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  عور بیت قرب أرضیة النزالقات تعرضت التي المنطقة موقع استطالع

  تطورها ومنع االنزالقات هذه لمعالجة المقترحة والحلول

  

  :مقدمة .1

 الحضري التخطیط مركز من والبیره، اهللا رام ومحافظة واإلسكان امةالع األشغال وزارة طلب على بناء
 میداني استطالع إجراء الوطنیة، النجاح جامعة في) الزالزل هندسة وحدة( الكوارث مخاطر من الحدو 

 الجمعة یوم في تم والبیره، اهللا رام محافظة في عور بیت منطقة في حصلت التي األرضیة نزالقاتلال
 تحدید تم للحالة، دانيالمی التقییم على وبناًء  االنزالقات، هذه لموقع میداني استطالع إجراء 30/3/2012
 ،تنفیذها التي یجب اإلجراءاتتحدید عدد من  إلى باإلضافة االنزالقات،هذه  حصولل أدتالتي  سباباأل

 متطلباتب یتضمن التقریر كذلك بند خاص و  ،الناجمة عنها اآلثارومعالجة  االنزالقات هذه تطور إلیقاف
  .العامة السالمة

  

   :مجتمعة التالیة الشروط توفرت إذا وذلك الجبلیة، المناطق في عادة یةالطبیع األرضیة االنزالقات تحدث

  .كبیرة انحدارات وجود -

ذا -          تربة أو ضعیفة حوریة – رسوبیة صخور من تتكون السطحیة الطبقات في التربة نوعیة كانت وإ

  .طینیة   

  ).تقریباً  اإلشباع إلى الوصول( الموقع لتربة السطحیة الطبقات في الرطوبة نسبة وارتفاع -
  

 قد أو ،طبیعي بشكل تحدث أن األرضیة نزالقاتلال یمكن ،أعاله المذكورة الثالثة الشروط توفر حالة وفي
 المناطق أسفل فيلطبقات التربة،  وحفر قطع إجراء كأن یتم لألرض، الخاطئ االستخدام بسبب تحفذ

ضافة/ أو المنحدرة،  عامل حصولها حالة في الزالزل وتعتبر المنحدرات، هلهذ العلویة األجزاء في أحمال وإ
   .األرضیة االنزالقات لحصول القابلیة فیها تتوفر التي المناطق في االنزالقات لحصول محفز

 



  :الدراسة قید الحالة وصف .2

 وجود عن عور، بیت منطقة في األرضیة لالنزالقات تعرضت التي للمنطقة المیداني االستطالع اظهر
 الصور انظر( والتوسع، للتطور قابلة كبیرة أرضیة صدوعوجود  إلى باإلضافة كبیرة، تلیةك انزالقات

 شهر خالل األمطار هطول استمر إذا وخصوصاً  القریب الزمني المدى على ،)الملحق في الموضحة
 لم حالة في نسبیاً  البعید الزمني المدى على بشكل كبیر جداً  هذه االنزالقات تتطور أن ویمكن ،4/2012

  :یلي بما حصل ما تلخیص ویمكن ،لحصولها أدتالتي  األسباب معالجة یتم

 ،)22 إلى 1 من الصور انظر( الصخر لطبقات العلویة األجزاء في كبیره كتلیة انهیارات وجود -
 المنزلقة للمنطقة العلویة المنطقة في المتكشفة الصخریة واالنزالقات الصدوع بعض أظهرت وقد
 .مستوى السطح الطبیعي أسفلكبیرة  عماقأل ها تمتدأن

  

 أنظر( األماكن بعض في أمتار 3 تجاوز لسطحیةا الصخر طبقات بعض في هبوط حصول -
 حصول في سبب مما كبیره، أفقیة حركة حصول قد رافق هذا الهبوطو  ،)10 إلى 1 من الصور
 نهیاراتاال حصول الحركات هذه نتج عن وبالتالي الصخر، طبقات في كبیره تصدعات/ إزاحات
 السفلیة األرض طبقات في جانبي تشوه حصول إلى باإلضافة ،أعاله إلیها المشار الكتلیة

 ).22 إلى 11 من الصور انظر( الجنوبیة الجهة من للشارع المحاذیة
 

 التي األرضیة االنزالقاتشكل  ها وتطورها، ومنمسار  وخط األرضیة الصدوع شكل من تبینی -
 السطحیة وتحت السطحیة، األرضوهات التي تعرضت لها طبقات والتش االنهیارات أن حصلت،

 قد االنزالقات أن واضح بشكل ظهر وقد ،)1( الشكل انظر منحنیات، أواقواس  شكل على كانت
 في الجنوب، باتجاه الشارع محاذاة من تقریباً  )متر 60او ( متر 50 عن تزید مسافة إلى امتدت
 انظر( متراً  80 یتجاوز الشارع محاذاة على زالقاتلالن تعرضت التي المنطقة طول أن حین

 .الصور وملحق) 1 الشكل
 

 المحاذیة األجزاء في خاص وبشكل ،الشارع سطح مستوى فيو تشوهات أ تغییرات تظهر لم -
 االنزالقات فیها حصل التي الطبقات،/ الطبقة عمق أن على مؤشر وهذا المنزلقة، للمنطقة
 .الشارع مستوى فوق موجودة

 

 تشـققات تشـكلت حیـث المنزلقـة، المنطقـة جنـوب الموجـودة العلویـة المناطق في أرضیة شقوق جدیو  -
 مـــن القریبـــة المنطقـــة فـــي مـــم10 و 5 بـــین عرضـــها تـــراوحی الســـطحیة الصـــخر طبقـــات فـــي صــغیره



 مــن أكثــر تبعــد منــاطق فــي مــم 2 عرضــها یتجــاوز ال صــغیره تشــققات إلــى باإلضــافة االنزالقــات،
 ).26 – 23انظر الصور ( الشارع حد من 100

  

  

 المقابلة المنطقة وهي( الشمالیة، الجهة من للشارع المحاذیة المنطقة في أرضیة صدوع یوجد -
عن  المنطقة، لهذه المیداني االستطالع أظهر وقد ،38 و 37 الصور انظر) المنزلقة للمنطقة

 طبقاتركام ل ارة عنهذه المواد هي عب أنبكمیات كبیرة فیها، ومن الواضح  وطمم ركام وجود
، مناسب غیر مكان في وضع قد الركام هذا أن علماً  الشارع، منطقة من حفرها تم یةصخر 

 بعض فعالً  بدأت وقد ،الشمالیة الجهة فيسطحیة  انزالقات لحصول الحقاً  یؤدي قد وبالتالي،
 .التكشف في الشقوق

  

  :االنزالقات لحصول أدت التي األسباب .3

  :یلي بما عور بیت منطقة في استطالعها تم التي االنزالقات حصول أسباب تلخیص یمكن

  :التربة ونوعیة بطبیعة تتعلق اسباب -أ
 المنطقة تربة نوعیة Marl - limestone )والتماسك القوة متوسطة إلى ضعیفة حوریة.(  
 ملحق الصور انظر للموقع، الكبیر نحداراال . 

 الشـــقوق عبـــر األمطـــار میـــاه لتســـرب یجـــةنت الســـطحیة األرض طبقـــات فـــي الرطوبـــة نســـبة زیـــادة 
 .األرضیة

 

  :الصخریة الطبقات قطعبكیفیة  أو/  بشكل تتعلق أسباب -ب
 

 من مناسبة غیر وقطع حفر ألعمال الجنوبیة الجهة وخصوصاً  للشارع المحاذیة المنطقة تعرض
 الصخر طبقات قطع تم حیث ،)40 و 39 والصور 22-11 الصور انظر( الهندسیة الناحیة

جراءو  ، عمودي بشكل الحفر عملیات إ  األبعاد حسب) درج عمل( التدرج استخدام وبدون تقریبًا
 المنحدرة المناطق في الحفر بأعمال المتعلقة الهندسیة المواصفات في علیها المنصوص والنسب

 قطع أثناء وبالتالي الشارع، مسار خط وتصمیم دراسة أثناء نهأ المؤكد ومن ،)2انظر الشكل (
 الذي األمان عامل ومقدار التربة نوعیة مع المطلوب التدرج أبعاد ربط یتم لم الصخر، تطبقا

ُحسب  وربما ،(Slope Stability Analysis) المنحدرات الستقرار تحلیل إجراء خالل من عادة ی



 بعض في عمله تم الذي البسیط التدرج أن إلى یشارو . التحلیل من النوع هذا إجراء یتم لم
 المشار الصور انظر( كاف غیر یعتبر الحوري الصخر طبقات قطع عملیات أثناء  المناطق

  .)2 والشكل أعاله إلیها

  :النتائج .4

 أدتالتــي  األســباب إلــىالتــي حصــلت، واســتنادًا  األرضــیةبنــاًء علــى طبیعــة االنزالقــات 
  :على ما یلي التأكیدلحصولها، یمكن 

فوق  المتكشفةقات أسطح االنزال(القات األرضیة شكل ومیالن طبقات األرض القابلة لالنز ساهم   -
والقطع  األجزاءبتأخیر حصول انهیار كتلي وسقوط  أوبشكل كبیر بعدم حصول  )مستوى الشارع

  .الضخمة على الشارع

 األرض طبقات میل مع ذلك ومقارنة ،المتأثرة المنطقة في االنزالقات وتتابع شكل على باالطالع -
 أن یالحظ ،)36 -  29والصور  22 – 11 الصور انظر( بهاوتركی وشكلها السطحیة تحت
التي أدت لحصول االنزالقات، والتي تم ذكرها  األسباب عالقة بینهما، وهذا بدوره یؤكد هناك
 .أعاله

 

من خالل استطالع شكل االنزالقات التي حصلت، وربط ذلك مع طبوغرافیة المنطقة وطبیعة   -
د شقوق وتصدعات أرضیة قبل موسم الشتاء الحالي وربما تربتها، من شبه المؤكد أنه كان یوج

قبل موسم الشتاء الماضي، وقد ساهمت هذه الشقوق في تسریب المیاه بشكل سهل إلى الطبقات 
تحت السطحیة الحوریة وبالتالي إشباعها بالرطوبة، مما انعكس على تخفیض قیمة قوى 

 .لتسریع من حركة انزالقهااالحتكاك بین طبقات األرض، وبالتالي انزالقها أو ا

  
من المؤكد أن عملیات الحفر والقطع في طبقات الصخر السطحیة وتحت السطحیة على محاذاة  -

  .الجهة الجنوبیة للشارع، لم تتم وفقًا للمواصفات ولألصول الهندسیة
  

في طبقات األرض، من المتوقع  الرطوبةفي حالة استمرار هطول المیاه وبالتالي زیادة مستوى   -
 .أن یحصل تسارع لالنزالقات الصخریة الكتلیة

  



 أو األسابیع أو متوسطة القوة أو ربما خفیفة خالل األیام" ال سمح اهللا"في حالة حصول زالزل   -
زلقة ومحیطها، وبالتالي قد ینشأ عن ذلك تسریع المنطقة المن إثارة إلىالقادمة، قد تؤدي  األشهر

 .األرضیة اإلنزالقاتفي 
  

 ببسب بذلك، ساهمت والموقع التربة وطبیعة حصل، قد الرئیسي األرضي نزالقاال أن بما  -
 اإلجراءات تنفیذ أن المؤكد من السفلیة، طبقاتها في الرطوبة مستوى وارتفاع ونوعیتها، طبیعتها

 بشكل وف یحدس ،ومنع تطورها األرضیةوالمتعلقة بمعالجة االنزالقات  أدناه ةالمذكور والتوصیات 
 أن المحتمل من ،أعاله إلیها المشار المعالجة تنفیذ وبعد ولكن المخاطر، مستوى رتطو  من كبیر

 ومحدود، بطيء بشكل ولكن ،بالظهور االنزالق منطقة في الموجودة شقوقال بعض تستمر
  .السطحیة الطبقة أسفل الرطوبة مستوى زاد إذا وخصوصاً 

  
  

  :الحالي الوضع ومعالجة االنزالقات رتطو  إلیقاف توصیات .5

 مـا إجـراء ممكـن، وقـت وبأسرع یجب ،(Risk Reduction) مخاطرها من الحد و االنزالقات تطور إلیقاف
  :یلي

 ،)العلویـة المنطقـة فـي الموجـودة واألوزان األحمـال تخفیـف( المنزلقة المنطقة انحدار وتخفیف تنعیم -
 .ناإلمكا قدر المیل وتخفیف العلویة، المنطقة سطح من أجزاء جرف خالل من وذلك

 
وربـــط أبعـــاد ومقـــدار ) القطـــع علـــى شـــكل درج(عمـــل تـــدرج فـــي القطـــع الصـــخري المحـــاذي للشـــارع  -

 .التدرج بخواص الطبقات الصخریة المقطوعة
 

 ومـــواد صـــخریة كتــل اســـتخدام خــاللوذلــك مـــن  ،المحاذیـــة لمنطقــة القطـــع الســفلیة المنطقـــة تــدعیم -
   .للردم صالحة

 
 مركز على السیطرة إلى )والثاني والثالث لاألو ( عالهالمشار إلیهما أ تهدف اإلجراءات: تنویه
مناسب الستقرار المنحدر، علمًا أنه یقع على عاتق الجهة  أمانوتأمین عامل  ،المنزلقة الكتل

التي ستقوم بتنفیذ المعالجة المطلوبة، عمل التحلیل الالزم الستقرار المنحدرات، وذلك وفقًا 
  .للمواصفات الهندسیة ذات العالقة

  



المنهارة القطع الصخریة  والتركیز على اآللیة والطریقة التي سیتم من خاللها إزالةضرورة االنتباه  -
  .الجهة العلویة في المنطقة المنزلقة في والموجودة

 

 المیاه تسرب ومنع االنزالقات، منطقة في الموجودة األرضیة والتصدعات الشقوق جمیع إغالق -
 .أمكن ما داخلها إلى

 

 لالنزالقات تعرضت التي المنطقة في تجمیعها وعدم المیاه لتصریف وأنظمة حلولب طقةتزوید المن -
 .لها المجاورة المناطق وفي

 

 .مغلقة بقائها من والتأكد دوري بشكل شقوقال متابعة -
 

 واضحة، عمل لخطة ووفقاً  كامل، هندسي إشراف تحت أعاله المذكورة اإلجراءات جمیع تنفیذ -
حاجة لذلك، ومتطلبات السالمة العامة  هناككان  إذاومراحل تنفیذ العمل تراعي العامل الزمني، 

  .أعاله إلیهاالمشار  ةالمعاجل أعمالتنفیذ  وأثناءفي الموقع 
 

  :العامة السالمة متطلبات .6

، وهناك )لون برتقالي(صنف الوضع الحالي للمنطقة المنزلقة والمناطق المجاورة لها بالخطیر نسبیًا ی
 تأمین یجب أعاله، وبناًء علیه،كما هو موضح ذلك نزالقات، و اال هذهحركة تسارع في  احتمال لحصول

   :وحولها، وهذا یعني باالنزالقات المتأثرة لمنطقةل العامة السالمة متطلبات جمیع

مطلوبة، ویجب اإلبقاء على إغالق و  مهمةإجراءات السالمة العامة التي تم اتخاذها سابقًا تعتبر  -
إغالق : لتزام بتطبیق جمیع متطلبات السالمة العامة في المنطقة المنهارة، وأهمهاالشارع، واال

، المنطقة المنزلقة بسیاج، ووضع إشارات تحذیریة لمنع مرور األشخاص العادیین ورعاة المواشي
  .الخ

ع   استنادًا لطبیعة االنزالقات التي حصلت، وبناًء على طبیعة تربة المنطقة وطبوغرافیتها، یتوق -
تنفیذ هذه الحلول  أن إلى باإلضافة، ةأن ینتج عن الحلول الالزمة للمعالجة، تكلفة مالیة كبیر 

، لذلك یوصى بتأمین طریق ترابي لمرور المركبات ًا قد یكون طویل نسبیاً زمنی اً سیتطلب وقت
لحصول في الجهة الشمالیة إن أمكن، علمًا أن هذه المنطقة وكما ذكر أعاله قد تتعرض  الصغیرة



رضیة في المستقبل، لذلك یجب التأكد من أن المركبات التي ستمر من هذه المنطقة هي أانزالقات 
  .مركبات صغیره وخفیفة فقط

  

  مدیر المركز                                                             

  جالل الدبیك. د                                                                         
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