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  منطقة سما نابلس في المتكشفة الصخریةالصدوع 

  "المیداني للموقع ستطالعاال"

  نابلس –الجبل الشمالي 
  
 :مقدمة .1

  

، من مركز التخطیط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في 10/1/2013 بتاریخبناًء على طلب بلدیة نابلس 
سما نابلس الكائنة في الجبل الشمالي في مدینة نابلس، یة، اجراء استطالع میداني لمنطقة جامعة النجاح الوطن

من خالل خروج بخار من تم مالحظة هذه الصدوع  حیثذه المنطقة، صدوع ارضیة في ه مشاهدةوذلك بعد 
 - 7خالل الفترة  وحصول انخفاض في درجة الحراره بعد تعرض المنطقة لهطول امطار كثیفةهذه الصدوع فتحات 

بأجراء زیارة میدانیة للمنطقة، ) 10/1/2013یوم الخمیس (، والهمیة الموضوع باشر المركز فورًا 10/1/2013
بلدیة نابلس عبر البرید  المركز زود 11/1/2013صباح یوم الجمعة  فيو  سریع للحالة،اولي الجراء تقییم  وذلك

ولتأمین متطلبات السالمة العامة في المنطقة التي تكشفت فیها الصدوع تقریر اولي لوصف ما حصل، االلكتروني 
  .دوعالصه هذمتابعة لكیفیة وتضمن التقریر االولي توصیات وحولها،  الصخریة

  
 :النزالقات االرضیةلاالسباب الرئیسیة  .2

  

  :تعتبر العوامل التالیة مجتمعة عوامل رئیسیة لحصول االنزالقات االرضیة
 .االنحدارات الكبیرة، كوجود مناطق جبلیة منحدرة او عالیة االنحدار -

 .نوعیة التربة، مثل التربة الصخریة الحوریة او الطینیة -

طبقات التریة التي تتكون منها المنطقة، لذلك غالبًا ما تحصل االنزالقات في  ارتفاع نسبة الرطوبة في -
 .فصل الشتاء

  

ففي حالة اجتمعت عوامل االنحدار والتربة والمیاه في منطقة ما، تصبح هذه المنطقة لها قابلیة لحصول انزالقات 
اوزران في اعلى المنحدر الى تسریع  واضافة/ ارضیة، وكعوامل اضافیة قد یساهم اجراء قطع في اسفل المنحدر او

حصول هذه االنزالقات، وتساهم الزالزل في حالة حصولها خالل فصل الشتاء في اثارة او التسریع في حصول 
  . االنزالقات في المناطق التي یتوفر فیها العوامل الرئیسیة الثالثة المذكورة اعاله

  
 :)قیه سطحیةحركات انزال( وصف المنطقة التي تعرضت لصدوع ارضیة .3

  

  ، وتتكون تربتها )الجنوب اتجاه االنحدار من الشمال الى(تقع منطقة سما نابلس في منطقة جبلیة عالیة االنحدار 
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یتخلله طبقات من الصخر الحوري الضعیف، ویقع اسفل وحول  الصالبة من طبقات من صخر جیري ضعیف

، ویقع الجزء )مقالع(جر احمنطقة كانت تستخدم سابقًا كم ضمنالمنطقة قید الدراسة فجوات ومغر، وذلك النها تقع 
انظر (كبیر  على اطراف قطع صخري - لجزء الذي یعاني من تصدعات ارضیة اوهو  -عة الذي تم استطال
  ).الصور المرفقة

  
 :طبیعة واشكال الصدوع االرضیة التي تعرضت لها المنطقة قید الدراسة .4

   

في الجزء العلوي لمنطقة سما نابلس،  السطحیة في طبقات االرض اراتانكسعلى شكل  ظهرت الصدوع الصخربة
، وبالتوازي تقریبًا مع  متر 80تزید عن غرب تقریبًا، وبمجموع اطوال  –شرق  باتجاهوخط مسار هذه الصدوع   تقریبًا
عرض  بلغمتر تقریبًا، وقد  25 – 20عد هذه الصدوع عن حافة القطع مسافة تحیث تب ،القطع الصخري المجاور

سم تقریبًا في بعض االماكن، ویشیر شكل هذه الصدوع الى حدوث ازاحات جانبیة باتجاه  50 بعض هذه الصدوع
، وهذا یعني حصول حركات إنزالقیة سطحیة )انظر الصور المرفقة(میل المنحدر مع هبوط في الكتل الصخریة 

 باالضافة الى وجود فجوات ،امتار 5 ل الىقد تصوقد تبین ان هذه الصدوع تمتد اسفل بعض االماكن العماق 
  . اكثر عمقاً  وفراغات

  

هي )  الصدوع(االنكسارات الصخریة  معظماالرضیة ان /لصخریةاظهر االستطالع المیداني للصدوع والتشققات 
، والجزء االخر عبارة عن انكسارات حدیثة،  ي تم یشار الى ان تقریر الدراسة التو عبارة عن انكسارت قدیمة نسبیًا

 جود صدوع أرضیة في المنطقة، ومن ضمنهاو ل أشار /لصالح بلدیة نابلس اكد 1998/1999تنفیذها في العام 
  .رفوق منطقة المغ/وع الموجودة في المنطقة العلویةالصد

  
  

  : تقییم الصدوع االرضیة المتكشفة في الجزء العلوي لمنطقة سما نابلس .5
  

، بدراســة اســتخدام منطقــة المحــاجر، والمتعلقــة 1998/1999فیــذها فــي العــام باإلشــارة إلــى تقریــر الدراســة التــي تــم تن
بــاالطالع والتــي أظهــرت وجــود صــدوع وتشــققات صــخریة علــى جوانــب الحفــر وحولهــا وفــي المنــاطق الواقعــه فوقهــا، و 

رافیـة مـع طوبغلدراسـة، وعلـى خـط مسـارها، وربطهـا الصدوع االرضیة التي ظهرت في المنطقة قید اوابعاد على شكل 
الرطوبــــة، ومقارنــــة ذلــــك مــــع العوامــــل الرئیســــیة واالضــــافیة التــــي تحــــدث  او مســــتوى المنطقــــة، وجیولوجیتهــــا، ونســــبة

مؤشـر  قـد تعتبـران هـذه الصـدوع  11/1/2013أظهر التقریر األولي المرسل إلى البلدیـة بتـاریخ  االنزالقات االرضیة،
تطــور هــذه الصــدوع أشــار التقریــر إلــى احتمــال اســة، وبالتــالي الدر  ارضــیة فــي المنطقــة قیــد  لبدایــة حصــول انزالقــات 

   ،مستقبالً 
  

وخصوصًا اذا استمر تدفق المیاه وتسربها الى طبقات االرض تحت السطحیة والتي ، الى حصول انزالقاتوتؤدي 
یسي بمعنى یعتبر عامل الرطوبة في المنطقة المتضررة العامل الرئ ،یتكون جزء منها من طبقات صخریة حوریة

   )11/1/2013( اثناء اعداد التقریر االولي الثارة االنزالقات وتطویرها، وخطورة هذا العامل یكمن بأن فصل الشتاء
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،  كان المعدل السنوي، وهذا بال شك قد یسهم  عنكمیة المیاه هذا العام  وخصوصًا إذا زادتال یزال في بدایته تقریبًا

  . قات او تطویرهابدوره في زیادة القابلیة لحصول االنزال
  

حول اتجاه انحدار طبقات االرض تحت  )اثناء اعداد التقریر االولي( في حینه معلومات كافیة لم یتوفروحیث انه 
تقدیر حجم االنزالقات التي قد تحدث، فمثًال اذا كان بل یستحیل ، بالتالي یصعب في المنطقة قید الدراسة السطحیة

االنزالقات في الطبقات حدوث نحصر باتجاه الشمال، ففي هذه الحالة سینوب اتجاه انحدار هذه الطبقات من الج
طبقات  اتانحدار  ت، اما في حالة كانوفي اسوء االحوال سیحصل انزالقات سطحیة محدودةفقط، وبالتالي  السطحیة

ففي هذه  رضیة السطحیة،نفس اتجاه الطبقات االاتجاهها االرض تحت السطحیة من الشمال الى الجنوب، بمعنى 
، وفي جمیع حجام كبیرة وعلى طبقات عمیقةحتملة اكثر قابلیة للحدوث وبأتكون االنزالقات االرضیة المقد الحالة 

الجراء دراسات تفصیلیة، وذلك ربما یجب ان تخضع منطقة سما نابلس للمتابعة و  واستنادًا للتقریر االولي، الحاالت،
بما یتناسب مع و إذا تطلب األمر ذلك، و طرق المعالجة لتحدید مقدار او حجم الخطورة، وبالتالي تصمیم طریقة ا

  .التي قد تحدث مستویات الخطورة
  
 :وفقًا للتقریر األولي تنفیذها طلباالجراءات التي  .6

  

، للصدوع المتكشفة حقلیة/ متابعة میدانیةمة العامة، واجراء توفیر متطلبات السالبضرورة  التقریر االولي اوصى
معمقة لمتابعة تفصیلیة جراء دراسات ا قد یتطلب االمر كمرحلة ثانیة اربمواشار التقریر بأنه ، اولىكمرحلة  وذلك

ا، وكمتابعة لحالة الصدوع وتقییمه، )البند الخامس( اعاله احتمال تطور هذه الصدوع حسب ما هو مشار الیه
  :اهمها ،حسب ما ذكر في حینه وبالسرعة اللممكنة تنفیذ عدد من االجراءات،توصیات ل على تضمن التقریر االولي

اغالق المنطقة المحیطة بالمنطقة المتأثرة، وخصوصًا المنطقة السفلیة التي تقع على محاذات المنطقة  :اوالً  -
 .ء وقائي هدفه توفیر متطلبات السالمة العامةكأجرا التي یوجد فیها الصدوع المشار الیها اعاله، وذلك

  

الحد من تسرب المیاه الى طبقات االرض تحت السطحیة، وذلك من خالل اغالق الصدوع االرضیة  :ثانیاً  -
تعبئة هذه الصدوع بقطع حجریة مختلفة االحجام، ومن ثم تعبئة  وهذا یتطلبالمتكشفة باسرع وقت ممكن، 

 من البسكورس او الخرسانة ان امكن سطح االرض بواسطة طبقة  الجزء العلوي القریب من مستوى
 .سم تقریباً  20وبسماكة 

 

 .متابعة ومراقبة الصدوع التي تم اغالقها :ثالثاً  -
 

 

وضع عالمات مساحیة على شكل شبكیة على سطح المنحدرات التي یتخللها صدوع، وعلى كامل  :رابعاً  -
 دوري، بحیث یتم من خالل  بهدف اجراء رفع مساحيمساحة القطع الصخري المحاذي للصدوع، وذلك 
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مقدار ات هذه العالمات، وبالتالي تحدید احداثی ات فيتغیر الالدوریة للعالمات المساحیة متابعة  التسجیالت

ع بد تتعرض لها المنطقة قید الدراسة، ویمكن ان تمد فترة المراقبة الى ثالثة او ار التشوه او الحركات التي ق
 .اشهر

 

استطالع عام لجمیع منطقة سما نابلس، وذلك لرصد وجود الصدوع والتشوهات و  اجراء مسح :خامساً  -
 .االرضیة

  

كبیرًا من  المشار الیها اعاله، سیسهم في توفیر جزًء  التقریر االولي الى ان تنفیذ االجراءات ة فيشار تم االوقد 
  .قید الدراسةلمعالجة الحالة المعلومات الالزمة 

  
 :المتابعة المیدانیة نتائج .7

  

، وقد تم اجراء )6(البند الموضحة في األعمال واإلجراءات  باشرت بلدیة نابلس فور استالمها للتقریر االولي بتنفیذ
إلجراءات هذه الصدوع حسب ا ، وذلك بعد أن تم اغالقحالة المنطقة قید الدراسةلو  متابعة دوریة للصدوع األرضیة

إجراء متابعة دوریة  ذلك تم باإلضافة إلىو  ،)9و 8رقم انظر الصور ( ا في ثانیًا وثالثاً المشار لهو  المطلوب تنفیذها
في  احتمالیة وجود حركاتللتأكد من  ، وذلكنقطة 50وعددها  للنقاط المساحیة التي تم وضعها في المنطقة

والذي یحتوي ) 2(لملحق رقم ، ولمزید من المعلومات انظر ا)رابعاً بالتوصیه المشار الیها ( الطبقات الصخر أم ال
  .المساحة في بلدیة نابلس/الرفع المساحي والقراءات الدوریة التي تم تنفیذها من قبل قسم الهندسةعلى 

  

  :ما یلي، تبین 30/3/2013ولغایة  10/1/2013وخالل فترة المتابعة المیدانیة والتي امتدت من 
  

    ، وال یوجد حركة في الطبقات الصخریة ال یوجد زیاده في عرض الصدوع األرضیة المتكشفة  -
   .استقرار طبقات المنطقة الصخریة السطحیة علىالسطحیة، وهذا یؤكد    

  

وهذا النوع من التساقط، أو ر، مغوجود تساقط لقطع صخریة متفككة كانت موجودة عند مداخل بعض ال -
رة اوتم اإلش لظاهرة لیست بالجدیدة، وقد، وهذه االماضیة على مدار السنوات موجوداً كان االنهیار الموضعي 

  .1998/1999في تقریر دراسة  اله
  
  

  :التوصیات -8
نتائج المتابعة المیدانیة بناًء على المشار الیه أعاله، و ) 6(باإلشارة الى االجراءات التي تم تنفیذها وفقًا للبند 

أن  یستنتجلمنطقة المحاجر،  1998/1999، ولتقریر الدراسة التي تم تنفیذها في العام )7(الموضحة في البند 
  تطور تمنطقة المغر تعتبر مستقره، وأن الصدوع األرضیه المتكشفة لم الطبقات الصخریة السطحیة الموجودة فوق 
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  الصخر السطحیة في المنطقة في طبقات  وحتى ال تتعرض ،، ولمنع تكرار ما حصلهابعد أن تم إغالق
  :ي، یوصى بما یللالثارة المستقبل

  
  

 :ضیة الموجودة فوق المغرتوصیات تتعلق بمشكلة الصدوع األر   ) أ

المناطق (والمناطق المحاذیة لها مباشرة  أسقف المغر/ قطعیًا فوق أسطح ) عدم البناء(عدم اضافة أوزان  -
، وذلك على طول المنطقة الممتده من األطراف )المشار إلیها باللون األحمر في الصورة الجویة المرفقة

المحاذیة للمنطقة التي یوجد فیها  رجیة ألسقف المغر ولغایة شارع لیل، ویمكن البناء في المنطقة الواقعةالخا
 12- 10بعمق محدود ال یتجاوز / بعرضو ) طابق 2-1(فقط أسفل شارع لیل منشآت خفیفه  التي تقعو الصدوع 

والتي یظهر من خاللها  ،)1(قم الملحق ر الموضحة في ، انظر الصورة الجویة في بعض األماكن تقریباً  متر
، والمناطق التي یمكن البناء علیها )المناطق المشار الیها باللون االحمر(المناطق غیر المسموح البناء علیها 

  .)المناطق المشار الیها باللون االصفر(بشروط 
  ج

  .نیاً ثا – 6اغالق أي صدع یظهر في المستقبل فوق سطح المغر، وذلك كما هو مذكور في البند  -
  

  

 :توصیات تتعلق بالسالمة العامة للمناطق المحاذیة لمناطق القطع الصخري ولمداخل المغر وأطرافها   ) ب

  :حاجة لتنفیذ ما یلي، هناك )أ(إضافة إلى التوصیات المذكورة اعاله في البند 
/ أوداخل المغر، وضرورة إغالق أبواب هذه المغر بحواجز حجریة الفراغات الموجودة عدم استخدام  -

  .وسیاج معدني
وبما یتناسب مع  أو حواجز حجریة عند أطراف المغر وحواف القطع الصخري/ وضع سیاج معدني و -

 .طبیعة المنطقة وانحدارها

 .ر لمنع تساقطهاقابلة للتدحرج والموجودة فوق المغازالة القطع الحجریة المتفككة ال -

 .راألطراف الخارجیة ألسقف هذه المغ ر وفيمغازالة القطع الصخریة المتفككة الموجودة على جوانب ال -
  

/ وهي الصدوع الصخریة(لیس لها عالقة بالمشكلة الرئیسیة ، )ب(التوصیات المشار إلیها أعاله في البند :تنویه
وبالدراسة المتعلقة بها، وقد تم اإلشارة لموضوع تساقط القطع  ،)األرضیة المتكشفة والموجودة فوق منطقة المغر

وسبق همیة الموضوع، علمًا أن هذه الظاهرة تحصل عادة في أكثر من منطقة في مدینة نابلس، الصخریة، أل
في تقریر الدراسة التي تم  )المنطقة قید الدراسة( المحاجرتم اإلشارة إلى تساقط القطع الصخریة في منطقة أن 
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