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 الملخص
 

هدفت الدراسة إلى تمٌٌم اثر جٌومورفولوجٌة مدٌنة الكرن فً تحدٌد 
ار استعماالت األراضً،والعملٌات الجٌومورفولوجٌة الناتجة عنها، وكٌفٌة تجنب اآلث

الجٌومورفولوجٌة السلبٌة الستعماالت األراضً. تم تسجٌل ثالث مناطك خطرة فً 
المنطمة وهً:  )منطمة البركة، ومنطمة الشهابٌة، ومنطمة المرج( على التوالً. كما 
تم إنتاج خارطة جٌومورفولوجٌة للمنطمة باستخدام مرئٌة فضائٌة ذات لدرة تمٌٌزٌة 

ولوجٌة الرئٌسة، ومناطك الخطر، كما استخدم نظام عالٌة تبٌن الوحدات الجٌومورف
( لتحدٌد موالع المنازل التً تعرضت لالنهٌارات األرضٌة، GPSالتولٌع العالمً )

والهبوط األرضً فً المنطمة الناتجة عن: التوسع الحضري على منحدرات التالل، 
 ونوعٌة التربة، والتراكٌب الجٌولوجٌة، وإنشاء الطرق.

: استعماالت األراضً، اآلثار الجٌومورفولوجٌة، االنهٌارات  ةالكلمات الدال
 األضٌة، نظام التولٌع العالمً.
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Abstract 
 

The study aimed to evaluate the impact of geomorphology of 

Alkarak city on defining land use and defining the geomophological 

process resulted from land use, and how to avoid the negative 

geomorphological impact due to land use. Three hazard zones 

recorded in the area: (Alberka zone, the Ashabeia and the Almarj area) 

respectively. Geomorphological map of the area was produced using 

high resolution satellite image showing the main geomorphologic 

units and the hazard zones, GPS was used to define the location of 

houses subjected to mass wasting, and modern subsidence in the area 

resulted from: urban expansion along the hill slopes, soil quality, 

geological structure, and roads construction  . 
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 :الممدمة

للجٌومورفولوجٌا دور بارز فً تحدٌد أثر المشارٌع الهندسٌة على هٌئة 
واستعماالت األراضً، بداٌةً من عملٌات االستكشاؾ،وفً مراحل التحمك من مدى 
مالءمة األماكن لالستؽالل، وذلن لتمٌٌم األخطار المحتملة فً ضوء أشكال األرض، 

ات الجٌومورفولوجٌة الحالٌة واصل نشؤتها، ومكونات المواد، والعملٌ
(Doornkamp, J. C.; at el. 1979 فاالنهٌارات األرضٌة  تمثل مجموعة من  ،)

العملٌات الجٌولوجٌة، والجٌومورفولوجٌة ذات األهمٌة، وهذه العملٌات ٌمكن أن 
 تسبب الحوادث، وتتسارع نتٌجة إلشؽال مناطك المنحدرات ؼٌر المستمرة. 

ور الجٌومورفولوجٌا فً تمٌٌم اثر النشاطات البشرٌة ولكً ٌتم الحكم على د
على البٌئة ، فان تمٌٌم األثر البٌئً ٌجب أن ٌتم لمشارٌع محددة لكً ٌتم تمٌٌم 
مالءمتها لتلن البٌئة. كما ٌجب األخذ فً االعتبار بان أي نشاط ألي مشروع مخطط 

ة المختلفة، والتً له ٌجب أن ٌإخذ فً االعتبار اآلثار على جمٌع العناصر البٌئٌ
ٌجب أن تفحص  لمعرفة أخطارها الجٌومورفولوجٌة، وٌنبؽً عند الحدٌث عن 
عاللة االنسان بالبٌئة والنشاطات التً ٌمارسها أن ٌإخذ فً االعتبار تؤثٌر الظروؾ 
الجٌومورفولوجٌة للبٌئة على هذه النشاطات. فاالنتشار والتوسع ظاهرة عامة لمعظم 

حددات الجٌولوجٌة للتوسع مرتبطة بجٌومورفولوجٌة المنطمة، المدن،  كما أن الم
 وخصائصها الهندسٌة.

لمد حددت جٌومورفولوجٌة مدٌنة الكرن نمط استعماالت األرضً فٌها كما 
ساهمت استعماالت األراضً، فً تعدٌل أشكال السطح. لذا كان البد من دراسة 

همت فً تعدٌل أشكال األرض، تؤثٌر استعماالت األراضً المختلفة للمدٌنة التً سا
وتؤثٌر جٌومورفولوجٌة المنطمة على نمط استعماالت األراضً فٌها، علما بان مدٌنة 
الكرن تمع على هضبة مثلثة الشكل تحٌط بها األودٌة من جوانبها الثالثة )وادي 
الست من الشرق، ووادي اإلفرنج من الؽرب، ووادي الكرن من الشمال( لتلتمً معاً 

 كم ؼرب المدٌنة .  2سارة التً تمع على مسافة  عند عٌن

 أهداف الدراسة: 
تهدؾ هذه الدراسة إلى تحدٌد اثر جٌومورفولوجٌة مدٌنة الكرن على    

تحدٌد استعماالت األراضً وآثار هذه االستعماالت على حدوث ظاهرات ذات آثار 
 ســة ما ٌلً :تدمٌرٌة ٌنجم عنها الكثٌر من األخطار البٌئٌة، ومن أهداؾ الدرا

 التعرؾ على العوامل الطبٌعٌة لمدٌنة الكرن. -
 تحدٌد العملٌات الجٌومورفولوجٌة الناتجة عن استعماال ت األراضً. -
 كٌفٌة تجنب اآلثار الجٌومورفولوجٌة  السلبٌة الناتجة عن استعماالت األراضً -
 عمل خرٌطة جٌومورفولوجٌة لمدٌنة الكرن.  -
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 مبررات الدراسة:
. ظهور مشكالت بٌئٌة جٌومورفولوجٌة خطرة كاالنهٌارات األرضٌة فً الفترة 1    

 الراهنة.
 . افتمار مدٌنة الكرن للدراسات الجٌومورفولوجٌة.2     
 . العمل على توفٌر بٌانات جٌومورفولوجٌة عن مدٌنة الكرن.3     

 أهمية الدراسة:
دٌنة الكرن، فً محاولةً تنبع أهمٌة الدراسة فً تناولها لجٌومورفولوجٌة م

لسد جزء من النمص فً مثل هذا النوع من الدراسات والتً تتناول  دور العملٌات 
اد الجٌومورفولوجٌة فً تحدٌد استعماالت األراضً فً مدٌنة الكرن، وتوجٌه االمتد

)الضواحً( نتٌجة لمحدودٌة المساحة، وتجنباً  العمرانً للمدٌنة نحو األطراؾ
 رت األرضٌة المتكررة.ألخطار االنهٌا

 الدراسات السابمة:
تفتمر منطمة الدراسة إلى دراسات جٌومورفولوجٌة متخصصة ، سوى 
بعض المحاوالت  المحدودة التً تناولت بالدراسة أثر العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة 
والخصائص الجٌومورفولوجٌة لحوض وادي الكرن، وطبٌعة استعماالت األراضً 

عدا ذلن فمد ركزت بالً الدراسات على دراسة التركٌب فً مدٌنة الكرن، و
الوظٌفً وتمٌٌم والع الخدمات فً المدٌنة. أو دراسات مماثلة فً مدن أردنٌة أخرى،  

 وكان من بٌن هذه المحاوالت : 
فمد تناولت التركٌب الوظٌفً للمدٌنة من  (.5995دراسة )الرواشدة،   

لتً أثرت على المدٌنة ورسمت التركٌب حٌث تحدٌد العوامل الطبٌعة والبشرٌة ا
 الحالً للوظائؾ فً المدٌنة لخدمة سكانها، وتحدٌد اتجاهات النمو العمرانً.

. فمد  لامت بدراسة تؤثٌر العوامل (5986بدراسة )هلسة، أما فٌما ٌتعلك   
 الطبٌعة، والبشرٌة على جٌومورفولوجٌة حوض وادي الكرن.

عماالت األراضً فً مدٌنة الكرن من (،است 1005درست) الحديدي،كما  
الداخل لفهم العاللات بٌن مختلؾ أوجه االستعماالت واألنشطة داخل المدٌنة إلبراز 

 العناصر الجؽرافٌة فٌها.
تولٌع ومعالجة خرائط  استعماالت األرض  (.1000ودراسة )التكروري، 

اسة إلى أشارت الدر ً .فً مدٌنة المفرق من خالل نظام المعلومات الجؽراف
استعماالت األراضً فً مدٌنة المفرق والتطور المساحً الذي حدث لهذه المدٌنة 

ة  باستخدام الخرائط والصور الجوٌة ، اعتمادا على تمنٌة نظم المعلومات الجؽرافٌـــ
برمجٌة ماٌكروستٌشن( حٌث هدفت هذه الدراسة إلى الوصول إلى أفضل الطرق )

ً تعكس الوضع الحالً الستعماالت األرضً فً وأسرعها فً إعداد الخرائط  الت
 مدٌنة المفرق 
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(. الستخدامات األرض فً االلتصاد 5990دراسة )أبو عياش، أما  
الحضري فً األردن ، فمد تناولت هذه الدراسة العاللة بٌن استخدامات األرض 

نات المختلفة ونوعٌة األنشطة االلتصادٌة المرتبطة بها لتحمٌك التوازن بٌن اإلمكا
المحدودة لمساحات األرض والطلب المتنامً على الحٌز الحضري من لبل األنشطة 
االلتصادٌة فً المملكة كما هدفت هذه الدراسة إلى التركٌز على المشكالت 
االلتصادٌة لألراضً واألنشطة الحضرٌة التً حدثت، بسبب التوسع العشوائً، 

حتواء هذه المشاكل وانتهت وؼٌاب التخطٌط، واستعراض الحلول، والمعالجات ال
 بتوصٌات بعٌدة المدى ؛ لضبط النمو والتوسع فً األنشطة االلتصادٌة.

(.عن الموازنة المائٌة لحوض وادي الكرن 5996دراسة )العنانزة،  -   
 بناء على معدالت األمطار وكمٌات التبخر والنتح المحتملة.

صائص عن الشبكة المائٌة والخ(.5981)سالمة ، دراسة -   
المورفومترٌة لعدد كبٌر من األحواض المائٌة فً األردن ، فمد عالجت هذه الدراسة 
الخصائص المساحٌة والشكلٌة، والخصائص التضارٌسٌة، والشبكة المائٌة لهذه 

 األحواض .
 أما الدراسات األجنبية فإن من أهمها:

 ، ولد الدراسة(Aspinol ,Millir and Birnie,1993دراسة كل من ) -
إلى التخطٌط الستخدام األراضً الرٌفٌة بوساطة نظم المعلومات الجؽرافٌة، حٌث 
أجرى مكتب البٌئة االسكتلندٌة مشروع الؽطاء األرضً السكتلندا والتً ستزود 

 GISوجاء استخدام  2500:1بإحصائٌات الؽطاء األرضً السكتلندا  بممٌاس 
وؼابات، ومساكن،  كتطبٌك تكنولوجً، حٌث صنؾ االستخدام إلى:زراعً،

لمرالبة التؽٌرات التً تطرأ على    GISوصناعً، وصٌانة ؼابات، بحٌث استخدم
استعمال األرض، وتمٌٌم هذا التؽٌر، والتنبوء بالمولع، والتوسع المحتمل للتؽٌرات 

، وخرائط بممٌاس  24000:1،وذلن باستخدام الصور الجوٌة  ذات ممٌاس 
25000:1 . 

التً تناولت  (Jose, M., P., -G & Lazaro, V. Z., 2006دراسة ). -
فً والٌة رٌودٌجانٌرو  dos Reis and Itaguai  Angraالمنطمة الشاطئٌة لمنطمة

فً البرازٌل، والتً تؤثرت  بالجاذبٌة لحركات الكتل األرضٌة الناتجة عن العملٌات 
مة الطبٌعٌة )انزال لات أرضٌة، زحؾ تربة، وهبوط صخري،... الخ( والمتعل

 بالتطورات األرضٌة، والتدخالت البشرٌة التً سارعت فً تلن االنهٌارات.
المتعلمة بتحدٌد دور  (Cavallin, A. at el. 1994دراسة ) -

،  حٌث أن كل نشاط  الجٌومورفولوجٌا فً تمٌٌم آثار النشاطات البشرٌة على البٌئة
أنواع مختلفة من مخطط له آثر على العناصر البٌئٌة المختلفة، ونظراً لوجود 

المرئٌات الفضائٌة فمد تم إنتاج أنواع مختلفة من الخرائط تظهر توزٌع االنهٌارات 
األرضٌة. ولد ساهم استخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة فً تسرٌع عملٌة التنبإ 
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 وتحدٌد ومعالجة مناطك الخطر. 
والتً تم فٌها توضٌح  (Fernandes, N. F., at el., 2009دراسة ) -

خطار االنزاللات األرضٌة على اإلنسان عندما تنزلك الترب والكتل الصخرٌة نحو أ
منحدرات المناطك الجنوبٌة والجنوبٌة الشرلٌة من البرازٌل والمكتظة بالسكان ،و 

 تشهد توسعاً عمرانٌاً كما أنها تحظى بنصٌب وافر من االمطار. 
معلومات  المتعلمة باستخدام (Jasmi Ab. Talib. 1997) دراسة -

االستشعار عن بعد وتمنٌات نظم المعلومات الجؽرافٌة فً تمٌٌم عدم استمرار 
المنحدرات فً مرتفعات كامٌرون فً شمال ؼرب والٌة باهانج فً مالٌزٌا، ولد 
اعتبر الباحث بان عدم استمرار المنحدرات نابع من إنشاء الطرق علٌها، باإلضافة 

 إلى استعماالت األرض.
المتعلمة بؤخطار االنزاللات  (Ramakrishnan, at el. 2002دراسة ) -

األرضٌة فمد ركزت منهجٌته على تحدٌد المناطك المعرضة لالنزاللات األرضٌة 
باستخدام المسح الجوي، مع نظام المعلومات الجؽرافٌة ثالثٌة األبعاد لمنطمة صؽٌرة 

و Orthophotoئط  فً الهند.  باستخدام خرا  Nigirisفً مماطعة   Kothagiriفً 
م من نموذج االرتفاعات  2من الصور الجوٌة، كما تم اشتماق الكنتور بفاصل 

الرلمٌة، واشتماق خارطة لمنحدرات، وأخرى التجاهها، كما تم استخدام خارطة 
استعماالت األراضً، والؽطاء األرضً، وخارطة التربة، والخارطة الجٌولوجٌة، 

خارطة للمناطك التً ٌحتمل أن تمع فٌها انزال  وخارطة شبكة المواصالت فً انتاج
 لات أرضٌة من خالل تطبٌك تمنٌة نظم المعلومات الجؽرافٌة.

( والتً هدفت  تطبٌك R.J Aspinol ,Millir,Birnie,1993دراسة ) -
تمنٌة نظم المعلومات الجؽرافٌة فً التخطٌط الستخدام األراضً الرٌفٌة بالتعاون مع 

ت المكانٌة على صور لندا ولد اعتمد فً الحصول على المعلومامكتب البٌئة فً اسكت
وانتهت الدراسة إلى التعرؾ إلى ستة أنماط من االستخدام  25000:1جوٌة  بممٌاس

 األرضً الرٌفً .
أوضحت هذه الدراسة أهمٌة  ((Wieslaw Z. Michalak,1993دراسة -

األبحاث الحضرٌة، نظم المعلومات الجؽرافٌة فً التطوٌر، والتطبٌمات لؽاٌة 
واإلللٌمٌة المعاصرة ،حٌث إنها أداة للتخزٌن، والمعالجة والتحلٌل، وفٌما بعد 
الخروج بمعطٌات جدٌدة، كما أن مرالبة تؽٌر استخدام األرض ٌتطلب  معلومات 

 مستمرة، ودلٌمة الستخدام األرض، وؼطائها.

 منهجية الدراسة:  
الدراسة على المنهج الوصفً  أعتمدت المنهجٌة المتبعة فً هذه       

ً بالرجوع إلى المراجع، والمصادر لبناء اإلطار  ً مكتبٌا المسحً الذي تضمن مسحا
النظري للدراسة، واالستطالع المٌدانً لجمع البٌانات. كما استخدم المنهج التارٌخً؛ 
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لدراسة التطور التارٌخً لمدٌنة الكرن، ومراحل نموها باالعتماد على الصور 
، وعلى الصورة 25000: 1بممٌاس رسم  1953لمنطمة الدراسة لعام  الجوٌة

، إضافة إلى المنهج 25000: 1الفضائٌة لمدٌنة الكرن وضواحٌها بممٌاس رسم 
الوصفً إلظهار صفات، وسمات المدٌنة، وبٌان التوسع العمرانً للمدٌنة، وأثره 

تم الحصول علٌها من  على البٌئة الطبٌعٌة للمنطمة، وذلن استناداً للبٌانات التً
 الدوائر الرسمٌة المختلفة. 

( إلنتاج خارطة منطمة الدراسة،  Arc view 3.2استخدام برنامج )     
وترلٌم الخارطة الطبوؼرافٌة المؤخوذة من  الخارطة الطبوؼرافٌة لمدٌنة الكرن 

، كما تم ترلٌم الخارطة الجٌولوجٌة لمنطمة الدراسة باالعتماد  25000:1ممٌاس
تم إجراء مسح  كما ، 2500000:1الجٌولوجٌة ممٌاس على الخارطة

جٌومورفولوجً لمنطمة الدراسة، وباالستعانة بالمرئٌة الفضائٌة، تم إنشاء خارطة 
تبٌن الوحدات  50000 :1جٌومورفولوجٌة لمنطمة الدراسة بممٌاس رسم 

مإهلة الجٌومورفولوجٌة المتوفرة، وتوضح المناطك التً تعرضت للتصدع، وال
لحدوث انزال لات أرضٌة. كما تم إجراء مسح مٌدانً وباالستعانة بنظام التولٌع 

( لتحدٌد موالع المطع والمنازل التً تعرضت لالنزاللات األرضٌة GPSالعـــالمً)
 والهبوط األرضً وتصوٌرها للتعرؾ على حجم األضرار التً لحمت بالمنازل. 

 الخصائص الطبيعية لمدينة الكرن:
 لع :المو

كم جنوب العاصمة عمان على منسوب 130تمع مدٌنة الكرن على بعد 
على الحافة الؽربٌة لسهل الكرن، وتشرؾ على المناطك المحٌطة. وتشكل م 1000

عند تماطع  (.1الشكل ) 2كم3552لبالؽة حوالً % من مساحة المحافظة الكلٌة، وا3
ً مع دائرة عرض  35و  424خط طول  ،ً وهً تمثل مركز شماال 313و  124شرلا

 محافظة الكرن. 
ولواء المصبة ٌتوسط جمٌع هذه الوحدات اإلدارٌة، وتمع المدٌنة فً شرلً  

النصؾ الجنوبً من البحر المٌت، الذي أكسبها أهمٌة المولع الجؽرافً؛ فكان محط 
اهتمام الحضارات المٌمة التً توافدت علٌها واصبحت مركزاً لها، وتصبح مركزاً 

 وظٌفٌاً لمحافظة الكرن فً الولت الراهن.إدارٌاً و
وبسبب مولع مدٌنة الكرن المتوسط بٌن مدن الحضارات المدٌمة، والحدٌثة  

فمد كان لها حضور عبر فترات التارٌخ. وكان لها شخصٌة، ووظٌفة مختلفة فً كل 
زمان، فمد كانت الكرن فً عهد مٌشع تسمى باسم كٌر مإاب، أو كٌر حارست وكان 

ً فً عهد الحضارة المإابٌة، حٌث ثار الملن مٌشع على  للمدٌنة دوراً هاما
ق.م وأجبر ملن السامرة، وملن أورشلٌم على فن  830االسرائلٌٌن  فً عام 

ً إلى ما 1الحصار عن مدٌنة الكرن ) ( . ٌتبع المدٌنة أحٌاء رئٌسة تطورت حالٌا
ٌمة، وهً حً صؽٌر ٌعرؾ بضواحً المدٌنة؛ وهً : الثالجة كجزء من المدٌنة المد
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ٌمع فً مواجهة الملعة أي المنطمة الجنوبٌة، و منطمة المرج، وهً منطمة جبلٌة 
ممابلة للمدٌنة فً الجهة الجنوبٌة الشرلٌة، فً حٌن أن منطمة الكرن الجدٌدة تشكل 

 (.2سهل شرلً الكرن المدٌمة وهو المدخل الرئٌس للمدٌنة، الشكل)
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  لمناخ:ا

وتتعرض  ،لمناخ شرق حوض البحر المتوسط مناخ مدٌنة الكرن ٌتبع  
 المنطمة لتؤثٌر الرٌاح 

ٌتراوح متوسط الحرارة فً فصل الشتاء ما ووالشمالٌة الشرلٌة،  ،الشمالٌة
ولد تنخفض إلى ما دون الصفر، أما فً فصل الصٌؾ   درجة مئوٌة، 10) -(8 بٌن 

 350 يهطول األمطار السنو. ٌصل معدل درجة مئوٌة (20 -22ٌن )تتراوح ما بف
وٌحدث فٌضانات فً مجاري  ،وفً بعض األحٌان تزٌد األمطار فً معدالتها ،ملم

 638.8 إلى 1991  عام األمطار فً هطول لها آثار تدمٌرٌة حٌث بلػ معدل ،األودٌة
 .(3الجدول) ،ملم

 الجيولوجيا:  
كٌب الصخري للمدٌنة لمعرفة طبٌعة التكوٌنات تبرز أهمٌة دراسة التر  
 نٌة،وخاصة أن المنطمة تعرضت لحركات تكتو ،الزمنٌةوحمبها  ،الصخرٌة
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وتؽٌرات مناخٌة عبر العصور الجٌولوجٌة المختلفة، ودراسة التركٌب  ،وإرسابات
الصخري ٌساعد فً بٌان صالبة الطبمات الصخرٌة ومماومتها للضؽط الذي 

مثل أخطار بٌئٌة ومدى تؤثٌره على حدوث  ،اء التوسع العمرانًتتعرض له من جر
تمع على كونها  ،االنهٌارات األرضٌة. وتعتبر مدٌنة الكرن متؤثرة بحفرة االنهدام

أحد المضاعفات الجانبٌة ٌعتبر وادي الكرن  للحفرة، كماالحافة الصدعٌة الشرلٌة 
 .تكتونٌة التً أثرت على المنطمةإذ تشكل بفعل الحركات ال الشرلٌة لحفرة االنهدام ؛

 ،مٌتلووالدو ة،ر الجٌرٌومدٌنة الكرن الصخالبنٌة الجٌولوجٌة لٌؽلب على 
، أما فً المناطك المرتفعة منهاوالصخور الكلسٌة الطٌنٌة فً المناطك المرتفعة 

المنطمة لعملٌات  لتعرض نتٌجة ةر الرملٌوالمناطك المنخفضة فٌؽلب علٌها الصخ
 منطمة الدراسة من تعتبر .من ألدم التكوٌنات الموجودة فً المنطمة وهً إرسابٌة

ً النشاط ال اطكمن تعرضت إلى الكثٌر من ولد  زلزالً، وهً ؼٌر مستمرة جٌولوجٌا
 .مختلفة فترات زمنٌة فًالزالزل 

 :(3)ةالتالٌ التراكٌب الصخرٌة التمٌٌز فً منطمة الدراسة ٌمكن وعلى العموم
وهً إمتداد لعصر البلٌستوسٌن، وتظهر فً  .ث حدٌ –رواسب هولوسٌن 

مجرى وادي الكرن كمزٌج من الحصى المائل لإلستدارة والمشتك من الحجر 
الكلسً، والصوان، وبعض الرمل والمارل، ومن األتربة الناجمة عن عملٌات النحت 

 األودٌة حملها إلى منطمة المصب. عالرأسً والجانبً لألودٌة، التً ال تستطٌ
البالٌوسٌن وٌعتبر المارل البنً -المولر: ٌرجع عمره إلى ماسترختٌان تكوٌن

إلى األحمر الوردي، والمارل الطباشٌري بداٌة تكوٌن المولر الطباشٌري المارلً 
الذي ٌعلو تكوٌن الحسا الفوسفاتً ولد دلت آبار الحفر فً أخدود الكرن على وجود 

 من تكوٌن المولر.م 110
ٌرجع عمره إلى الماسترختٌان تتواجد فٌه : ًتكوٌن الحسا الفوسفات

 مستحاثات وٌحتوي الجزء العلوي منه على االمونٌت.
م 60ماسترختٌان وتبلػ سماكته  -تكوٌن عمان: ٌرجع عمره إلى كامبنٌان

، والذي ٌحتوي على كثٌر من المستحثات من الصوان الرمادي الداكن اللون بطبمتٌن
رلً، والفوسفاتً، وٌتؤلؾ هذا التكوٌن من حجر وبزٌادة نسبة الحجر الجٌري الما

جٌري فوسفاتً وصوان فوسفاتً وطبمات دلٌمة من الدولوماٌت الطباشٌري، 
وصوان عمدي رمادي اللون، ومارل، وطبمات من الحجر الجٌري، وٌتواجد 

 )بعضها بماٌا عظام(، وبماٌا عضوٌة عدسٌة الشكل. الفوسفات على شكل متكورات
تواجد الجبص أعـلى هذا التكوٌن على شكل طبمات تبلػ تكوٌن شعٌب : ٌ

 م، ووجود نسبة عالٌة من طبمات الطٌن والمارل.2سمكها 
سانتونٌان ٌشكل مجموعة  –تكوٌن أم الؽدران: ٌرجع عمره إلى كونٌسٌان 

م، ٌتمٌز الحد السفلً لهذا  84البلماء التً تعلو مجموعة عجلون، وتبلػ سماكته 
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ٌري اصفر إلى ابٌض اللون ٌحتوي على مستحاثات،  وتتوضع التكوٌن بحجر طباش
 على السطح العلوي ؼٌر المنتظم من تكوٌن وادي السٌر 

تكوٌن وادي السٌر: ٌرجع عمره إلى تورنٌان وٌعلو تكوٌن شعٌب وٌتكون 
من حجر جٌري دولومٌت ممٌز اصفر اللون  ٌعلوه سحنة صخرٌة جٌرٌة تحتوي 

من الصوان رمادي اللون وتتواجد طبمات من الجبص  على حجر دولوماٌتً مع عمد
المتطبك والعمدي بالمرب من بداٌة هذا التكوٌن وبصوره عامة طبمات هذا التكوٌن 

 ؼنٌة بؤنواع من المستحاثات .
 ،أما وادي الكرن فانه ٌتكون من الصخور الرملٌة العائدة للعصر الكامبري

كرن خالل الزمن الجٌولوجً الطوٌل والطٌنٌة. ولد مر على ال ،والصخور الكلسٌة
كما كان لعملٌات  ،بٌئات مختلفة أدت إلى تكوٌن الصخور الرسوبٌة فً وادي الكرن

ً التعرٌة المائٌة فً العصور المطٌرة دوراً   ،مدٌنة الكرن شكل فً تحدٌدهاما
مما أظهر أن مدٌنة الكرن تستند على لاعدة صلبة  ،وترسمها بهذا الشكل الهضبً

أعطى للمدٌنة  ، ولدارٌخها الجٌولوجً إلى بداٌات األزمنة الجٌولوجٌةٌمتد ت
االستمرار المكانً فً موضعها الحالً. وٌوجد فً الجهة الؽربٌة للمدٌنة حافات 

وامتداد المدٌنة  ،ولها آثار سلبٌة على توسع ،ومنحدرة بشدة ،وأودٌة عمٌمة ،صدعٌة
والطباشٌرٌة فً وادي الكرن حوالً  ،فً هذه الجهة. وٌبلػ حجم الترسبات الرسوبٌة

 .(3)الشكلم وٌمل هذا السمن باالتجاه شرلا  60

 التربة : 
ضمن  1995وفماً للمشروع الوطنً لمسح التربة فً األردن والذي نفذ عام 

المرحلة شبه التفصٌلٌة ؛ فمد تم التعرؾ فً مدٌنة الكرن إلى انواع الترب التالٌة: 
 : 4)شكل  )ال :(4)

تربة البحر  -التربة الجٌرٌة المتموجة.  -الرواسب الرٌحٌة.   تربة -
 تربة الرواسب الحصوٌة . -المتوسط المبتدئة الضحلة. 

 تربة لٌعان األودٌة.  -
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 :الكرناستعماالت األرض في 
وتطورت أثناء فترات  ،لمد تعددت استعماالت األرض لمدٌنة الكرن

والتؽٌر المستمر لكً تواجه وتحل مشكالت المجتمع  ،واتسمت بالحركة ،التارٌخ
الحضري السائد. ومهما كانت الوظٌفة التً تإدٌها المدٌنة فمد كانت تخضع للتؽٌر 

 المستمر استجابة لالحتٌاجات المتؽٌرة للمجتمع.
أما عن النمط الوظٌفً السائد لمدٌنة الكرن الحالٌة فؤنه ٌعتبر من األنظمة 

وتإدٌها مع  ،وظٌفٌة المعمدة وذلن بسبب التداخل فً عدة وظائؾ تموم بها المدٌنةال
  .ومن أهم هذه الوظائؾ:بعضها بدون عزل واحدة عن األخرى

تطور  ولد ،أعلى النسب من مساحة المدٌنة ت الوظٌفة السكنٌةاحتلالوظيفة السكنية: 
واالجتماعٌة مما  ،لتصادٌةهذا االستعمال مع زٌادة عدد السكان وتنافس األنشطة اال

ً لنتائج (الثنٌةوالثالجة، والمرج، )كان له األثر فً توسع حدود المدٌنة نحو  ، ووفما

، والصورة 25000: 1بممٌاس  1953تحلٌل الصورة الجوٌة لمنطمة الدراسة لعام 

ت كان فمد ؛25000: 1بممٌاس،  2008الفضائٌة لمدٌنة الكرن وضواحٌها لعام 
ً من المساحة الكلٌة للمدٌنة 225)1953عام لمال السكنً االستع مساحة ( دونما

االستعمال  مساحة بٌنما بلؽت %(،72أي ما نسبته )،دونم (31215) والممدرة بـ
( دونم من أصل مساحة المدٌنة المتطورة والبالؽة 5022حوالً)م 2008عام ل السكنً

إدران حجم التطور  وٌمكن ،(211)الصــــــور %(. 31( دونم، وبنسبة )16100)
فً االستعمال السكنً لألراضً فً مدٌنة الكرن ؛من خالل استعراض التطور 

 التؤرٌخً لعدد رحض البناء الصادرة عن بلدٌة مدٌنة 
 (1الجدول )

 م1001-5970عدد رخص البناء الصادرة عن بلدية مدينة الكرن خالل الفترة بين

 عدد رخص األبنية السنوات
1970 58 

1972 53 

1974 37 

1976 55 

1978 104 

1980 138 

1982 107 

1984 111 

1986 90 

1988 115 

1990 107 

1992 151 
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 عدد رخص األبنية السنوات
1994 149 

1996 195 

1998 150 

2000 145 

2001 150 

2002 132 

 20020، المصدر: بلدية مدينة الكرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعمرانً لمدٌنة الكرن تبٌن التطور ا 25000: 1( صور جوٌة بممٌاس  1الصورة ) 
 1953وضواحٌها لعام

 الثنية
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تبٌن التطور العمرانً لمدٌنة الكرن وضواحٌها  25000: 1(صورة فضائٌة بممٌاس  3الصورة) 
 ) عن جوجل أٌرث(  2008لعام 

: شهدت الكرن حركة تجارٌة مزدهرة باعتبارها مركز المدٌنة الوظيفة التجارية 
ً ٌإمه سكان المناطك  ،نفسها ٌخدم أهالً المدٌنة التجاري الذي ً تجارٌا وسولا

 المجاورة .
تطور االستعمال الصناعً فً المدٌنة نتٌجة لتوفر األٌدي  :ةالصناعي الوظيفة

وطرق المواصالت باإلضافة لمولع المدٌنة  ،وتوفر وسائل النمل ،العاملة الرخٌصة
 .وب )لمح(فً طحن الحب المتمثلةاإلستراتٌجً حٌث ظهرت الصناعات الؽذائٌة 

 اعتمدت المدٌنة ولفترة طوٌلة على الزراعة خاصة زراعة :ةالزراعي الوظيفة
والمصادر  ،والتربة المالئمة المناخٌة، ؾلتوفر الظرووالزٌتون وذلن  ،الحبوب

( 2000)أي مساحة % 24،8وصلت المساحة المزروعة 1984المائٌة ففً عام 
وهذا ٌتفك مع انخفاض مساحة  ادونم (1567)وصلت  1998أما فً عام  اً،دونم

وٌتفك مع التوسعات اإلدارٌة فً  ،وتحولها إلى مناطك عمرانٌة ،األراضً الزراعٌة
 المدٌنة.
فً الرسمٌة  ائروتبرز أهمٌة هذا االستعمال من خالل وجود الد :ةاإلداري الوظيفة

 ً مجاورة الدوائر الحكومٌة إلى المناطك الوتم  نمل  .المدٌنة كونها مركزاً إدارٌا
ولكن  ،ولتملٌل التشوه الحضاري كونها منطمة أثرٌة ،لتخفٌؾ الضؽط على المدٌنة
 هذا لم ٌلػ أهمٌتها اإلدارٌة. 

تتوفر فً المدٌنة أماكن معٌنة لمضاء ولت الفراغ مثل حدٌمة  االستعمال السياحي:
ملعة وال ،الظاهر بٌبرس وحدٌمة حابس المجالً التً أنشئت بالتعاون مع جامعة مإتة

 مدينة الكرك

 ضاحية الثالجة ضاحية المرج
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 والمطاعم.  ،ووجود النوادي ،ذات الجذور التارٌخٌة العرٌمة
 ة،والخدمٌ ة،والتعلٌمٌ ة،الصحٌ تاالستعماالوتشتمل على  الوظيفة الخدمية:

وهذا كله  ،على ازدٌاد حجم المدٌنة سكانٌاً واتساع مساحتها أثرت والتً ةوالمرورٌ
والهدم  ،والردم ،لحفرأدى إلى ضؽط على الطبمات الصخرٌة من خالل عملٌات ا

فً مدٌنة باالنهٌارات  األرضٌة عرؾ خطر بٌئً ٌلبناء المنشآت، فساهم فً تشكٌل 
وهذا ٌإكد صحة الفرضٌة المتعلمة بتؤثٌر استعماالت األرض المختلفة فً  ،الكرن

  ا الخطر البٌئً.حدوث هذ

 جيومورفولوجية مدينة الكرن
 :الوحدات األرضية

الشكل  مختلفة وحدات أرضٌةطح لمدٌنة الكرن من عدة ستتؤلؾ مظاهر أشكال ال
 ما ٌلً:أهمها  (5)
وتبدأ من وادي  ،: تعتبر جزء من الهضاب الشرلٌة للبحر المٌتوحدة الهضاب -

وهً مجموعة هضاب كلسٌة  ،الحسا فً الجنوب إلى أن تنتهً جنوب عمان
رٌك الحركات نتجت هذه الهضبة عن ط ولد ،وصوانٌة عند البحر المٌت فً الؽرب

 .   (5)ولباب ،األرضٌة الرافعة بشكل التواءات
تشكلت بفعل الحركات األرضٌة اإللتوائٌة مثل جبل  :وحدة المرتفعات الجبلية - 

م باإلضافة للمرتفع الذي لامت علٌه مدٌنة الكرن  1000 والذي ٌبلػ منسوبهالظهٌرة 
 ،باتجاه الشمالً الؽربًسطح مستوى تمٌل  من وهً تتكون ،م 876 ، وٌبلػ منسوبه

 والتً وتشرؾ هضبة مدٌنة الكرن على األؼوار الجنوبٌة التً تمع ؼرب الهضبة
فً  الصدعحفرة االنهدام وهً تطل علٌها بانحدار شدٌداً جداً بسبب من تشكل جزءاً 

 ٌفضً إلىهذه الجهة وأما انحدار الهضبة باتجاه الشرق فهو انحدار تدرٌجً خفٌؾ 
  من مدٌنة الكرن.إلى الجنوب الشرلً  ( م 900 )جبل المرج 

تمطعها شبكة  الؽرب،تمتاز بانحدارها العام من الشرق إلى التالل: التالل:وحدة  -
التعرٌة التً نجمت عنها أشكال  التكتونٌة وعواملمن األودٌة تؤثرت بالحركات 

الشمالٌة  توجد فً المنطمةكما   واألودٌة.أرضٌة حٌث تتواجد مجموعة من األخادٌد 
الشرلٌة من حوض الكرن أما الجزء الشرلً فتوجد أراضً سهلٌة ال ٌزٌد انحدارها 

 درجات.  5عن 
وادي الكرن وتشكل وحدة جٌومورفولوجٌة تشمل عدة أودٌة أهمها:  :وحدة األودية -
 .وادي اإلفرنج ، ووادي الست و، 

جٌة وللولوؾ على طبٌعة منطمة الكرن تم إنشاء خارطة جٌومورفولو
لمنطمة الدراسة تبٌن الوحدات الجٌومورفولوجٌة الرئٌسة، ومناطك الخطر، 
والمناطك المعرضة لحـدوث انهٌارات أرضٌة. وتم رصد المناطك التً تعرضت 

 (.6(، والشكل)2فٌها المنازل لعملٌات التصدع واالنهٌارات األرضٌة. الجدول)
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 لتوسع مدينة الكرن:ثار الجيومورفولوجية اآل

وأهمها التوسع العمرانً،  ،عدد استعماالت األراضً فً مدٌنة الكرنتإن 
 منها:آثار جٌومورفولوجٌة  حدوثأدى إلى وما ارتبط بها من شك الطرق لد 

 االنهيارات األرضية: -
، وتكثر فً مناطك متعددة  البٌئٌة تعد االنهٌارات األرضٌة من الكوارث   

، لدٌمةانهٌارات ،. وفً األردن توجد عدة من العالم، وخاصة فً المناطك المنحدرة
)طرٌك ناعور  ةالمتاخمة لحفرة االنهدام، منطمة العدسٌ المناطكمنتشرة فً  وصدوع

بالؽةً فً عدة مشارٌع  جرش والتً ألحمت أضراراً  طرٌك /المدس(، وفً منطمة
 وفً أراض زراعٌة أخرى.، وابنٌه( ،)طرق

 ،عملٌات الشائعة فً المناطك الجبلٌةضً من الاتعتبر عملٌة االنهٌار األر  
ً هام اً ولها دور ،وعلى منحدراتها وٌحدث االنهٌار ، فً تشكٌل األودٌة المجاورة لها ا

وخاصة إذا كانت مرتكزة  ،بشكل انزالق سرٌع لجزء من طبمة صخرٌة بحافة جبل
والصلصالٌة  ،على طبمة أخرى مكونة من مواد لابلة للتفكن مثل المواد الطٌنٌة

عندما تتسرب المٌاه إلى هذه الطبمة تحولها لمادة طٌنٌة لٌنة فتنزلك الطبمة التً ف
تموم بنمل كمٌات ضخمة من المناطك المرتفعة إلى المناطك المنخفضة دفعة و ،فولها

 rock خريـصال السموط -:أشكال االنهٌارات األرضٌة ومن  ،واحدة وبشكل فجائً
fall  على األراضً المنخفضة المجاورة  ةفة جبلٌوهو انهٌار فجائً لجزء من حا

وهو انزالق المواد الصخرٌة المفككة التً ،debris slideانزالق الحطام و ،لها
ٌمصد به انزالق المواد ، و mud flow الطٌنً تدفكالو ،تتراكم على سطح حافة

ببطًء شدٌد على جوانب تدفمها وٌمصد به  soil creepزحؾ التربة ، والطٌنٌة
وتساعد الهزات األرضٌة  .بفعل لوة الجاذبٌة األرضٌة اللطٌفة االنحدار راتالمنحد

ولد ٌإدي هذا النوع إلى حدوث كوارث  ،بعض أجزاء الحافة على سرعة انفصال
أما فً الكرن فمد حدثت ثالثة انهٌارات  .على أماكن مسكونة هبطتمروعة إذا 
  :أهمها  السٌول خالل سنوات

 (1جدول )ال

 األرضية في مدينة الكرن لسنوات معينة. االنهيارات

 المولع السنة االنهيار

 منطمة البركة مجمع الباصات الداخلً 1987  األول

 المدخل الؽربً للكرن ) انهٌار الشهابٌة ( 1993 الثانً

 منطمة المرج فً مطعم شهرٌار 1999 الثالث

المٌدان نتٌجة و ،بركةال ًفً شارع 1987حدث االنهٌار فً عام :  انهيار البركة -5
ونتٌجة للضؽط السكانً الذي رافمه  ،مناسبةالؼٌر الردم لوجود مبانً فوق مواد 

المواد التً تم استخدامها فً عملٌات أما  ،زٌادة عدد المبانً أدى إلى هبوط المنطمة
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 حسب المواصفات المطلوبة.  فلم تكن ردمال
ادي السٌر السٌلٌسً حٌث ٌحدث فً األجزاء من صخر و انهيار الشهابية:. 2

 ،تنزلك هذه األجزاء لألسفل بفعل وجود انحدارات حادة ناتجة عن عملٌات التعرٌة
  ،انزالق حدوثوالمارل التً تساعد على  ،ووجود مواد ؼٌر متجانسة مثل الطباشٌر

تتعرض العدٌد من موالع المدٌنة إلى انهٌارات إذ حالة التوسع العمرانً وفً 
 توانزاللا ،مركبة ةدورانٌأو  ،إما إنزاللات دورانٌة مفردة ،بمختلؾ أنواعها

حوض وادي الكرن تظهر  فً أما .صخري انهٌارو ،وزحؾ التربة ،صخرٌة
اإلنزاللات األرضٌة على شكل نطاق ٌحٌط بالمجرى األوسط للوادي فً األجزاء 

زء والج ،الشرلٌة حٌث تتواجد تكوٌن رمل الكرنب ووحدة الحجر الكلسً العمدي
وتبلػ المساحة المعرضة لالنهٌار فً حوض  ،وديناألسفل الحجر الكلسً األك

ومارل  ،ومارل طٌنً ،من مساحته الحتوائه على صخور رملٌة %13 الكرن حوالً
 وهً سهلة التفتت.  ،كلسً دولومٌنً

تمع ضاحٌة المرج فً  الحً الشرلً من مدٌنة الكرن، :  انهيار ضاحية المرج3.
وتصدعات فً األبنٌة  ،د الشارع الرئٌس إذ حدثت انهٌارات أرضٌةوعلى االمتدا

الممامة فً الحً الؽربً من الضاحٌة، وتمع المنطمة المتؤثرة على التكوٌن 
وهو عبارة عن طبمات صخرٌة  (،MCMالطباشٌري المارلً  رً) المولـالجٌولوج

ثر المنطمة بشكل والتً تحتوي على المعادن الطٌنٌة. وتتؤ ،ومارل طباشٌري ،مارلٌة
 .الفٌحاء  ضمن منطمة الخسؾ -مباشر بنظام صدوع الكرن

 ضاحٌة المرج بماٌلً: باب االنهٌارات االرضبة فً منطمةوٌمكن  تحدٌد أس
تكوٌن الجٌولوجً ) المولر الطباشٌري المارلً،  :التراكيب والتكوينات الصخرية -

(MCM  ى ي هذا التكوٌن عل، ٌحتوالفٌحاء -والمحصور فً نظام صدوع الكرن
ومعظمها  ،النزالق فً حالة تؤثرها بالمٌاهاوؼضارٌة لابلة  ،معادن وصخور طٌنٌة

 .ٌسمح للمٌاه بالتسرب من النوع الذي ال
والذي ٌكون  :الفيحاء -ولوع المنطمة المتأثرة باالنهيار فوق نظام صدوع الكرن -

ث تفكٌن فً النظام جنوب شرق( تعمل على إحدا -اتجاه شمال ؼرب)حركة شدٌة  
 وإحداث شروخات موازٌة التجاه الصدع الرئٌس . ،الصخري

والمارل األصفر الذي ٌسهل علٌه عملٌة االنزالق  ،) مارل كلسً ( :طبيعة التربة -
وجفاؾ التربة فً فصل الصٌؾ  ،بفعل تشبع التربة بالماء فً فترات سموط األمطار

  فندق شهرٌار. الطابك األول منولد أدى ذلن إلى انهٌار 
فً منطمة المرج وما ٌرافمها من زٌادة فً عدد المبانً لهذا  :الزيادة السكانية - 

ٌضمن حفر أساسات فً التربة ولطع طبمات صخرٌة فً مناطك ذات انحدارات 
الناتج عن وزن المبنى وٌعامل   lateral pressureٌحدث هنان ضؽط جانبً للتربة

حٌث انه عندها ٌجب إسناد هذه الحفرٌات  حمل إضافً  surchargeعلى أنه
  .إنزاللات وإزاحات جانبٌة  حدوثالترابٌة للصفائح لمنع 

 : المدٌنة بشكل عام ٌمكن إجمال أسباب االنهٌار األرضً فًو 
وهً تربة ؼٌر متماسكة سرٌعة التشبع بالمٌاه فً فترات المطٌر  :طبيعة التربة - 
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 د الالحمة فتصبح تربة مفككة سهلة االنزالق.فتموم المٌاه بإذابة المٌاه الموا
وبدون اخذ االحتٌاطات  بشكل عشوائً، البناء :البناء في سفوح شديدة االنحدار -

 الالزمة لتثبٌت هذه المنحدرات. 
ان أهم ما ٌمٌز أمطار محافظة الكرن بعامة ومنطمة الدراسة بخاصة هو   :األمطار-

العام طوٌل االمد إضافة إلى أنها تسمط بشكل  مفارلتها السنوٌة الكبٌرة عن المعدل
الذي ٌمثل كمٌات األمطار  (3)مدمر؛ ومن خالل استعراض الجدول مفاجئ و

-1980السنوٌة فً محطة الربة الزراعٌة لمحافظة الكرن خالل المدة الزمنٌة ) 
( نلحظ المفارلات الكبٌرة فً التوزع السنوي لكمٌات األمطار وتركزها فً 2000
دون ؼٌرها ؛ فاعلى كمٌات للهطول خالل فترة التسجٌل كانت فً موسمً  سنوات
ولد اعتبرت هذه الفترة من أؼزر المواسم على مستوى األردن  1992و 1991

ولد رافك هذٌن الموسمٌن عواصفتٌن ثلجٌتٌن  2000و1960خالل المدة الزمنٌة بٌن 
اسة؛ حٌث تسببت تركت اضراراً مادٌة كبٌرة على مستوى األردن ومنطمة الدر

 . (6)بانهٌارات ارضٌة فً مشآت عمرانٌة فً ضاحٌة المرج،الشكل 
 (3الجدول )

 كميات األمطار السنوية )ملم( في محطة الربة الزراعية/ محافظة الكرن  
 1000-5980خالل الفترة بين 
 

/  أدنى كمية هطول
 ممم / يوم

/ أعمى كمية هطول
 ممم / يوم

عدد االيام 
 المطيرة

االمطار كمية 
 السنة / ممم

0.2 90 45 485.5 1980 

0.4 37 7 203.9 1981 

0.2 43 43 391.6 1982 

0.2 66 47 396.0 1983 

0.2 42 15 289.4 1984 

0.3 67 33 383.5 1985 

0.5 31.4 28 279.6 1986 

0.1 39 43 234.9 1987 

0.2 47 52 507.6 1988 

0.2 82 31 342.3 1989 

0.2 59 33 304.1 1990 

0.5 88 19 638.8  1991 

0.2 40.3 51 587.1 1992 

0.2 54 32 238.6 1993 

0.5 43 25 518.2 1994 

0.2 40.8 49 123.5 1995 

0.1 33 38 286.2 1996 
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/  أدنى كمية هطول
 ممم / يوم

/ أعمى كمية هطول
 ممم / يوم

عدد االيام 
 المطيرة

االمطار كمية 
 السنة / ممم

0.1 31.5 39 409.8 1997 

0.1 27.2 35 243.9 1998 

0.1 52.2 17 163.1 1999 

0.1 39 23 256.3 2000 

 . النشرة السنوٌة للمعلومات المناخٌة فً األردن.الزراعٌة الربة محطة،األردنٌة الجوٌةالمصدر : األرصاد 
 

وهً نظام صرؾ صحً تملٌدي ساهم كل من طبوؼرافٌة  :الحفر االمتصاصية
المكان والتركز السكانً على شٌوعه فً مدٌنة الكرن، ولد أدى السحب المتكرر 

أرضٌة سرعان ما  تشكل كهوؾلى إ لمٌاه الصرؾ الصحً من الحفر االمتصاصٌة
  تفمد رطوبتها فتجؾ ثم تنهار.

عشوائٌة ؼٌر ردم وعملٌات ال ،ولٌست أصلٌة ،منمولة تربة هً :التربة في المنطمة
وع توالً نوبات الجفاؾ  ،بدون عملٌات دن للتربة() اتــــمواصفالموضوعة ضمن 

 تنزلك.فإنها ٌها ونتٌجة لتزاٌد الحركة علوالرطوبة ما بٌن الصٌؾ والشتاء،
إلى زٌادة الرطوبة وبالتالً تإدى إلى نمصان مماومة  األمطار تإدى :األمطار
 .وهذا بدوره ٌإدى إلى انهٌار أرضً ،المص

حفر ال وأعمالاستعماالت األرض المختلفة ب والمتمثلة : األنشطة البشرية المختلفة
رٌة على جوانب بعض الطبمات الصخلمص ؼٌر الواعً الوإنشاء طرق و ،ردمالو

، وكل ما من شؤنه أن ٌإثر فً نظم التصرٌؾ المائً وشبكة المجاري الطرٌك
إلامة المنشآت العمرانٌة وشك الطرق المعٌدة وتحوٌل  أثر الطبٌعٌة كاالودٌة؛ فمد

المائً وأعمال الحراثة وبناء المصاطب الزراعٌة وحفر اآلبار االرتوازٌة  الجرٌان
المنطمة  التؤثٌر علىاس لوادي الكرن من خالل وؼٌر ذلن على تصرٌؾ األس

و عند دراسة  .الترابٌة التً تسمح فً تسرب المٌاه وبالتالً تؽذٌة المٌاه الجوفٌة
حٌث بلػ  1982-1983التصرٌؾ المائً نجد أن أعلى تصرٌؾ للوادي كان فً 

    فً تلن الفترة الهطالة معدالت األمطار تكانو 3م م10.748مجموع التصرٌؾ 
لد أشارت تمارٌر االرصاد الجوٌة حٌنها ان طبٌعة العاصفة المطرٌة و ،ملم391.6 

مما ٌملل من  لصٌرةالتً اتسمت بؽزارة الهطول والتركز المطري خالل فترة 
خاصٌة التماسن للتربة. ولد عملت طبٌعة العاصفة على ارتفاع المنسوب المائً فً 

ساسات األبنٌة الممامة على ضاحٌة وادي الكرن األمر الذي ترتب علٌة تموٌض إل
 (.4( والجدول )5)تالً حدوث انهٌارات أرضٌة، الشكلمدٌنة الكرن ، وبال -المرج
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 (4الجدول )
        أحداثيات وارتفاع ) متر ( مناطك المطع واألبنية المتصدعة في منطمة الدراسة 

 الرمز المولع Z N E مالحظات

-10m 954 31 10 18.6 35 43 9.1 أ الجسر الحدٌث 

 ب بعد الجسر 59.2 42 35 50. 30 10 31 955 

 ج مناطك االنهٌارات/ المرج  23.8 42 35 44.3 10 31 985 

 د منطمة المٌروان 9. 34 42 35 5. 47 10 31 971 

 هـ الجسر المدٌم 9. 34 42 35 47.1 10 31 942 

 و سفح الثالجة 00. 42 35 44.9 10 31 957 

 ز سفح الشهابٌة 32.4 41 35 18.7 10 31 846 

 المصدر: العمل الميداني
 الخارطة الجيومورفولوجية لمنطمة الدراسة.( 5الشكل)        

المصدر: الخارطة الطبوغرافية والخارطة الجيولوجية لمنطمة الدراسة بممياس         
 ، والعمل الميداني50000:5
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( مناطك المطع إلنشاء  أ 6الشكل )

 الجسر الحدٌث    
              

 
 

                 
 

 
 
 
 
        بعد الجسر الحديث      مناطق القطع  ب( 5)
 
 

       
 
 
 
 

 
االنهيارات، وتشقق مناطق   ج( 5الشكل )

    المباني /المرج
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    مناطق القطع والردم/ الجسر القديمهـ(  5الشكل ) الشكل       القيروان/مناطق القطع   د( 5الشكل )

     
    

          

 
                        القطع/ سفح الثالجة ز( 5الشكل  )                  الشهابيةمناطق مناطق القطع/ سفح و(   5الشكل )

 (  موالع مناطك المطع وآثار االنهٌارات األرضٌة فً منطمة الدراسة6الشكل )
 المصدر: العمل المٌدانً
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 النتائج:
 -1979) ترتب على النمو السكانً الذي شهدته مدٌنة الكرن خالل المدة بٌن -

نسمة على التوالً(؛ زٌادةٌ فً عدد المبانً التً  18592ألى  11490( ) من2004
 فً الطبمات الصخرٌة على حدوث انهٌارت أرضٌة.  ساهم حفر اساساتها

لعب مولع منطمة الدراسة المحاذي لحفرة االنهدام إضافة إلى تراكٌبها الصخرٌة  - 
 دوراً بارزاً فً تكرار حاالت االنهٌارت األرضٌة.  ) الرملٌة والكلسٌة الطباشٌرٌة(

المحاط  ،تضرسالمولع الموالتً تتمثل بمدٌنة الكرن أدت جٌومورفولوجٌة  - 
صعدت من تكرار  ،عرضها لعملٌات لطعإلى توالسحٌمة  ،بالعدٌد من األودٌة الجافة

االمتداد المكانً للنمو العمرانً  أثر على و األرضٌة، االنهٌارات حدوث حاالت
 .بحٌث التصر نمو المدٌنة فً مراحلها األولى على المدٌنة المدٌمة

عٌفة لمدٌنة الكرن، والنمو السكانً المضطرد ساهم كل من البنٌة الجٌولوجٌة الض -
وأبو  ،رجموال ،الثالجةفً امتداد النمو العمرانً نحو الضواحً المجاورة للمدٌنة؛) 

 ( . والثنٌة ،حمور
مدٌنة الكرن المدٌمة فً خدمة المرى  المجاورة ؛ التً تإدٌها  الوظائؾ دتعد - 

ت متعدد للضواحً ولرى ( ٌمدم خدما(Nodal Regionباعتبارها أللٌم عمدي
إلى جانب تطور استعماالت األراضً ، ( وأخرى سكنٌة،أو  )تجارٌة،  المحافظة 

ً على الرلعة المساحٌة الهشة المحدودة  والنمو السكانً المضطرد، شكل ضؽطا
  للمدنٌة مما ساهم فً تكرار حوادث االنهٌارات األرضٌة.

    دة نشاط العملٌات الجٌومورفولوجٌة كان لألمطار الفجائٌة الؽزٌرة دور فً زٌا - 
 ) التجوٌة والتعرٌة( مما صعد من حوادث االنهٌارات األرضٌة فً المماطع األرضٌة

 الهشة باإلضافة إلى زٌادة نسب لابلٌة التربة لإلنجراؾ .
لطع الطبمات الصخرٌة إلنشاء مبانً أو طرق، أدى سوء استعمال األراضً )-

إلى ،فً مدٌنة الكرن وضواحٌها  ( المبانً ر العمرانًالتطو ،الحفر االمتصاصٌة
 .ةرضٌألأ اتنهٌاراال حوادث تكرار 

( الشهابٌةوالثالجة، و)المرج،  مدٌنة الكرن األثرٌة وضواحٌهاتعرض  أدى تكرار  -
أسعار األراضً فً مناطك  انخفاض إلىسنوات متعددة  فً النهٌارات أرضٌة

 لسكان.وإلحاق أضرار مالٌة با ،االنهٌار
فً التصدي لظاهرة االنهٌارت األرضٌة فً الحكومة  نفذتهاجراءات التً لإل كان  - 

سالسل البناء  والمنحدرات  وتشجٌر منطمة الدراسة، ممثلةً ببرامج التوعٌة واإلرشاد
نمل بعض و ،صرؾ الصحًللإنشاء شبكات  ، إضافةً إلىستنادٌةالجدران االو

وحدة حوادث االنهٌارات ر بارز فً تراجع عدد ؛ اث الدوائر إلى مناطك مجاورة
 واالضرار المادٌة والبشرٌة الناجمة عنها .  األرضٌة 

إنتاج خارطة جٌومورفولوجٌة للمنطمة باستخدام مرئٌة فضائٌة ذات لدرة تمٌٌزٌة  -
 عالٌة تبٌن الوحدات الجٌومورفولوجٌة الرئٌسة
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 التوصيات
دٌدٌة مملوءة بالحجارة ضمن مسافات محددة سالسل ح من بناء الجدران اإلستنادٌة-

 م  كحل سرٌع وتنظٌؾ المنطمة المنهارة.1محشوة بالخرسانة بارتفاع 
تؽٌر خواص التربة وذلن بخلطها مع الكلس مما ٌإدي إلى تحسٌن تحمل التربة فً -

 األراضً اللٌنة. 
 جسور.للإنشاء أكتاؾ -
ؤي مشروع ٌتم فٌه لطع الطبمات المٌام بدراسات جٌومورفوهندسٌة لبل المٌام ب- 

 الصخرٌة لتفادى حدوث انهٌار فً المنطمة. 
 .للتملٌل من خطرها  اتزراعة األشجار الحرجٌة فً مناطك االنهٌار-
وتشجٌع السكان  ،أو المرٌبة منها ،الحد من العمران فً مناطك حدوث االنهٌار -

زٌع الجؽرافً لسكان مدٌنة بالتوجه نحو المناطك األلل خطراً لتحمٌك توازن فً التو
 وتخفٌؾ الضؽط على مركز المدٌنة. ،الكرن

هذه ومن  تفعٌل اإلجراءات التً تتخذها الحكومة من أجل الحد من هذه الظاهرة -
إنشاء شبكات صرؾ صحً تتالءم وطبٌعة المنطمة لتخفٌؾ أثر الحفر - :اإلجراءات

مل الدوائر الحكومٌة من مركز المتعلمة بنتفعٌل الخطط  ، )تم تنفٌذها( االمتصاصٌة
 والحرفً  ،والتجاري ،تملٌل الضؽط السكانًل -المدٌنة إلى ما ٌسمى بالكرن الجدٌدة، 

 .ات) الصناعً ( فً مناطك االنهٌار
إنشاء لاعدة بٌانات تضم جمٌع االستخدامات فً المدٌنة، مما ٌوفر ولتاً وجهداً فً  -

 الحصول على المعلومات.
 ،تحمل المنشآتلابلٌة لزلزالً فً مدٌنة الكرن للتعرؾ على تمٌٌم الخطر ا -

 .االلتصادٌة أألنشطةتنوع لوخاصة  ،والمبانً فً المدٌنة لهذه الزالزل
 إجراء دراسات جٌومورفولوجٌة تفصلٌة للمدٌنة. -
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