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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

طية بيخير المحدبة عمى جانبي الطريق الرابط بين جزء من دراسة استقرارية المنحدرات الصخرية ل
 شمال العراق / زاويتةو دهوك 

 دمحم راشد عبود ، غازي عطية زراكعادل قاسم كريم ، 
 تكريت العراققسم عموم األرض التطبيقية ، كمية العموم ، جامعة تكريت ، 

 

 الممخص
( 5(،  أةتيتار  ءاويتتة-طيتة بيةيتر المدد تة عمتى جتاحبر الطريتب الترا د بتين  د توكجتء  متن تهدف الدراسة الى تقييم أستتقرارية المحدتدرات الرتةرية ل

الدارتمة والمدتممتة  تر محطقتة الدراستة، تتم أجترا  ترتحي  وورت   مدطات من مواقع مةتمفة عمى أمتداد الطريتب متممت كتأل األحتواع متن األحهيتارات
ة و قتا  تة الدراستتأحتواع المحدتدرات  تر محطقتبيحتتت الدراستتة أن ، و لمحطقتة الدراستة الرتةرية متن ةتال المستش المتامأل ط قاتلم [2]و [1] حدسر دسب 

، اظهتتر المستتش الجيولتتوجر الهحدستتر المتعامتتدو والجتتاحبر المحدتترف  وع المتتواء  حتتال تتر متتن  [3]در وم تترب الط قتتة و تتب ترب المحدتتتلمعاقتتة بتتين م تت
ت بتحف  لممحطقة أحواع مةتمفة من األحهيارات متممت أحهيتارات دارتمة متن حتوع الستقور الرتةر  واألحقتاب والددرجتة، أمتا األحهيتارات المدتممتة  تم مت

ور األحهيتار، ومتن ةتال دراستة العوامتأل المتل رة عمتى أستتقرارية المحدتدرات األحواع السا قة  األ ا ة الى األحتءقق ويمكتن أن تدرتأل عحتدما تتتو ر متر 
ة  تتر المحطقتتة تبتتين أن العامتتأل الرسيستتر المستتبب لدتتدوث األحهيتتارات أعتتاط  تتو حتيجتتة لقطتتع الطيتتة لعتترض متتب الطريتتب أ تتا ة التتى العوامتتأل التركيبيتت

 والرةارية.
 

 مقدمةال
دتتتدرات الرتتتةرية  تتتر محتتتاطب الطتتتر والمحتتتاطب التتتتر تتواجتتتد تتكتتتون المح

 يهتتا  عاليتتتات جيولوجيتتة وعمميتتتات قطتتع لمطيتتتات او الط قتتات الرتتتةرية 
لعتتترض متتتب الطتتترق وةارتتتة  تتتر المحتتتاطب الجبميتتتة أل تتتراض  حدستتتية 
مةتمفتتة، ديتتث تتطمتتب عمميتتات القطتتع دفتتر وقمتتع لمرتتةور ممتتا يتتلد  

حددرات، تعد األحهيتارات متن الى احكماف الط قات الرةرية المكوحة لمم
المةتتتاطر التتتتر تدتتتدث  رتتتورة طبيعيتتتة  تتتر العديتتتد  تتتر المحتتتاطب دتتتول 
العتتتالم،  فعتتتأل عوامتتتأل عديتتتدة ومتتتن أ مهتتتا  تتتو وجتتتود الميتتتأل األحقطاعتتتات 

 ، و يمكتن ان تدرتأل األحهيتاراتةتم  أحواعها داةتأل الكتتأل الرتةرية م
 فعأل الحمتار ال متر  عحد مب الطترق لمتترور المتركبتتات وسكتتتك الدتديتتد 
 او أحمتتتتا  الترامتتتتيم الاءمتتتتة لدفتتتتتتر األحفتتتاق والمحاجتتتتم والستتتتدود و تتتتير ا

 تحتتت  قتتد التتتر اقستتتقرارية عتتدم ممتتاكأل التتى معر تتة تكتتون  لتتكلك ،[4]
 العوامتتتألو  لممحدتتتدر المكوحتتتة الرتتتةرية الكتتتتأل ظتتتروف  تتتر التعييتتتر  فعتتتأل

 يعتتترف ويمكتتتن، [5]المحدتتتدرات وميتتتاط الءلءاليتتتة األحمتتتطة م تتتأل الةارجيتتتة
 الستتتتطش يظهر تتتتا التتتتتر مقاومتتتتةال:   احهتتتتا المحدتتتتدر أستتتتتقرارية مرتتتتطمش
 متن العديتد تدتدث،  [6]التستاقد أو  تاقحءقق لألحهيتار المعترض الماستأل

تتم تتتأل  متتتيوعا   األك تتتر األحتتتواعو  الرتتتةرية المحدتتتدرات عمتتتى األحهيتتتارات

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةر ( الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقور األحقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب،  ،األحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءقق   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاألحواع
 .[12]عن (1  المكألكما  ر  [11]،[10]،[9]،[8]،[7]

 

 
المستوي  نهيارل .اa،[12]( يوضح أنواع الرئيسية لألنهيارات عن 1الشكل )

b النهيار األسفيني.c يألنقالبا.النهيار d.الدوراني النهيار 
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 Location of study areaموقع منطقة الدراسة . 1
تقتتتع محطقتتتة الدراستتتة جعرا يتتتا   تتتر متتتمال العتتتراق  تتتمن الدتتتدود ا داريتتتة 

 )43⁰ 43' 44ول  "تتتر طت، ةطت األدتدا يات لمدا ظتة د توك وتحدرتر
 56' 44 ")36⁰ 51' 14 " رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر عتتتتتتتتتتتتتتتترتت، و داس)43⁰ 14' 44 "

، ةالمدا ظت مركتء د توك مديحتة متن المترقر المتمال  تر وتدديدا   ،)36⁰
 .(2المكأل  

 

 موضح عميها مواقع المحطات في منطقة الدراسة( خارطة موقعية 2الشكل )
 

 Teceonic& Structure منطقةة الدراسةةتركيبيةة  وتكتونيةة . 2

of the Study Area  

عمتتتتتى الدا تتتتتة بتتتتتين ودتتتتتدتين تكتتتتتتوحيتين أساستتتتتيتين تكتوحيتتتتتا  العتتتتتراق يقتتتتع 
(  متتتا الرتتتفيدة Eon Phanerozoic  الفاحيروءويتتتك عاستتتدتين لعمتتتر

تقتتتع محطقتتتة الدراستتتة  تتتر ، ديتتتث العربيتتتة والرتتتفيدتين ا يراحيتتتة والتركيتتتة
 تتتتمن حطتتتتاق الطيتتتتات  الجتتتتء  المتتتتمال المتتتترقر متتتتن الرتتتتفيدة العربيتتتتة

تقستيم الدتديث لجاستم وكتوف دستب ال High Folded Zoneالعاليتة 

، أك ان  تتكا التقستتيم يقستتم العتتراق  لتتى  ا تتة أجتتءا  رستتي  كمتتا  تتر [13]
 -: (3 المكأل 

 -ويت من:  Unstable shelfالرف  ير المستقر  -1
 High Folded Zoneحطاق الطيات العالية  -
 Foot hill Zoneحطاق اقدام التال  -
 - ويت من: Stable shelfالمستقر الرف  -2
 Rutba-Jezira Zoneالجءيرة -حطاق الرط ة -
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 Salman Zoneحطاق السممان -
 Mesopotamian Zoneحطاق مابين الرا دين  -
 .Zagros suture zonesءاكرو  حطاق درء -3

 

 
 موضحًا عميها موقع منطقةخارطة العراق التكتونية  (3) الشكل

 

 [13] عنالدراسة 
أمتتا  الحستت ة لتركيبيتتة محطقتتة الدراستتة  احهتتا تكتتون واقعتتة  تتمن جتتء  متتن 
طيتتب بيةيتتر التتتر تكتتون عمتتى متتكأل م متتث قاعدتتتب  تتر العتتاط  الجحتتوبر 
المتترقر عحتتد كمتتر بيستترا وكمتتتر ءاويتتتب ، وتمتتتد محطقتتة الدراستتة  اتجتتتاط 
الممال العربر مارٍة  مديحة د وك ومديحتة ءاةتو دتتى تحتهتر عحتد محطقتة 

ديث تعطت  طيتة بيةيتر عحتد الدتدود العراقيتة التركيتة الستورية الديربون 
، وتعتتد متتن الطيتتات المدد تتة الكبيتترة العاطستتة كات أمتتتداد واستتع  تتمن 

(، High Folded Zoneحطتتتاق الفورقحتتتد  حطتتتاق الطيتتتات العاليتتتة 
جحتوب مترقر(  تر محطقتة  -واتجا ها  و اتجاط ءاكرو   متمال  ربتر 

ب(  تر مديحتتة ءاةتو، توجتد  وارتتأل  تر  -د توك واتجتاط طتورو   متترق 
ك يتترة تقطتتع الط قتتات الرتتةرية لمتكويحتتات المحكمتتفة  تتر محطقتتة الدراستتة 
حتتتتتة لممحدتتتتتدرات  التتتتتتر تمتتتتتمأل  ا احتتتتتا  استتتتتبر و الفتدتتتتتة واحجاحتتتتتة( المكو  
الموجتتتودة  تتتر محطقتتتة الدراستتتة، و  تتتا  عتتتن ستتتطوح التطبتتتب  تتتان  تتتكط 

ستتتطوح احطتتتاق الفوارتتتأل تمعتتتب أدوارا مهمتتتة كستتتطوح احطتتتاق ةمفيتتتة و 
جاحبيتتتتة وأمتتتتا ستتتتطوح التطبتتتتب عممتتتتت كستتتتطوح احطتتتتاق قاعديتتتتة لمكتتتتتأل 

 الرةرية المحهارة

 Geomorphology of theجيومورفولوجيةة منطقةة الدراسةة . 3

Study Area 
يقتتع  تتمن محطقتتة الدراستتة العديتتد متتن مظتتا ر الجيومور ولوجيتتة، ومتتن 

،  تتتر  Ridgesأ تتتم  تتتكط المظتتتا ر التتتتر تتتتم مادظتهتتتا  تتتر الدتتتواجء 
محطقتتتر كمتتر بيستتر  وكمتتر ءاويتتتة، ومتتن المظتتا ر األةتترا  تتر التتتال 
والوديان الم ربية الممتدة  أتجتاط المتمال العربتر التى الجحتوب المترقر، 
و تتر  متتواءاة م تترب الط قتتات الرتتةرية، ومتتن  تتكط الوديتتان  تتو واد  
بيستتر  و تعتتد  تتكط الوديتتان  تتر حتتوات  التعريتتة التفا تتمية لمط قتتات التتتر 

ن الطيتتتة، ديتتتث ان الط قتتتات تكتتتون متفاوتتتتة  تتتر المقاومتتتة لمتعريتتتة تكتتتو 
والمتم متة  ط قتتات الدجتتر الجيتتر  و والدجتر الرممتتر والط قتتات الطيحيتتة، 

ديتتث أن الط قتتات الطيحيتتة تتعتترض لمتعريتتة و تكتتون قتتاع التتواد  ، أمتتا 
ط قات الدجر الرممر التر لها مقاومة أعمى  تكون بهيسة دتواف وتكتون 

الحتتتتتوع األول تتم تتتتتأل  -  ،  حالتتتتتك حوعتتتتتان متتتتتن الوديتتتتتان :جواحتتتتب التتتتتواد
بوديتتان م تتربية و تتر وديتتتان  متتواءاة مدتتور الطيتتتب والحتتوع ال تتاحر ع تتتارة 
عتتتتن وديتتتتان مستعر تتتتة ممتتتتتدة  اتجتتتتاط عمتتتتود  عمتتتتى مدتتتتور الطيتتتتة . 
المظا ر الجيومو ولوجية األةرا التتر توجتد  تمن محطقتة الدراستة  تر 

جيولوجيتتتتة و الرتتتتةارية وكتتتتكلك أحمتتتتار الترتتتتري  ديتتتتث أن العوامتتتتأل ال
تركيبيتتة محطقتتة الدراستتة أ تترت  متتتكأل كبيتتر عمتتى حمتتد متت كة الترتتتري  
الستتتتطدر  تتتتر محطقتتتتة الدراستتتتة، ممتتتتا ادا التتتتى ظهتتتتور حمتتتتد ترتتتتري  
ستتتتطدر لمميتتتتاط متتتتن حتتتتوع التتتتحمد المتتتتجر  و متتتتكأل تفرعتتتتات  احويتتتتة متتتتن 
الوديتتان الرسيستتية و ا  تتا ة  لتتى األمتتكال األر تتية  تتسن محطقتتة الدراستتة 

. كتتتتكلك  تتتتأن  Bad Land تتتتر ع تتتتارة عتتتتن أرض رديستتتتة حوعتتتتا  متتتتا 
المحدتتتتتتتدرات الرتتتتتتتةرية  تتتتتتتر محطقتتتتتتتة الدراستتتتتتتة تعتبتتتتتتتر متتتتتتتن الظتتتتتتتتوا ر 
الجيومو ولوجيتتة التتتر كوحهتتا الت تتاين  تتر مقاومتتة الرتتةور و تتر تكوحتتت 

  مكأل ساسد عمى جاحبر طيب بيةير المدد ة.
 

 
 في منطقة الدراسة. ( توضح بعةض المظاهةر الجيومورفولوجية1الموحة )

 

 Stratigraphy of the Study Areaطباقية منطقة الدراسة . 4

 التتتر تعتتودمجموعتتة متتن التكتتاوين  (طيتتة بيةيتتر  محطقتتة الدراستتة تعطتتر
جتتتءا  أتحكمتتت   تتتكط التكتتتاوين  تتتر  ، ديتتتثر  يعرتتتر الترمتتتدق تتتة لتتتى ا

يتتأل  و  ،الطيتة المتم متة  األجحدتة و المتب ومحطقتة العطت مةتمفة من 
التتتتتتا ع الط تتتتاقر لمحطقتتتتة الدراستتتتة متتتتن التكتتتتاوين و تتتتر متتتتن األقتتتتدم التتتتى 

 -األددث وكما يمر :
 Avanah Formation   (Middleتكةةةةةوين افانةةةةةا  4-1

Eocene) 

محطقتتتة كمتتتر   أستتتت حا  تتتر عمتتتوم محطقتتتة الدراستتتة   تتتكا التكتتتوين قيظهتتتر
ديث يظهر  متكأل ط قتات لمطية ،   ر الجحاح الجحوبر التر تقع بيسر  

متن الدجتر الجيتتر  المتارلر متتع قميتأل متن التاستتحات المارليتة والعدستتات 
كتتون الط قتتات ت، ت (1المودتتة   الجيريتتة كات المتتون األرتتفر التتى البحتتر

تتتتتتدرج و  ، متتتتكأل رتتتتفاسش رقيقتتتتة داويتتتتة عمتتتتى تكستتتترات  رتتتتورة كبيتتتترة 
الك  يددط من اقعمى  رتورة توا قيتة ديتث  برستتا عاتب مع تكوين بيا

 . [14]،يتميء دد التما  بوجود ط قة من البريميا
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( توضح تتابع الطباقي لتكوين أفانا في منطقة الدراسة، أتجاه 2الموحة )

 (NWالتصوير )
 

    Pilaspi Formationيالسبيب تكوين 4-2
     (Middle and Upper Eocen) 

  تتكا الجتتء  يتكتتون  -:، الجتتء  العمتتو   التتى جتتءسين  استتبريحقستتم تكتتوين 
من دجر كمسر جيد التطبب متجو  ابتيض ط امتير  ومتبمتور متع دتءم 

بمتتتتتون اة تتتتتر  ا تتتتتت أو ط امتتتتتير ، امتتتتتا الجتتتتتء   رالمتتتتتارلالدجتتتتتر متتتتتن 
ب كو مظهتتتتر  يتكتتتتون متتتتن دجتتتتر كمستتتتر جيتتتتد التطبتتتتب رتتتتم -:الستتتتفمر

 تتتتر  التكتتتتوين يظهتتتترديتتتتث  ، (2المودتتتتة   ط امتتتتير  مستتتتامر او قيتتتتر  
جتتءا  المرتفعتتتة لجحتتتادر الطيتتة ويظهتتتر  متتتكأل لأل محطقتتة الدراستتتة ممتتت ا  

ديث يدتدد ،لطيتةتتر تكتون ا ارءة ويعتبر متن أرتمب الترست ات ال ادرف
معالمها واطار ا الةارجر، يدد التكوين متن اقستفأل تكتوين ا احتا  رتورة 

تا عتتات توا قيتتة بيحمتتا يظهتتر الستتطش العمتتو  لتتا عتتات  تتكا التكتتوين متتع ت
 . [14] ،تكوين الفتدة  رورة  ير توا قية

 

 
( توضح تتابع الطباقي لتكوين بالسبي في منطقة الدراسة، أتجاه 3الموحة )

 (SWالتصوير )
 

 تكوين الفتحة 4-3
Fat'ha Formatio    (Middle Miocene) 

ويتكتتون  متبةتترات، ستتيادة ستتدحات الالفتدتتة  متتكأل أساستتر  تكتتوينيتميتتء 
الدجتر اقحهايدرايت والج   واألماح متداةمتة متع الدجتر الجيتر  و من 
 تتر الجحتتاح  متتكأل مدتتدود تظهتتر ط قتتات التكتتوين  ،(4المودتتة  ر لمتتارلا

مادظتتتة ط قتتتات التكتتتوين  رتتتورة متتتن الممكتتتن ديتتتث  ،الجحتتتوبر لمطيتتتة
يمكتن مادظتتة ط قتات التكتتوين  كلككت، وا تدة  تر محطقتتة كمتر بيستتر  
ديتتث    لمطيتتة  تتر محطقتتة كمتتر ءاويتتتة. متتكأل وا تتش  تتر محطقتتة العطتت

 يتتر متوا تتب متتع تكتتوين بياستتبر  لمتكتتوين يكتتون  دتتد التمتتا  الستتفمرأن 
 ،و متكأل تتوا قر  وقتبتجاط تكوين احجاحب الك  يقتع بيحما تتدرج تتا عاتب  ا

[14] . 
 

 
( توضح تتابع الطباقي لتكوين الفتحة في منطقة الدراسة، أتجاه 4الموحة )

 (.NWالتصوير )
 

 Injana Formation   (Upperتكةةةةوين انجانةةةةةة 4-4

Miocene) 
طيحتتر بمتتون الدجتتر الستتمتر و المتتارلر الدجتتر المتتن  تتكا التكتتوين يتكتتون 

الجحتوبر  ء الجتالتكتوين  تر   تكا يظهترق  ،(5المودتة   أدمر او رمتاد 
معطتى برواستب التربتة والرواستب كوحب وكلك ل العربر  ر محطقة الدراسة

التى ،  األ تا ة متن المحتاطب المرتفعتةتر تعر ت الى عمميات تعريتة ال
ط قتات  مادظتةكتن مملمتن او  ،تدت مديحتة د توك واقع  كا التكوين ان

التكتتتوين  تتتر الجحتتتاح المتتتمالر لمطيتتتة  رتتتورة وا تتتدة وبهيستتتة مكامتتت  
 .[14]،رةرية. يدد التكوين من اقسفأل تكوين الفتدة  رورة توا قية

 

 
( توضح تتابع الطباقي لتكوين انجانة في منطقة الدراسة ، أتجاه 5الموحة )

 (SWالتصوير )
 

 في منطقةةة الدراسةةة خريةةةدرات الصةةة المنحةةم إستقراريةةتقيي. 5

 Assessment of the Rock Slope Stability in The 

Study Area 
أستتتقرارية متتن الموا تتيع التتتر ت تتمحها  تتكا ال دتتث  تتو دراستتة وتدميتتأل 

مدطتتتتات  تتتتمن محطقتتتتة ( 5ت  المحدتتتتدرات الرتتتتةرية  متتتتكأل مفرتتتتأل لتتتت
متتن األ دتتتاث العمميتتتة  العديتتتدستتتوة  ا  تتتكط الدراستتة ت تتتمحتأك الدراستتة ، 
ت تتمحت  تتكط المردمتتة جمتتع  المردمتتة األولتتى ادتتأل متتن ال دتتثر  تتاث م
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المعمومتتتتات الاءمتتتة عتتتن محطقتتتتة الدراستتتة  عتتتد اقطتتتاع عمتتتى عتتتدد متتتن 
الستتتتتا قة التتتتتتر تتعمتتتتتب  محطقتتتتتة الدراستتتتتة  وال دتتتتتوث والدراستتتتتاتالتقتتتتتارير 

واألستفادة محها وأي ا  جمع الرور والمرسيات الف اسية لمحطقتة الدراستة 
لعرض الدرتول عمتى معمومتات عتن جيولوجيتة كات العاقتة  المحطقتة. 
والمردمتتتة ال احيتتتة العمتتتأل الدقمتتتر و  عتتتد اةتيتتتار موقتتتع الدراستتتة و تدديتتتد 

الةارطتتة و  (GPS)استتطة و بدراستتتها تتتم تدديتتد الموقتتع مواقتتع المدطتتات ل
ءاويتة  ب وور  المحددر متن ةتال قيتا  اتجا تاجرا  و ت بيتب عميها. 

. قيتتتا  لوجتتتب  اتجتتتاط م تتتربة وتمييتتتء أجتتتءا طاحدتتتدارط وارتفاعتتتب وطتتتول ا
اتجتاط و ءاويتة ميتأل الط قتات. الورتت  الهحدستر لمرتةارية و تب التقريتتر 

اممتتتة لممجموعتتتة الهحدستتتية التا عتتتة لمجمعيتتتة المقتتتترح متتتن قبتتتأل الفرقتتتة الع
[ ورتتتتتتت  ا حقطاعتتتتتتتات متتتتتتتن ديتتتتتتتث 15[  1الجيولوجيتتتتتتتة  تتتتتتتر لحتتتتتتتدن . 

، (Dip Direction Angle) ، اتجتتاط وءاويتة ميمتتب (Types)أحواعهتا
  امتتتتتداداتها عمتتتتى ستتتتطش التطبتتتتب (spacing) المستتتتا ات بيحهتتتتا

(Persistence)  احفتادهتتا اومتتكمها و متتد (Aperture)   ورتت
اقحهيتتتتارات الدارتتتتمة والمدتممتتتتة وترتتتتحيفها متتتتن ةتتتتال طبيعتتتتة الدركتتتتة 
ودراستتتتة العوامتتتتأل المتدكمتتتتة  يهتتتتا. التقتتتتار الرتتتتور الفوتو را يتتتتة. جمتتتتع 

 دورتتات مةتبريتتة عميهتتا.   جتترا  الحمتتاكج دستتب التعيتترات الرتتةارية
المردمتتتة ال ال تتتة الفدتتتي المةتبتتتر . وت تتتمن أجتتترا   دتتتي المقاومتتتة و 

المدرتتورة لمرتتةور. و دتتي القتتي الم امتتر العايتتة  اقح تتعاطية  يتتر
( وءاويتتتتة Cالتماستتتتك  مقاومتتتتة محتتتتة  يجتتتتاد عحارتتتتر المقاومتتتتة القرتتتتية 

( ديتتث ان  تتكط العحارتتر كات أ ميتتة  تتر تقتتدير Øاقدتكتتاك التتداةمر  
[. المردمتتتة الرا عتتتة العمتتتأل 16أل استتتتقرارية المحدتتتدرات الرتتتةرية  وتدميتتت

ر المعمومتتات الدقميتتة والمةتبريتتة المكتبتتر  متتمأل معالجتتة و تم يتتأل وتفستتي
 بوستتتاطة تم يمهتتا  تتم ومتتتنلعتترض تقيتتيم  ستتتتقرارية المحدتتدرات الرتتةرية 

( والجتتتتتدول 1  متتتتت كة متتتتتميدث(، الجتتتتتدول  المجستتتتتم الفرا تتتتتر األستتتتتقار
 Bedding)  تطبتتتتتبستتتتتقار ءاويتتتتتة المحدتتتتتدرات ومستتتتتتويات ال، (2 

Planes   واقحقطاعتتات األةتتر(Discontinuities)  وءاويتتة اقدتكتتاك
وتتتتتم ترتتتتحي  المحدتتتتدر متتتتن عاقتتتتتب  (Friction Angle) التتتتداةمر

[ وترتتتتتتتتتتحي  ا حقطاعتتتتتتتتتتات 3 الط قتتتتتتتتتتات و تتتتتتتتتتب ترتتتتتتتتتتحي  الستتتتتتتتتتعد   
(Discontinuities Atitude) واتجتاط  حتوع لتى مجتاميع وعاقتة كلتك ب

 .اقحهيار
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمى مخطط  يمثل الرموز المستخدمة في تمثيل أنواع النهيارات( 1) جدول
 [3] عن اإلسقاط الفراغي المجسم

 
 

( يوضح أنواع واألقطاب والدوائر العظمى المستخدمة في تمثيل 2جدول )
 [3]عن  المجسم،اإلسقاط الفراغي(مخطط،المعمومات الحقمية عمى
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 المحطات
 (1) محطة رقم

المدد تتتة  المتتتمالر المتتترقر لطيتتتة بيةيتتتر  تتتر الطتتترفتقتتتع  تتتكط المدطتتتة 
 دتتتتدد (.7(، 6، المودتتة   تتمن تكتتوين احجاحتتةكمتتر ءاويتتتة  تتالقرب متتن 

 لمتمتتتتتتتتتتتتريب ،(UTM) بودتتتتتتتتتتتدات ،(GPS)موقتتتتتتتتتع المدطتتتتتتتتتتة بجهتتتتتتتتتتاء 
 X=336256،) ألتلمتمميتت Y=4089013).  المدطتتة متتن  تتكط تتكتتون

م تتتتربب دتتتتتوالر  عر تتتتب  متتتتتواءاةم( متتتتتن قدمتتتتب، و 24محدتتتتدر ارتفاعتتتتب  
لمتعامتتتتتتتتتتد و تتتتتتتتتو متتتتتتتتتن الحتتتتتتتتتوع ا ،(OH-186/⁰38)، و تتتتتتتتتعيتب م(54 

Orthogonal Slope،(d=72⁰)  ،و تعية الط قتة  تر  تكط المدطتة 
كات  ط قتتاتمتتن  تتر وجتتب المحدتتدر  (.تحكمتت 4، المتتكأل  (078/⁰40)

لتتتتون ررارتتتتر تتةممهتتتتا ط قتتتتات كات لتتتتون ادمتتتتر، و تتتتر ط قتتتتات كات 
ط قتات متن تتةممها الدجر الرممر  من ط قات ، و رHWتجوية عالية 

%(، 54حستتتت ة الدجتتتتر الرممتتتتر التتتتى الطيحتتتتر  دتتتتدود   الطيحتتتتر، الدجتتتتر
تقطتتع ط قتتات الدجتتر .تدتتتو  ط قتتة الدجتتر الرممتتر عمتتى تطبتتب متقتتاطع

( متتن حتتوع Set.1المجموعتتة األولتتى   مجمتتوعتين متتن الفوارتتأل،الرممتتر 
 hkl المستتتا ات م(3كستتتر لكتتتأل   2تردد تتتا  (242/⁰75)(، و تتتعيتها ،

لتتتتكلك  تتتتر كات مستتتتا ات  ،ستتتتم(84-64بتتتتين الفوارتتتتأل تتتتتتراوح متتتتابين  
، مممتتلة  الترستت ات التتتر ستتم(54-44امتتتداداتها تتتتراوح متتا بتتين   واستتعة،

 ( و تتتتعيتهاacمتتتتن حتتتتوع   (Set.2)المجموعتتتتة ال احيتتتتة ، تعمتتتتو المحدتتتتدر
، المسا ات بتين الفوارتأل تتتراوح م(1كسر لكأل   2تردد ا  (173/⁰82)

ا تتتراوح امتتدادته لتكلك  تر كات مستا ات واستعة، ،ستم(64-54ما بين  
التعريتتتتة  حتيجتتتتة لعمميتتتتاتتكتتتتون  تتتتكا المحدتتتتدر  ستتتتم.(44-34  بتتتتين متتتتا

 يهتتتا،  أدا التتتى تكتتتون واد  ممتتتا ،لط قتتتات الدجتتتر الطيحتتتر التفا تتتمية 
، ديتتتتتث تمتتتتتت متتتتتن حتتتتتوع الستتتتتقور الرتتتتتةر   ر تتتتتة الدارتتتتتم اتاقحهيتتتتتار 

مادظتتتة  عتتتض الكتتتتأل المحهتتتتارة و المتددرجتتتة  أتجتتتاط استتتفأل المحدتتتتدر، 
معمقتة مةتمفتة وكتكلك التماستك عبتر اقحقطاعتات وكلك لوجود محدتدرات 

حتيجتة التعريتة  متن حتوع اقحقتاب، ، وأي ا   حالك احهيتار دارتأل رفر(
التفا تتتتمية ممتتتتا أدا التتتتى جعتتتتأل  عتتتتض ط قتتتتات الدجتتتتر الرممتتتتر معمقتتتتة 
 ا  ا ة التى قمتة مقاومتة ط قتة الدجتر الرممتر  فعتأل التجويتة، كتأل كلتك 

دة األستحاد ممتا أدا التى أحقابهتا أدا ةروج مركء  قأل الكتمة ةارج قاع
،  تتتتان المجموعتتتتتة عحتتتتدما أرتتتت ش التماستتتتك عبتتتتر األحقطاعتتتتات  رتتتتفر(

عممتتتت كستتتطش احطتتتاق ةمفتتتر، وستتتطش التطبتتتب عمتتتأل (Set.1)األولتتتى 
 حالتتتك احهيتتتار متتتن حتتتوع الستتتقور الرتتتةر  مدتمتتتأل ان  .كستتتطش قاعتتتد 

يدرتتتتتأل لمكتتتتتتأل  تتتتتتر اعمتتتتتى المحدتتتتتتدر، عحتتتتتدما يرتتتتتت ش التماستتتتتك عبتتتتتتر 
 حتتتتاك كتتتتتأل عمتتتتى ومتتتتك اقحقتتتتاب، متتتتن (، وأي تتتتا  رتتتتفر  اقحقطاعتتتتات

عحتتدما عحتتدما تتتتو ر متترور األحهيتتار و  المدتمتتأل ان يدرتتأل  يهتتا احهيتتار،
ير ش التماسك عبر اقحقطاعات  رفر(، مما قد يلد  التى احقابهتا و 

 .ددرجتها  اتجاط اسفأل المحددر
 

 
وضح النقطاعات في الكتل ( ت1( منظر امامي لممنحدر المحطة في رقم)6) الموحة

، اتجاه التصوير باألنقالب والسقوط الصخري الصخرية والكتل الصخرية المنهارة 
(NE.) 

 

 
النقطاعات  وضحت( 1) المحطة رقمفي منحدر مل جانبي( منظر 7) موحةال

، باألنقالب والسقوط الصخري  ، والكتل الصخرية المنهارة الصخرية في الكتل
 (.SWأتجاه التصوير )

 

 
العالقة بين  الذي يوضحسقاط الفراغي المجسم ( يبين مخطط ال4) الشكل

 والمحتممة نهيارات الحاصمةنواع األ او  والنقطاعات المنحدر والطبقات
 (NE( اتجاه التصوير )1لممحطة رقم )
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 (2)رقم محطة 

 المتتمالر المتترقر لطيتتة بيةيتتر المدد تتتة،  تتر الطتتترفتقتتع  تتكط المدطتتة 
دتتدد  (.8  ، المودتة طريتب قريتة كتورة،  تمن تكتوين احجاحتة  القرب متن

 ،  لمتمتتتتتتتتتتتتتتتريب(UTM)بودتتتتتتتتتدات ،(GPS)اء تة بجهتتتتتتتتتتع المدطتتتتتتتتتموقتتتتتتتت
 X=335154،) أللمتمتتتتتتتمي  Y=4088131) ، تتتتتتتتتال  المدطتتتتتتتة متتتتتتتن

، م(24م تتتتربب   عر تتتتب  متتتتواءاةمتتتتن قدمتتتتب، و  م(12ارتفاعتتتتب  محدتتتتدر 
 Parallel، المحدتتدر متتن الحتتوع المتتواء   (OH-348/⁰42)و تتعيتب

Slope ،(d=18⁰)،  الحتتتتوع المتوا تتتتب ومتتتتنConcordance ، و تتتتعية
يحكمت  عمتى وجتب   (.5، المتكأل  (006/⁰37)الط قة  ر  كط المدطة 

و تتتتتر ، SW قميمتتتتتة تهتتتتتاتجوي، و ررارتتتتتر كات لتتتتتون المحدتتتتتدر ط قتتتتتات 
ديتث توجتد اقتدم ط قتة متن دجتر رممتر  تر ط قات متن الدجتر الرممتر، 

بدايتتتة تكتتتوين احجاحتتتة والتتتتر تم تتتأل التمتتتا  بتتتين احجاحتتتة والفتدتتتة، ستتتطش 
ط قتتتة الدجتتتر الرممتتتر تقطعهتتتا مجمتتتوعين متتتن الفوارتتتأل،  .التطبتتتب  تتتارء

 تتتتعيتها و  (bc)و تتتتر  وارتتتتأل متتتتن حتتتتوع  (،Set.1المجموعتتتتة األولتتتتى  
البيحيتتتتتة دتتتتتوالر ، مستتتتتا اتها م(1.5 كستتتتتر لكتتتتتأل  2تردد تتتتا  (186/⁰52)

-44امتتتدادتها تتتتراوح متتا بتتين   ،ستتم، أ  احهتتا كات مستتا ة متقاربتتة(3 
 المجموعتتتتة ال احيتتتتة ، وتكتتتتون مممتتتتلة  الترستتتت ات الطيحيتتتتة ،ستتتتم(54

(Set.2)و تر  وارتأل متن حتوع(ac)   2تردد تا  (276/⁰88)و تعيتها 
أ  احهتتتا  ستتتم،(5-4، مستتتا تها البيحيتتتة تتتتترواح متتتن  م(2.5)كستتتر لكتتتأل 
و تتر أي تتا  ،ستتم(54-44، امتتتداد ا تتتتراوح متتابين  متقاربتتة كات مستتا ة

تكتتتون المحدتتتدر  فعتتتأل عمميتتتات التعريتتتة .تكتتتون مممتتتلة  الترستتت ات الطيحيتتتة
المتتديدة التتتر تعتترض لهتتا وجتتب المحدتتدر لط قتتات الدجتتر الطيحتتر، حتيجتتة 
لتتكلك ارتت دت اقجتتءا  العميتتا متتن المحدتتدر معمقتتة واستتتقراريتها  تتر دالتتة 

دارتتتأل  تتتو متتتن حتتتوع الستتتقور الرتتتةر ، ديتتتث ان درجتتتة، اقحهيتتتار ال
 .مرور اقحهيار متو رة، والتماسك عبر اقحقطاعات  رفر(

ادتماليتتتتتة لدرتتتتتول احهيتتتتتار لمكتتتتتتأل الرتتتتتةرية متتتتتن حتتتتتوع الستتتتتقور توجتتتتتد 
عحتتتدما يرتتت ش التماستتتك لوجتتتود أجتتتءا  معمقتتتة متتتن المحدتتتدر و  الرتتتةر ،

 حتتتتاك ادتماليتتتتة لدتتتتدوث احهيتتتتار متتتتن حتتتتوع  .(رتتتتفر عبتتتتر اقحقطاعتتتتات 
ديتتث متتن ةتتال أجتترا   دتتي القتتي الم امتتر  تتان اقحتتءقق المستتتو ، 

ءاويتتتة اقدتكتتتاك التتتداةمر لمتربتتتة  و (C=11.14 kpa)قيمتتتة التماستتتك
 (27= ميتأل ستطش التطبتب اقتأل متنالطيحية الموجتودة استفأل ط قتة الرمتأل 

Ø)، ث اقحهيتتار يدتتد ،وعحتتدما يرتت ش التماستتك عبتتر اقحقطاعتتات رتتفر
ة لمكتتأل الرتةرية عمتى ددرجتمن حوع اقحءقق المستو  و التتالر تدتدث 

المحدتتتدر القميتتتأل الميتتتأل، ستتتوا  كتتتان اقحهيتتتار ستتتقور رتتتةر  أم أحتتتءقق 
 مستو .

 

 
 وضحت( 2) رقمفي ممنحدر المحطة ل( منظر امامي 8) الموحة

 (.SWأتجاه التصوير )،  الصخرية النقطاعات في الكتل
 

 
العالقة بين الذي يوضح سقاط الفراغي المجسم ( يبين مخطط ال5) شكلال

 نهيارات الحاصمة لممحطةنواع األ او  المنحدر والطبقات والنقطاعات
 (SWاتجاه التصوير ) ، (2رقم ) والمحتممة في المحطة

 

 (3محطة رقم )
المدد تتتة  لطيتتتة بيةيتتتر طتتترف الجحتتتوب العربتتترتقتتتع  تتتكط المدطتتتة  تتتر ال

 المودتتة ،(9  المودتتة ،   تتالقرب متتن كمتتر بيستتر   تتمن تكتتوين الفتدتتة
،  (UTM)اتدبودتتتت ،(GPS)دد موقتتتتع المدطتتتتة بجهتتتتاء دتتتت (.10 

تتكتتتتتتون  تتتتتتكط  .(Y=4080629  لمتمتتتتتتميأل (،X=327148  لمتمتتتتتتريب
و عر تب  متواءاة م تتربب ، متن قدمتتب م(6المدطتة متن محدتتدر ارتفاعتب  

و تتتتتو متتتتتن الحتتتتتوع  ،(OH-110⁰/62⁰)، و تتتتعية  تتتتتكا المحدتتتتتدر (م24 
عمتتى يقتتع  تتكا المحدتتدر  ،Orthogonal Slope ،(d=74⁰)لمتعامتتد ا

وكاحتتت و تتعية الط قتتة  تتر  ، الفتدتتة  استتبر و التمتتا  متتا بتتين تكتتويحر
ط قتة تحكمت   تر وجتب المحدتدر (.6، المكأل  (º60/184) كط المدطة 

(ستتتتم، لتتتكلك  هتتتتر ط قتتتتات 24  ها  دتتتدودكات لتتتون ارتتتتفر  تتتاتش، ستتتتمك
 ،ط قتة متن الدجتر الجيتر  ، و تر MWتهتا متوستطة ، وتجويحديفة جتدا  

متتتتتن ط قتتتتتات الدجتتتتتر الجيتتتتتر  تعطيهتتتتتا ط قتتتتتة متتتتتن الدجتتتتتر  اتتتا عتتتتتوال
، لتتتكلك تكتتتون (σc=33.843Mpa)مقاومتهتتتا اقح تتتعاطية  ،الطيحتتتر

مجمتتتتوعتين متتتتن تقطتتتتع ط قتتتتة الدجتتتتر الجيتتتتر  .مقاومتهتتتتا قويتتتتة  أعتتتتتدال
 (hkl)و تتتتر  وارتتتتأل متتتتن حتتتتوع ، (Set.1الفوارتتتتأل المجموعتتتتة األولتتتتى  
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المجموعتتة ال احيتتة م، (1( كستتر لكتتأل  3تردد تتا   (098/⁰60) و تتعيتها
(Set.2)  و تتتتر  وارتتتتأل، متتتتتن حتتتتوعb)<(hko   و تتتتتعيتهاº40/(066 
تكتتتون المحدتتدر حتيجتتة لعمميتتات القطتتتع  .م(4.5( كستتر لكتتأل  2تردد تتا  

رتةر ، الستقور من حتوع الدارأل و و الحهيار األلعرض مب الطريب، 
تتتتتم مادظتتتتة  عتتتتض الكتتتتتأل الستتتتاقطة بجاحتتتتب الطريتتتتب، ا عاد تتتتا  ديتتتتث

، يتوقتتع احهتا ستتقطت متن اعمتتى 3ستم (25*14*8  3ستم (34*18*15 
المحددر  اتجاط الطريب، عحتدما درتأل اقحهيتار و ارت ش التماستك عبتر 
اقحقطاعتتتات  رتتتتفر(، ممتتتتا ادا كلتتتتك التتتى ستتتتقوطها وتتتتتددرجها  اتجتتتتاط 

 مهتتم  تتتر درتتول  تتتكا اقحهيتتتار. استتفأل المحدتتتدر، وكتتان لمجاكبيتتتة تتتتا ير
متن الممكتن ان يدرتأل  من حوع السقور الرتةر   حالك احهيار مدتمأل 

، و التالر يتلد  تدتدث عحدما ير ش التماسك عبر اقحقطاعات  رفر(
در و ، ولكتتتون المستتتا ة بتتتين المحدتتتددرجتتتة لمكتتتتأل  أتجتتتاط أستتتفأل المحدتتتدر

يمتكأل ةطترا    ان ددوث أ  حوع من اقحهيتار قتد ،مم(8 ددود   الطريب
 عمى المارة، او قد يلد  الى  مب الطريب.

 

 
وضح ( ت3( منظر امامي لممنحدر في المحطة رقم )9الموحة رقم )

 (.NWالنقطاعات في الكتمة الصخرية أتجاه التصوير )
 

 
وضح امتداد ت( 3( منظر جانبي لممنحدر في المحطة رقم )(10الموحة 

 (.NW)تجاه التصويرأالمنحدر 

 

 
العالقة بين  الذي يوضحسقاط الفراغي المجسم ( يبين مخطط ال6) شكلال

 والمحتممة نهيارات الحاصمةنواع األ او  والنقطاعات المنحدر والطبقات
 (NW( اتجاه التصوير )3لممحطة رقم )

 

 (4محطة رقم )
المدد تتتة،  لطيتتتة بيةيتتتر جحتتتوبر العربتتترالطتتترف تقتتتع  تتتكط المدطتتتة  تتتر ال

دد موقتع دت.(11، المودتة استبر  القرب من كمر بيسر ،  تمن تكتوين 
،  (UTM)بودتتتتتتتتتتتتتتتتتتدات ،(GPS)المدطتتتتتتتتتتتتتتتتتة بجهتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

تتتتتتال  المدطتتتتة  .(Y=4080816 لمتمتتتتميأل (،X=327177 لمتمتتتتريب
م(، 44 متتتواءاة م تتتربب   بوعر تتت، م(9متتتن محدتتتدر عمتتتود  ارتفاعتتتب  

لمتعامتتتتتد ا ، و تتتتو متتتتتن الحتتتتتوع(OH-082/⁰90)و تتتتعية  تتتتتكا المحدتتتتتدر 
Orthogonal Slope،(d=84⁰) و تتعية الط قتة  تر  تتكط  ، وكاحتت

ط قتتات تحكمتت   تتر وجتتب المحدتتدر (.7، المتتكأل   (178/⁰68)المدطتتة
وستتتمكها  لتتتون ارتتتفر  تتتاتش و تتتر ع تتتارة عتتتن ط قتتتات ستتتميكة كتميتتتةكات 

، MWوتجويتهتتا متوستتطة (ستتم، لتتكلك  تتر ط قتتات ستتميكة، 94 دتتدود  
مقاومتهتتتتتتتتتتا اقح تتتتتتتتتتتعاطية متتتتتتتتتتن الدجتتتتتتتتتتر الجيتتتتتتتتتتر ،  اتط قتتتتتتتتتتو تتتتتتتتتتر 

(σc=13.102Mpa).حالتتتتتك  ، لتتتتكلك تكتتتتون مقاومتهتتتتتا قويتتتتة  أعتتتتتدال 
المجموعتتة األولتتى تقطتتع ط قتتة الدجتتر الجيتتر   مجمتتوعتين متتن الفوارتتأل

(Set.1)   و تتتتتعيتهاº83/ (158حتتتتتتوع  و تتتتتتر  وارتتتتتتأل متتتتتتن(ac) ،
 /º62و تتتتعيتها   (Set.2)المجموعتتتتة األولتتتتى والمجموعتتتتة ال احيتتتتة 

تكتون  تكا المحدتدر، حتيجتة لعمميتات  .(bc)حتوع  و ر  وارأل متن002)
متب وتوستيع الطريتب، ديتتث تتم تفجيتر أجتءا  المحدتدر وارتت ش  لالقطتع 
 تو متن حتوع   ر دالة من عتدم اقستتقرارية، اقحهيتار الدارتأل و معمب،
 مادظتتتتتة  عتتتتتض الكتتتتتأل استتتتتفأل المحدتتتتتدر الرتتتتتةر  ديتتتتتث تتتتتم الستتتتقور

، يتوقتع احهتا ستقطت 3ستم (24*28*34، 3سم (17*24*44  ،عاد اا 
متتتتتتتن اعمتتتتتتتى المحدتتتتتتتدر عحتتتتتتتدما ارتتتتتتت ش التماستتتتتتتك عبتتتتتتتر اقحقطاعتتتتتتتات 

، و تتو جتتء  متتن المحدتتدر  (180/70⁰).يوجتتد محدتتدر و تتعيتب )رتتفر(
، ومتتتن (d=2⁰)، ديتتتث Parallel Slopeاألول و متتتن حتتتوع المتتتواء  

، أن ط قتتتتتة الدجتتتتتر الجيتتتتتر   تتتتتر  تتتتتكا Concordantالحتتتتتوع المتوا تتتتتب 
ة متتتن الدجتتتر الجيتتتر  المتتتارلر ومتتتن ةتتتال المحدتتتدر تتةممهتتتا ط قتتتة  متتت
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 (C=15.23kpa) أجتتتترا   دتتتتي القتتتتي الم امتتتتر  تتتتان قيمتتتتة التماستتتتك
، (Ø=27⁰)ءاويتتة اقدتكتتاك التتداةمر لهتتكط الط قتتة  متتكأل كامتتأل  دتتدود 

و تتر أقتتأل متتن ءاويتتة ميتتأل الط قتتة، والتتك  يعحتتر أن متترور اقحهيتتار متتن 
يدتتدث  تتكا الحتتوع حتتوع األحتتءقق المستتتو  متتتو رة، لتتكلك متتن المدتمتتأل أن 

 حالتتك  .متن األحهيتار، عحتدما يرت ش التماستتك عبتر األحقطاعتات  رتفر(
كتمة رةرية  ر اعمى المحددر من المتوقتع احهتا محقولتة، ولكتون الط قتة 

درأل احهيتار متن يمن الممكن ان  ،المحكمفة  ر اعمى المحددر متجوية
 تمتتتةالترستتت ات التتتتر تتواجتتتد عميهتتتا الك أن، ديتتتث حتتتوع الستتتقور الرتتتةر  

عمتتى احءققهتتا وستتقوطها  اتجتتاط استتفأل المحدتتدر، عحتتدما تعمتتأل  الرتتةرية
يرتت ش التماستتك عبتتر اقحقطاعتتات  رتتفر( متتع تتتوا ر متترور اقحهيتتار، 

، م(7المستتتا ة بتتتين المحدتتتدر والمتتتارع  تتتر  تتتكط المدطتتتة  دتتتدود   لكتتتون و 
ة الرتتتةرية و الستتتقور الرتتتةر  لمكتمتتت   احتتتب  تتتر دالتتتة دتتتدوث اقحهيتتتار

 ديدة.مةاطر ع كلك يمكأل قد   اتجاط الطريب، سقوطها
 

 
( يوضح النقطاعات 4( منظر امامي لممنحدر في المحطة رقم )11الموحة )

 (.NW) في الكتمة الصخرية أتجاه التصوير
 

 
العالقة بين  الذي يوضحسقاط الفراغي المجسم ( يبين مخطط ال7) شكلال

( 4نهيارات الحاصمة لممحطة رقم )نواع األ او  المنحدر والطبقات والنقطاعات
 (NWاتجاه التصوير )

 

 
 

 (5محطة رقم )
لطيتتتتة بيةيتتتتر  طتتتترف الجحتتتتوب العربتتتترال تتتتر  تقتتتتع  تتتتكط المدطتتتتة  تتتتمن

، المودتتتتتتة  تتتتتتالقرب متتتتتتن كمتتتتتتر بيستتتتتتر ،  تتتتتتمن تكتتتتتتوين ا احتتتتتتا المدد تتتتتتة،
،    (UTM)بودتتتتدات ،(GPS)(.دتتتتدد موقتتتتع المدطتتتتة بجهتتتتاء 12 

تتتتتتال  المدطتتتتة  .(Y=4081034 لمتمميتتتتتأل (،X=327251 لمتمتتتتريب
وعر تتب  متتواءاة م تتربب ، م( متتن قدمتتب9متتن محدتتدر عمتتود  ارتفاعتتب  

و تو متن الحتوع الجتاحبر المحدترف  ،(OH-150/⁰90)م(، و تعيتب 34 
Oblique Lateral ،(d=34⁰) و كاحتتتت و تتتعية الط قتتتة  تتتر  تتتكط ،

يحكمتت  وجتتب المحدتتدر ط قتتات كات (.8، المتتكأل  184)/º60المدطتتة  
، لتتكلك م(2-1 يتتتراوح  تتر ط قتتات كتميتتة ، ستتمكها   تتاتش و لتتون ارتتفر

متتن ، و تتر ط قتتات  SWو تتر كات تجويتتة قميمتتة تتر ط قتتات ستتميكة، 
تفرتتتتأل ط قتتتتات الدجتتتتر الجيتتتتر  ط قتتتتة متتتتن الدجتتتتر ، الدجتتتتر الجيتتتتر  

مقاومتهتتتتتتتتتتتتتا اقح تتتتتتتتتتتتتعاطية  ،ستتتتتتتتتتتتتم(24المتتتتتتتتتتتتتارلر ستتتتتتتتتتتتتمكها  دتتتتتتتتتتتتتدود  
(σc=38.410Mpa) .لتتتتتك  حا، لتتتتكلك تكتتتتون مقاومتهتتتتتا قويتتتتة  أعتتتتتدال
المجموعتتة األولتتى تقطتتع ط قتتة الدجتتر الجيتتر   مجمتتوعتين متتن الفوارتتأل

(Set.1)   و تتتعيتهاº48/ (038 و تتتر  وارتتتأل متتتن حتتتوعb)<(hko 
و تتتتتعيتها  (Set.2)م(، المجموعتتتتتة ال احيتتتتة 1كستتتتتر لكتتتتأل   (3)تردد تتتتا 

 º22/(078 و تتتتتتتتتتر  وارتتتتتتتتتتأل متتتتتتتتتتن حتتتتتتتتتتوع ،(hkl)  كستتتتتتتتتتر  2تردد تتتتتتتتتتا
تكتون  تكا المحدتدر حتيجتة لعمميتات متب وتوستيع الطريتب، ممتا .م(1لكأل 

، اقحهيتتتتار ة المحدتتتتدرتدديتتتتد و تتتتعي ستتتتطش التطبتتتتب، و بتتتتروءأدا التتتتى 
الدارأل  و من حتوع الستقور الرتةر  ديتث تتم مادظتة  عتض الكتتأل 
الستتتتتتتتاقطة استتتتتتتتفأل المحدتتتتتتتتدر وبجاحتتتتتتتتب الطريتتتتتتتتب، ا عتتتتتتتتاد  تتتتتتتتكط الكتتتتتتتتتأل 

متتتن حتتتوع حهيتتتار ، درتتتأل اق3( ستتتم12*24*35  ،3( ستتتم13*15*54 
لهتكط الكتتأل، عحتدما ارت ش التماستك عبتر اقحقطاعتات  السقور الرةر  

ادتماليتتة لدتتدوث توجتتد  . رتتفر(، ممتتا أدا التتى حءولهتتا بجاحتتب الطريتتب
احهيار حوعب احقتاب، عحتدما تتتو ر مترور اقحهيتار وةارتة عحتد توستيع 

 المجموعتتة الطريتتب متتن المدتمتتأل ان يدتتدث  تتكا اقحهيتتار، ديتتث تعمتتأل
كستتتطش قاعتتتد ، بيحمتتتا يعمتتتأل ستتتطش التطبتتتب كستتتطش  (Set.1)ولتتتى األ
م( 4-2المستتا ة بتتين المحدتتدر والطريتتب تتتتراوح متتابين   .جتتاحبر طتتاقاح

 ا  يتتب كميتتطر قتتد يتتلد  التتى  تتتتمب ال كتتتألاقحقاب لم تت تتان دتتدوث اقحهيتتار 
   .او جءسيا  

 

 
النقطاعات  وضحت( 5) المحطة رقم في ممنحدرلمامي ا( منظر 12موحة )ال

 (.NWاتجاه التصوير )،  في الكتل الصخرية
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العالقة بين  الذي يوضحسقاط الفراغي المجسم ( يبين مخطط ال8) شكلال

( 5نهيارات الحاصمة لممحطة رقم )نواع األ او  والنقطاعات المنحدر والطبقات
 .(NWاتجاه التصوير )

 الستنتاجات
اقحهيتتتتارات الدارتتتتمة والمدتممتتتتة، ان محطقتتتتة الدراستتتتة تتميتتتتء  ك تتتترة  -1

 حتيجة قطع الطريب  رورة عمودية تقري ا  عمى مدور الطية
والجتتاحبر  طقتتة الدراستتة  تتر متتن الحتتوع المتتواء   تتر محأن المحدتتدرات  -2

 .Concordantالحوع المتوا ب ومن  ،المحدرف والمتعامد
ظهتترت حتتتاس   دتتي المقاومتتة اقح تتعاطية  يتتر المدرتتورة التتتر أ -3

 تتأن الرتتةور ، [19]تتتم اجراسهتتا عمتتى رتتةور الدجتتر الجيتتر  ودستتب 
كات مقاومتتتتة قويتتتتة  أعتتتتتدال، ديتتتتث أن  تكتتتتون  (5,4,3) المدطتتتتات  تتتتر

رتتتتا ة الرتتتتةور تعتمتتتتد عمتتتتى المكوحتتتتات التتتتتر تدتويهتتتتا م تتتتأل حوعيتتتتة 
 المعادن وطبيعة التكسرات

 (hkl)و  (ac)فوارتتتأل التتتتر تتتتم قياستتتها  تتتر متتتن حتتتوع أن أ متتتب ال -4
و  (a,b,c)والتر رحفت  اقعتماد عمى العاقتة بتين المدتاور التكتوحيتة 

األحقطاعتتتتتتات ، قتتتتتتد لعبتتتتتتت دور أساستتتتتتر  تتتتتتر دتتتتتتدوث األحهيتتتتتتارات  تتتتتتر 
 . b)<(hko ،a)<(hko ،(bc)المحطقة، أما األحواع األةرا مممت 

متتتتن ةتتتتال المستتتتش الجيولتتتتوجر والهحدستتتتر لممحدتتتتدرات  تتتتر محطقتتتتة  -5
الدراستتتة تبتتتين ان أحتتتواع األحهيتتتارات بحستتت ة عاليتتتة كاحتتتت ستتتقور رتتتةر  

 الدارتتتتتأل  قتتتتتاباألح يميتتتتتب دارتتتتتأل ومدتمتتتتتأل(  تتتتتر كتتتتتأل المدطتتتتتات، و 
(  تتتتتر مدتمتتتتتأل  ءققاألحتتتتتومتتتتتن  تتتتتم  (،5,1والمدتمتتتتتأل(  تتتتتر المدطتتتتتات  

مدتمتأل ال متن او رتمتو كط األحواع متن اقحهيتارات د (،4,2المدطات  
 .(3,2,1 يها ددرجة  ر المدطات   رألان تد

أن الستتتتبب الرسيستتتتر لدتتتتدوث األحهيتتتتارات  تتتتر محطقتتتتة الدراستتتتة  تتتتو  -6
حتيجتتة لعميتتات قطتتع الطيتتة والط قتتات الرتتةرية  األ تتا ة التتى العوامتتأل 

 واقحهيارات المدتممةو الرةارية  التركيبية
المتتتارع ،  الدراستتتة الدقميتتتة تتتتم قيتتتا  المستتتا ة بتتتين المحدتتتدر وأ حتتتا   -8

(  تتتتتتر م7، و  (3م(  تتتتتتر المدطتتتتتتة  8لمستتتتتتا ة  دتتتتتتدود  ديتتتتتتث كاحتتتتتتت ا
، لتتتكلك  تتتأن (5م(  تتتر المدطتتتة  4-2  ا بتتتينمتتت ( وتتتتترواح4المدطتتتة  

ددوث أ  حوع متن األحهيتار قتد يتلد  التى  متب الطريتب وتعطيتأل دركتة 
مةتتتاطر عديتتتدة يحتتتت  عحهتتتا ةستتتاسر الستتتير جءسيتتتا  أو كميتتتا  و قتتتد يمتتتكأل 

ب  تتأن  تتكط  متترية و ماديتتة،  األ تتا ة التتى احتتب  تتر دالتتة توستتيع الطريتت
ةطتتتتتر أو أ  تتتتتتأ ير بيحمتتتتتا قيوجتتتتتد أ   عاسقتتتتتا  كبيتتتتترا . المحدتتتتتدرات تعتتتتتد

( ديتث أن المستا ة 2( والمدطتة  1لممحددر عمى الطريب  ر المدطتة  
م( 144 دتتدود  ( و 1م( لممدطتتة  254بتتين المحدتتدر والطريتتب  دتتدود  

 (.2لممدطة  
تبتتين متتن ةتتال الدراستتة الدقميتتة أن أ متتب المحدتتدرات  تتر مدطتتات  -7

التعريتتة  محطقتتة الدراستتة  تتر محدتتدرات عموديتتة و معمقتتة، و كلتتك  ستتبب
 ديتتتث، ع أ حتتتا  متتتب وتوستتتيع الطريتتتباجتتترا  عمميتتتات القطتتت التفا تتتمية و

كتتتتان لهتتتتا دور  تتتتر تدديتتتتد و تتتتعيات أ متتتتب المحدتتتتدرات المطمتتتتة عمتتتتى 
الطريتتتتتتب، وتتتتتتتتم أستتتتتتتةدام المتفجتتتتتتترات أ حتتتتتتا  عمميتتتتتتتات القطتتتتتتع لتتتتتتت عض 

  أستتتتقرارية المحدتتتدر، وأجتتتءا  محتتتتب األةتتتال، ممتتتا أدا التتتى المحدتتتدرات
 أر دت  ر دالة درجة.
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Abstract 
The study aims to evaluate the rock slope stability part of Bekhair Anticline on both side of the road linking 

between (Dohuk - Zawite), by selecting (5) stations from different locations along the road that included all 

types of rock failures which is occurred or may be occurred in the study area. The engineering classification and 

description was done according to ( 1] and [2] of the bed rocks through a geological survey of the study area. 

This study showed that the types of slopes in the study area according to the relationship between the strike of 

the slope and the bed attitude according to [3] are of parallel, lateral, and perpendicular type. The geo-

engineering survey shows different types of failures, part of it are happened like rock fall, toppling and rolling, 

while the possible failures were represented by the same previous types in addition to sliding failure, which can 

be occurred when  the condition of  failure are met. By studying the factors affecting the slope stability in the 

area, it was found that the main factor causing the occurrence of the failure above is the result of cutting the limb 

of the anticline for the purpose of road construction in addition to structural and litho factors. 

 


