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 :البحث ملخص  

لوجية فلسطين من حيث دراسة جيو  -تناولت الدراسة األخطار الجيومورفولوجية على الطرق بإقليم البحر الميت     

خاطر، ودراسة المالعديد من البحر الميت والمنطقة الواقع فيها التي تشكل شريطًا غوريًا إنهداميا صدعيًا محفوفة ب

به من طقس حار ورياح جافة وتذبذب لألمطار ونسبة رطوبة منخفضة، والقاء خصائص المنطقة الُمناخية لما تتمتع 

لية، االنهيارات األرضية، واالنزالقات الجب مثلالضوء على أهم األخطار الجيومورفولوجية التي تتعرض لها المنطقة 

التعرية؛ عمليات التجوية و والتدفقات الطينية، واألخطار المرتبطة بالسيول عقب سقوط األمطار، واألخطار الناجمة عن 

بسبب ارتفاع المدى الحراري اليومي في المنطقة، وما للتجوية الملحية من آثار بسبب تداخل المياه المالحة في الشقوق 

والنظم المفصلية لتكوينات المنطقة وتفتيتها، وتطرقت الدراسة إلى طرائق الحماية من األخطار الجيومورفولوجية التي 

اهمها  ق في المنطقة وكيفية الحد منها والسيطره عليها، وتوصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائجتتعرض لها الطر 

كإنشاء مصاطب أو مدرجات صخرية على المنحدر تقلل من إنحداره أو أن يتم وضع شبكة من األسالك الشائكة 

 .يولحول المنحدرات الخطرة والمعرضة صخورها للسقوط و إنشاء شبكة تصريف لمياه الس

 الطرق، الضفة الغربية. ،، البحر الميت، فلسطينمنحدراتاألخطار الجيومورفولوجية، : الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 

يعد إقليم البحر الميت من أهم المواقع السياحية العالمية في فلسطين، وهو من األماكن التي يتم زيارتها بشكل       

كبير بهدف السياحة واالستجمام والعالج ، وإن الطريق الذي يمر باالقليم ويؤدي إليه هو من الطرق الهامة حيث يعد 

الجنوب ، وبسبب طبيعة منطقة البحر الميت الجغرافية من حيث  أطول طريق يقطع البالد طوليا من الشمال إلى

أنها أخفض مكان عن مستوى سطح البحر وكذلك طبيعتها الجيولوجية غير المستقرة ووجود االنكسارات والتصدعات 
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الصخرية بها جعل مقطع الطريق المار بها يتعرض للعديد من المخاطر الجيومورفولوجية والتي بدورها تؤدي إلى 

حدوث أخطار على الطريق وأيضا على حركة السير على الطريق ، وفي بعض األحيان تعرقل حركة السير وتؤدي 

إلى إغالق الطريق بشكل متكرر عند حدوث أي أضرار عليه ، وبناءًا على ذلك جائت أهمية دراسة األخطار 

صول إلى لضوء على هذه المشكلة للو الجيومورفولوجية التي تتعرض لها الطريق في منطقة البحر الميت وتسليط ا

حلول وإقتراحات للحد من تأثير هذه المخاطر الجيومورفولوجية على الطرق والتقليل من خطورتها والحفاظ على سالمة 

 الطريق وحركة السير التي تمر عليه. 

 حدود الدراسة: و  منطقة

 الدراسة: 

االفرواسيوي، على خط الحدود  االنهدام ضمن أخدود وادي األردن مغلقة تقع في بحيرة ملحية يعد البحر الميت 

، حيث بلغ منسوب شاطئه ة األرضيةأخفض نقطة على سطح الكر  ويعد البحر الميت وفلسطين ناألرد الفاصل بين

، وهي %34متر تحت مستوى سطح البحر، كما يتميز بشدة ملوحته إذ تبلغ نسبة األمالح فيه حوالي  402حوالي

أعلى نسب الملوحة بالمسطحات المائية في  ، وواحدة منالبحر المتوسط ما تمثل عشرة أضعاف تركيز األمالح في

كم، في حين بلغت  70كم، بينما يبلغ طوله حوالي  17يصل عرض البحر الميت في أقصى حد إلى و ، العالم

بسبب تحويل مجرى نهر األردن  %35ع عقود الماضية بما يزيد عن إذ تقلصت خالل األرب2 كم 650مساحته حوالي 

تى صحراء النقب طين حإلى مدينة بئر السبع، وبحيرة طبريا لصالح القناة القطرية االسرائيلية التي تمتد شمال فلس

 جنوبا وكذلك معدالت التبخر العالية.
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وينحصر البحر الميت بين سلسلتي جبال كما ذكر سابقًاهما: جبال القدس والخليل غربًا، وجبال البلقاء والكرك       

م، وتتمّيز بانحدارها الشديد 1,300م و1,250والطفيلة شرقًا، وترتفع قمم هذه الجبال فوق مستوى سطح البحر بين 

ة تنحدر بشدة على سواحل البحر الميت دون أن تترك بقعة ساحليباإلضافة إلى وجود السفوح التي تتحّول إلى جروف 

واضحة، وباالقتراب من نهايات البحر الميت من جهتي الشمال والجنوب تبدأ الجبال الفلسطينية باالبتعاد عن البحر 

 بلتظهر سهول صغيرة تشتمل على جبل أسدوم في أقصى الجنوب، ليمتد الجبل ويصل إلى البحر الميت من الجنو 

الغربي، أما من جهة الشرق فيصبح االنحدار أقل، كما يقل عدد الجروف ويصبح ارتفاعها أقل ويقل امتدادها كذلك، 

وينتهي امتداد البحر الميت في أراضي غور األردن شمااًل في منطقة أريحا، أما نهايته من الجنوب فهي عبارة عن 

سهل غور الصافي، ووادي عربة، أما مساحة البحر الميت كم تقريبًا لتشغل  20منطقة واسعة ومنبسطة تصل إلى 

 تقريبًا.  2كم 40,000حوضه  تقريبًا، ومساحة 2كم940فهي 

 الحدود المكانية: تشمل هذه الدراسة منطقة إقليم البحر الميت الواقع في الغور الفلسطيني. 

 م.2018-2000الحدود الزمانية: 
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 ( موقع منطقة الدراسة.1خريطة )

 
 م.2018المصدر: عمل الباحث اعتمادا على صورة المرئية الفضائية           
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 مشكلة الدراسة: 

وتتمثل في تعرض الطريق في إقليم البحر الميت إلى العديد من المخاطر الجيومورفولوجية وذلك بسبب وجود     

طبيعة جيولوجية حادة وغير مستقرة، كما أن المؤثرات الطبيعية والجيولوجية في المنطقة لها دور كبير في حدوث 

على حركة المرور ويعمل على اغالق هذه الطريق في  عدة اخطار جيومورفولوجية على الطرق الواقعة بها مما يؤثر

 حالة حدوث انهيارات صخرية أو تشكل سيول جارفة فيها. 

 

 أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من كون اقليم البحر الميت من المناطق السياحية الهامة التي تتعرض للمخاطر       

خطار ة التي تربط بين المناطق الشمالية والجنوبية من اإلقليم واألالجيومورفولوجية والتي تؤثر على الطريق الرئيسي

التي تحدث على هذه الطريق مما يؤدي إلى إغالقه وإعاقة حركة المرور عليه، مما يشكل خطر على الحركة المرورية 

قتراحات للحد الفي تلك الطريق في إقليم البحر الميت، لذلك جاءت أهمية هذه الدراسة في محاولة للوصول للحلول وا

 من هذه المخاطر التي تتعرض لها الطريق. 

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة الى: 

 التعرف على طبيعة المنطقة الجيولوجية وتطورها التاريخي.  .1

 دراسة الخصائص الجيومورفولوجية لمنطقة إقليم البحر الميت. .2

 التعرف على االخطار الجيومورفولوجية التي تتعرض لها الطريق في منطقة الدراسة.  .3

 إيجاد حلول ومقترحات لتقليل أثر المخاطر الجيومورفولوجية في المنطقة على الطريق. .4
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 فرضيات الدراسة: 

 تستند الدراسة على عدة فرضيات تتمثل بالتالي:  

 طقة المخاطر التي تتعرض على الطريق.هل تؤثر طبيعة التكوينات الجيولوجية للمن .1

 ما هو تأثير العوامل الُمناخية على المخاطر الجيومورفولوجية التي تتعرض لها الطريق.  .2

ما هو مدى تأثير االنحدارات الشديدة للجبال في المنطقة على المخاطر التي تتعرض لها الطريق من حيث  .3

 االنزالقات واالنهيارات األرضية.

 السيول "فصلية الجريان" على المخاطر التي تتعرض لها الطريق.ما مدى تأثير  .4

 منهجية الدراسة: 

 اتباع المنهج التاريخي: من خالل دراسة التطورات التاريخية لطبيعة المنطقة الجيولوجية والجيومورفولوجية.

حديد اسة الميدانية وتاتباع المنهج الوصفي: من خالل وصف الظواهر الطبيعية الموجودة في منطقة الدراسة والدر 

 خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها وكذلك كافة الجوانب التي تدور حول المشكلة التي تتم دراستها 

( وبرامج االستشعار GISاتباع المنهج التحليلي: من خالل استخدام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية )

 واستخراج النتائج.لمنطقة الدراسة  DEMنموذج االرتفاعات الرقمية المرئيات الفضائية و عن بعد في تحليل 

 الدراسات السابقة: 

)األخطار الجيومورفولوجية على الجانب الشرقي لخليج السويس  م بعنوان2005هاني كمال ابراهيم مشاطي، أواًل:

 فيما بين وادي لهاطة شماال والخشبي جنوبا(.
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الجيومورفولوجية على الجانب الشرقي لخليج السويس فيما بين وادي لهاطة شماال والخشبي تناولت الدراسة األخطار 

وتناولت الدراسة خطر السيول بالمنطقة من خالل دراسة الخصائص الهيدرولوجية ألحواض التصريف، ودراسة  جنوبا

االنهيارات الصخرية، ودراسة  خطر االنهيارات الصخرية وحركة المواد بمنطقة الدراسة من خالل دراسة عوامل حدوث

الخصائص المورفومترية للقطاعات التضاريسية من خالل دراسة التوزيع التكراري للمنحدرات ودراسة معدالت التقوس، 

ودراسة أشكال المنحدرات بمنطقة الدراسة، ودراسة تصنيف حركة المواد على سفوح المنحدرات. وكذلك دراسة أثر 

على السكان ومظاهر االستخدام البشري من استخدام عمراني يتمثل في التجمعات العمرانية األخطار الجيومورفولوجية 

بالمنطقة. كما عرضت الدراسة لدرجات خطورة السيول وتوزيعها  بالمنطقة، وأثرها على الزراعة وشبكة الطرق 

قة، وكذلك دراسة طرق باألحواض وتحديد أشد األحواض خطورة، ودراسة درجة خطورة االنهيارات الصخرية بالمنط

 الحد والحماية من هذه األخطار ومحاولة تحديد أنسب طرق الحماية التي تناسب منطقة الدراسة.

الجيومورفولوجية في المنطقة بين بحيرة التمساح  )األخطار بعنوان م2012 عام أبو بكر شعبان حجاج فراج ثانيًا:

 وراس خليج السويس(.

 فصول، خمسة شملت الدراسة على لها المنطقة تتعرض التي الجيومورفولوجية األخطار أهم تحليل إلىهدفت الدراسة 

في  بالسيول، المرتبطة األخطار الثاني الفصل تناول بينما الدراسة، لمنطقة الجغرافية األول الخصائص الفصل تناول

 بالتجوية األخطار المرتبطة تناول فقد الرابع الفصل أما الرمال، بحركة المرتبطة األخطار الثالث الفصل تناول حين

 .الشاطئ خط بتغير المرتبطة األخطار الخامس الفصلوتناول  الملحية،

 البنائية من األشكال الكثير عنها نتج والتى التكتونية الحركات من للعديد المنطقة تعرض إلى الدراسة وخلصت

 " السويس مدينة " منها الجنوبى بإستثناء الجزء السيول خطر من مأمن في المنطقة تعد كما واأللتوءات، كالصدوع

 والتجمعات والمزارع الطرق  على وخاصة الرمال لخطر زحف البشرية األنشطة من العديد تعرض إلى باالضافة
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 الواقعة المناطق خاصة الملحية التجوية ألخطار والطرق  المبانى تعرض فضاًل عن الدراسة، منطقة شرق  العمرانية

 قناة السويس.  بحيرات حول

الجيومورفولوجية بالسهل الساحلي الشمالي  )األخطار بعنوان م2006 عام طاهر عبد الرحيم إبراهيم السباعي ثالثًا:

تناولت هذه الدراسة األخطار المتنوعة في منطقة السهل الساحلي الشمالي شبه جزيرة سيناء،  شبه جزيرة سيناء(.

لحية والتملح، والعمليات البحرية، وحركة الرمال، والسيول، وترتبط األخطار ولعل من أهم هذه األخطار التجوية الم

الجيومورفولوجية في منطقة الدراسة بعمليات تطور سطح األرض، ونشاط اإلنسان؛ فقد يمثل ذلك التطور في حد 

 .ذاته خطرًا على اإلنسان، كالسيول وما يعقبها من عمليات جيومورفولوجية

لعديد من المالمح المهمة جداً في توضيح العالقة بين البيئة واإلنسان، من حيث التأثير والتأثر، أوضحت الدراسة اوقد 

كما واوضحت تنوع درجات خطورة ومالمح التجوية الملحية والتملح على المنشآت وكذلك باقي المظاهر 

 الجيومورفولوجية الموجودة بمنطقة الدراسة ومدى تأثير خطورتها على االنسان. 

الجيومورفولوجية على طريق قنا_ سفاجة دراسة في  )األخطار بعنوان م2008 عام سليمان يوسف رابعًا:

 الجيومورفولوجيا التطبيقية(.

سفاجة البري شريان الحياة بالنسبة لميناء سفاجة، فهو الطريق الذي يربطها بمحافظات  –تناولت الدراسة طريق قنا 

كم، وتمت أول عملية صيانة له عام 164اط الميناء بل ووجوده، ويبلغ طوله جنوب مصر، وله ضرورته الحيوية لنش

ولكن تم زيادة اتساعه بعد تغيير مساره في الصيانة الحديثة. وتتمثل خطورة هذا الطريق فى كثرة  1957/1958

ذه كان لهاالنحناءات وشدة االنحدارات وبخاصة فى المنطقة القريبة من سفاجة، حيث ينحدر من أعلى الجبل، و 

العملية خطورة كبيرة، وكذلك عمليات تدمير الطريق الناتجة عن الحركات التكتونية والسيول واالنهيارات األرضية 

وعمليات سفى الرمال. وقد ادى كل ما سبق فى بعض االحيان الى استخدام الطريق الساحلى حتى القصير على 
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كم وكان السبب فى تحول المرور عن 194وبين قفط وطوله كم جنوبي سفاجة، ثم الطريق الرابط بينها  80مسافة 

سفاجة رغم انه أقصر الطرق العرضية على طول امتداد الهضبة الشرقية الى الطريق اآلخر األطول  –طريق قنا 

هو تفادى المخاطر على هذا الطريق. وقد توصلت الدراسة إلى درجات الخطوره الناجمة عن المظاهر الجيومورفولوجية 

 ت لها بعض الحلول لتفادي مخاطرها  ووضع

 أواًل: الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة 

 جيولوجية منطقة البحر الميت: 

يعتبر البحر الميت واحد من الكتل المائية الكبرى في غور األردن التي مألت أخفض حوض في العالم، إذ يقع 

(، وقد أخذ الغور 2013الموسوعة الفلسطينية، ـم تحت مستوى سطح البحر.)402–مستوى سطح مياهه على ارتفاع 

شكله الحالي في عصر البليوسين المتأخر وحتى مطلع الباليستوسين، وتدل الدراسات الجيولوجية على أن حوض 

البحر الميت محصور بين محورين لإلنكسارات يتفقان مع السواحل الشرقية والغربية، وتظهر على مرآة الصدع 

نهما طبقات من صخور الكلس والدولوميت القاسية العائدة للعمر السينوماني والتوروني، في حين )االنكسار( الغربية م

الميزوزويكية،  –تظهر على المرآة الشرقية مجموعة صخور أقدم عمراً ترجع إلى الكريتاسي األدنى والفترة الباليوزويكية 

ما في الطبقات العليا فتظهر صخور السينوماني وتتألف في معظمها من الحجر الرملي النوبي المتعدد األلوان. أ

والتوروني أيضًا. وتظهر في أقصى الجنوب الشرقي صخور عائدة إلى ما قبل الكامبري تغلب عليها الكونغلوميرا 

(Hassan Ramadan Salameh, 1997, p11) 

وعند أقدام هذه الطبقات الصخرية، وعلى امتداد الساحلين توجد رسوبات رباعية طرية مؤلفة من مواد نفطية وبحرية 

األصل. كما تظهر ترسبات ثالثية العمر )نيوجينية( قارية األصل شرقي شبه جزيرة اللسان وفي جسم جبل أسدوم 
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ترسبات الساحلية الحديثة، كما في سبخة الجنوب المؤلف في معظمة من صخور ملحية، ويكثر ظهور الملح في ال

 )غور الصافي(، وأطراف البحر الذي تراجع فانحسر عنها الماء المالح.

وهناك آراء مختلفة حول األصل االنهدامي لغور األردن والبحر كنظرية غريغوري المعروفة بنظرية الشد، ونظرية 

 (.(Anati, D.; Shasha, 1989, p23الضغط لويلز، ونظرية االنزياح لكونيل  

 .( جيولوجية منطقة الدراسة2خريطة )

 

 .Migowski, 2006,p421المصدر:                       
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 : أشكال السطح الرئيسية لمنطقة الدراسة

يشكل وادي األردن شريطًا انهداميًا صدعيًا، يمتد من الشمال جنوب جبال الشيخ إلى الجنوب عند خليج        

كيلومتر. ويمثل الجزء الشرقي من تضاريس فلسطين، ويضم: سهل الحولة الذي كان بحيرة قبل  420العقبة، بطول 

طبرية وضفافها في الشمال، ثم غور األردن، ، وبحيرة 1957و 1952تجفيفها من قبل سلطات االحتالل بين عامي

وهو الجزء الواقع بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويقع قسمه الغربي في األراضي الفلسطينية؛ بينما يقع الجزء الشرقي 

 170في األراضي األردنية ثم البحر الميت، فوادي عربة الواقع بين البحر الميت وخليج العقبة جنوبًا، ويمتد مسافة 

 ((MASDOUQ AL-TAJ &other, 2007, p13)كيلو متر  15-7كيلو مترًا، بعرض يتراوح بين 

ويعد البحر الميت االمتداد الطبيعي لوادي األردن نحو الجنوب، ويمتاز بأنه أخفض بقعة على سطح األرض، حيث 

، ويواجه بمياه البحار األخرى مترًا تحت مستوى سطح البحر، كما تتميز مياهه بالملوحة الشديدة مقارنة  402ينخفض 

هذا البحر خطر الجفاف في المستقبل القريب، بسبب التبخر الشديد، وقلة المياه الواصلة إليه من نهر األردن، 

 واالستغالل لمياهه بهدف استخراج األمالح المتنوعة.

كيلو متر مربع، وهي آخذة  650وقد كانت مساحة البحر الميت نحو ألف كيلو متر مربع، فيما تبلغ مساحته الحالية 

كيلو  17كيلو متر. وأقصى عرض له حوالي  80كيلو مترًا بعد أن كان طوله  56بالتناقص، ووصل طوله حاليًا إلى 

 ( 17ص  2011)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا .متر

 : الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة

ملم  50وبهواء جاف، وتساقط قليل ومتذبذب لألمطار بأقل من يتمتع البحر الميت بطقس حار على مدار السنة، 

درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة في فصل  39و 32في الصيف ما بين  درجة الحرارةفي السنة وتبلغ متوسط 
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منخفضة  (، وتعتبر نسبة الرطوبةATALLAH M, 2002, p25درجة مئوية. ) 23و 20بين  الشتاء المتوسط 

فوق سطح البحر  في معدلها، أما اإلشعاع الشمسي فقد بينت الدراسات وجود طبقة غنية باألوزون  %35 حيث توازي 

كيلومترًا، ويقوم األوزون باإلضافة إلى بخار الماء فوق البحر بعملية ترشيح وفلترة لألشعة  25تصل إلى ارتفاع 

 الفوق بنفسجية.

 األعلى في العالم بصفتها المنطقة األكثر انخفاًضا، حيث تصلويعد تركيز األكسجين في منطقة البحر الميت      

، أما بالنسبة إلى الضغط الجوي في منطقة %26، علًما بأن النسبة العالمية تصل إلى %36نسبة األكسجين فيه إلى 

، 2018ملليبار، ولذلك يعتبر األعلى في العالم. )الموسوعة الحرة،  799و 796البحر الميت، فيترواح ما بين 

 (.73ص

 

 .( يبين البيانات المناخية الخاصة بمنطقة البحر الميت1جدول )
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 ( درجات الحرارة الخاصة بمنطقة البحر الميت.1شكل )

 

 (1اعتمادا على بيانات جدول رقم ) حثالمصدر: عمل البا              

 ( معدالت األمطار)ملم(.2شكل )

 
  .(1المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات جدول رقم )                
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 ثانيًا: األخطار الجيومورفولوجية التي تتعرض لها الطرق بالمنطقة 

 األخطار المرتبطة باالنهيارات األرضية واالنزالقات الجبلية: -أ

تتعرض السفوح والمنحدرات إلى عمليات جيومورفولوجية كثيرة منها السقوط واالنزالق والهبوط والتدفق الطيني والزحف، 

والتي تعد من المشاكل التي يتعرض لها النشاط البشري سواء فوق تلك المنحدرات أو في أسفلها، وقد ال يقتصر 

من المنحدرات تصل إلى عدة كيلومترات وخاصة المجاري  آثارها على ذلك بل يشمل مناطق واسعة تقع على مسافة

(، وتتعدد 268، ص2009الطينية واالنهيارات، وقد تعرضت مناطق عديدة في العالم إلى تلك المشاكل. )الدليمي ،

 األشكال واألوضاع التي تحدث بها تلك العمليات وهي كالتالي: 

 90-70ديدة االنحدار التي يتراوح انحدارها ما بين (: تحدث عمليات السقوط في السفوح الشFallsالسقوط ) .1

درجة وتقل في السفوح المتكونة من صخور صلبة إال أنها تنشط في التكوينات الضعيفة التماسك حيث 

تتحرك الكتل المنفصلة من الطبقات العليا نحو األسفل إما بشكل مباشر دون االحتكاك بالمنحدر كما في 

 حرج بسرعة كبيرة على السفوح الشديدة االنحدار حتى تستقر في أسفلها.المنحدرات الجرفية، أو تتد

درجة    80(: إن ظاهرة االنزالق تحدث على السفوح غير الجرفية التي يقل انحدارها عن Slidesاالنزالق ) .2

سواء كانت صخرية صلبة أو هشة، إال أنها تكون على نطاق واسع في السفوح التي تتكون من طبقات 

سفل ألصخرية مائلة باتجاه االنحدارات وذات تراكيب مختلفة، حيث تتحرك كتل كبيرة من تلك الصخور نحو ا

وبكل مكوناتها، وتتباين في أوضاعها وحركتها وأثارها وما يسفر عن ذلك من تغير في شكل السفح وذلك 

 تبعا لعدة عوامل تؤثر عليها. 
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(: تشهد السفوح ذات التكوينات الهشة عمليات هبوط عندما تتحرك كتلة كبيرة من تلك Slumpsالهبوط ) .3

ات ان تتشبع بالماء فتتعرض في البداية الى هبوط بسيط في التكوينالتكوينات حركة دورانية الى الوراء بعد 

المتشبعة بالماء فتضعف من القاعدة التي ترتكز عليها التكوينات التي تعلوها فتتحرك بشكل دوراني نحو 

األسفل لتستقر فوق التكوينات المتشبعة بالماء، وتكون تلك الحركة في أغلب األحيان هاللية الشكل، وفي 

السفوح تتحرك كتلتين أو ثالث بشكل متتالي وخالل فترة قصيرة فتتخذ الكتل الهابطة شكال مميزا حيث بعض 

تظهر وراء بعضها البعض بشكل مصفوف، وفي بعض األحيان تحدث عمليات هبوط كبيرة تعمل على 

ألولى ا تحرك كتل كبيرة من وسط المنحدر فستقر في أسفله وتتحرك كتلة أخرى فتستقر إلى األعلى من

وتتحرك كتلة ثالثة تستقر الى األعلى من الثانية فتظهر سلمية الشكل، وتحدث عمليات الهبوط في السفوح 

التي تزال فيها القاعدة الصخرية التي ترتكز عليها المكونات التي تعلوها، كما تحدث في األجراف البحرية 

ل تجمع يزداد فوقها الثقل ألي سبب كان مثعند تقويض التكوينات السفلية، وتحدث أيضا في السفوح التي 

الثلوج والمياه أو الصخور فوق موضع معين أو اقامة بناء فتشكل ثقل على تلك المواضع الضعيفة المقاومة 

 فتهبط نحو األسفل.

(: تسمى هذه الظاهرة في بعض األحيان االنهيار السريع وتحدث في السفوح التي Mudflowالتدفق الطيني ) .4

رواسب طينية هشة ذات سمك كبير وترتكز على طبقات صلبة، وعندما تتشبع تلك التكوينات تتكون من 

بالماء تقلل من تماسكها وتزيد من ثقلها، حيث تعمل مساميتها وتفاديتها على تسرب تلك المياه خاللها، 

تي تحتها، كما الفتتحرك باتجاه أسفل المنحدر بسرعة الن الماء يقلل من احتكاك الطبقة الطينية بالصخرية 

يؤدي تشبع الطين الى تكون مجاري مائية صغيرة سرعان ما تتحول الى كبيرة وسريعة فتعمل على جرف 

كميات كبيرة من األطيان نحو األسفل والتي تزيد بدورها من عمليات االنجراف بتاثير سرعة الجريان واحتكاك 
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في السفوح الخاليه من النبات الطبيعي. وتعد  المواد المجروفة بقاع وجوانب المجرى ، وتكون على أشدها

ظاهرة التدفق الطيني من أخطر العلميات التي تتعرض لها السفوح ألنها تنتقل لمسافة طويلة بعيدا عن 

 السفوح التي تحدث فيها، لذا تؤدي الى تدمير ما يعترضها من عمران ومشاريع. 

المعتدلة والبطيئة االنحدار عمليات الزحف أو الحركة (: تشهد المنحدرات Creepالزحف أو الحركة البطيئة ) .5

البطيئة التي تتكون من طبقة سميكة من التربة والمفتتات والكتل الصخرية، وتكون بشكل واضح في المناطق 

الرطبة، حيث تتعرض تلك التكوينات الى الزحف نحو األسفل عند تتشبع بالماء بعد سقوط األمطار وذوبان 

مجاري مائية، حيث تفقد التربة والمفتتات قوة تماسكها الداخلية فتخضع لقوة الجذب نحو  الثلوج ودون تكون 

األسفل وبشكل بطيء لذا ال تترك أثار كبيرة على تلك السفوح حيث تظهر بعض التشققات فيها، وقد يكون 

كون من ت الزحف على شكل كتل صخرية مختلفة األحجام وتتحرك ببطىء فوق السفوح ولمسافات قصيرة وقد

 (.276،ص 2009أعالها الى وسطها أو من وسطها الى أسفلها )الدليمي ،

االنهيار: تحدث هذه الظاهرة في السفوح الرملية الشديدة االنحدار، حيث تتحرك الرمال من أعلى المنحدر  .6

 إلى أسفله وكأنها ماء جاري وفي السفوح الجرفية تكون كالشالل.

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

441 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 لمنسوب مياه البحر الميت.( الهبوط المستمر 3شكل )

 

 27Shahrazad Abu Ghazleh, 2011,pالمصدر:  

ويعد إقليم البحر الميت من المناطق التي تتعرض لمخاطر اإلنهيارات األرضية واالنزالقات الجبلية ويعود ذلك إلى 

ها حاده حيث ريس فيطبيعة موقعها الجغرافي الذي يقع ضمن حفرة االنهدام االفرواسيوي، التي جعلت طبيعة التضا

أن الجبال تتسم باالنحدارات الشديدة وطبيعة الصخور غير مستقرة ولذلك فهي تشكل خطورة على الطرق التي تمر 

 خاللها وتعرضها لخطر اإلنزالقات واالنهيارات الصخرية عليها والتي بدورها تعمل على تحطم الطرق واغالقها.

واإلنزالقات في موسم األمطار حيث تعمل المياه الجارية على سفوح الجبال وتزداد خطورة اإلنهيارات الجبلية       

على جرف التربة وتشكل قوة جريانها ضغط على الصخور التي تتكسر مع الوقت وتسقط على الطريق، كما وتحدث 

ها تخالل فصول السنة عمليات التجوية والتعرية على صخور الجبال والتي بدورها تؤدي إلى تفكك الصخور وح

 وبالتالي انهيارها وسقوطها على الطريق ويساعد بذلك أن طبيعة المنطقة متضرسه وسفوحها شديدة االنحدار. 
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 ( طبيعة االنحدارات واتجاهاتها في إقليم البحر الميت.3خريطة )

 
كية ( من موقع المساحة الجيولوجية األمريDEMالمصدر: عمل الباحث اعتمادا على نموذج االرتفاعات )     

USGS 

 

توضح الخريطة أعاله درجات اإلنحدار في إقليم البحر الميت حيث تبين أن أعلى درجات اإلنحدار والتي تتراوح ما 

درجة هي في المنحدرات المواجهة والقريبة جدا من البحر الميت وبخاصة منطقة عين جدي، ويالحظ  75_34بين 

يني، ويمكننا استنتاج أن اإلنحدارات الشديدة المواجهة أن الجانب األردني شدة االنحدار فيه أقوى من الجانب الفلسط
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تعرض الطريق ألخطار اإلنزالقات واإلنهيارات الصخرية عليه  90للبحر الميت والتي يمر بجانبها الطريق السريع 

 وبالتالي تسبب األضرار الكبيرة له. 

 ( مقطع قطاع طولي للتضاريس في إقليم البحر الميت3شكل )

 

 ( لمنطقة البحر الميت DEMالمصدر: عمل الباحثة بناء على نموذج االرتفاعات الرقمي )                 

 من الواضح ان المقطع الطولي للتضاريس يعطي مؤشر على تضرس المنطقة وشدة االنحدار بها 

 ( مقطع قطاع عرضي للتضاريس في إقليم البحر الميت4شكل )

 

 ( لمنطقة البحر الميت DEMة بناء على نموذج االرتفاعات الرقمي )المصدر: عمل الباحث                 
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يعطي القطاع العرضي لتضاريس منطقة البحر الميت مؤشرا على انخفاضها عما حولها بحيث يالحظ ان كل ما 

ابتعدنا في التضاريس عن البحر الميت أصبح مستوي االرتفاع أعلى وبالتالي هذا يفسر شدة السيول الحاصلة على 

 المنطقة والطمي واالنزالقات ألن جميع المسيالت اآلتية مما حولها تسير باتجاه اخفض منطقة وتتجمع بها

 ( خطوط الكنتور في إقليم البحر الميت.5خريطة )

 

 USGS( من موقع المساحة الجيولوجية األمريكية DEMالمصدر: عمل الباحث اعتمادا على نموذج اإلرتفاعات )

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

445 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 األخطار المرتبطة بالسيول:  -ب

تعد السيول من مظاهر الجريان السطحي التي تحدث على سطح األرض، وتتكون هذه السيول نتيجة لألمطار    

الغزيرة التي تسقط في فصل الشتاء على منطقة ما، مما يؤدي إلى حدوث سيول مائية سريعة الجريان تتجه من 

ية وقد تجرف أثناء سيرها العديد من المفتتات الصخرية والحصى والطمي، األعلى إلى األسفل بسبب الجاذبية األرض

ويؤدي ذلك إلى التسبب باضرار كبيرة على المنشآت والطرق التي تصل اليها هذه السيول وتعمل أيضا على احداث 

السيول  هفيضانات في المناطق قليلة التصريف للمياه، والذي يؤدي إلى اغالق المنطقة وبخاصة عندما تغمر هذ

 الطرق وتعمل على اغالقها وعرقلة حركة المرور بها وكذلك التسبب بأضرار بالغة بها.

ويعتمد الجريان السطحي على عدة عوامل منها التضاريس، وكمية األمطار الساقطة، والتربة، والغطاء النباتي وطبيعة 

 ,Bartovالسطحي من منطقة ألخرى ) التكوينات الجيولوجية للمنطقة، وهذا يؤثر على اختالف نسبة الجريان

Y,2002, p18 .) 
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 ( األحواض المائية المحيطة بإقليم البحر الميت.6خريطة )

 
 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على سلطة المياه الفلسطينية                               

 23وهنالك عدد من الوديان والسيول الممتدة على جانبيه الغربي والشرقي، إذ يبلغ عددها من الجانب الغربي     

، وتأتي معظم 2كم 40,6وتبلغ مساحة المجاري المتعلقة بالبحر الميت  ،5وادًيا وسياًل، فيما يبلغ عددها من الشرق 

افة المطرية النسبية لمجرى نهر األردن إلى الشمال والمنحدرات تدفقات المياه إلى البحر الميت من مناطق ذات الكث
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المناطق القاحلة  لشرق وغرب البحر الميت، وإلى الجنوب يغطي خط تقسيم مياه وادي عربة العمودية للوادي المتصدع

تجاهات (، وهو ما يشكل سيول مائية كبيرة من كافة اال2018للنقب وصحراء األردن الجنوبية )الموسوعة الحرة ،

وبسرعة جريان كبيرة على المنحدرات وكمية تصريف عاليه في فصل الشتاء ويعود ذلك لكميات األمطار الغزيرة التي 

 تسقط على المنطقة.

ويتعرض إقليم البحر الميت وبشكل موسمي إلى أخطار ناجمة عن السيول المائية التي تحدث في فصل الشتاء     

ط على المنطقة والتي تجرف معها أثناء جريانها من أعلى سفوح الجبال العديد من جراء األمطار الغزيرة التي تسق

الحصى والطمي والتربة وترسبها على الطريق مما يعمل على غمر الطريق بالمياه وإغالقه والتسبب باألضرار له، 

 وكلما كانت كمية السيول أكبر كانت األضرار على الطرق أشد. 

قليم البحر الميت للغمر بمياه السيول مرات عدة، وذلك في كل عام في فترة األمطار وتتعرض الطريق الرئيسي إل

( جنوب عين جدي قرب البحر الميت في العام 90الغزيرة، حيث انهار مقطع من الطريق الرئيسي المسمى )شارع 

ل األتربة على م مما أدى الى اغالق الطريق وحصول أزمات مرورية خانقة إضافة إلى جرف السيو 2018الحالي 

 الطريق وتدحرج األحجار عليها.

عبر شواطئ األراضي المحتلة والضفة الغربية المطلة على  90ويمتد أوطأ طريق في العالم وهو الطريق السريع    

ولذلك   (S. Belitzky, 2002, p53 )قدمًا تحت سطح البحر (1.289مترًا ) 393البحر الميت، ويقع على عمق 

لشديد للطريق الممتد في منطقة البحر الميت أدى إلى نزول السيول المائية من جميع المناطق بسبب االنخفاض ا

المرتفعة إلى الطريق المنخفض والذي تتجمع به السيول من كل مكان والتي تحمل معها أيضا األتربة والطمي 

 ية الضعيفة األجزاء الجانب ط فيوالحصى مما يشكل فيضانات مائية على الطريق وكذلك التسبب في أضرار له وهبو 
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 ( توضح اآلثار السلبية للمسيالت المائية في فصل الشتاء على طريق البحر الميت.1صورة )

 

 http://www.mjdna.com/Article.php?ID=24190المصدر:         

 األخطار الناجمة من عمليات التجوية والتعرية:  -ت

تتعرض المناطق التي تتفاوت بها درجات الحرارة إلى عمليات تجوية مكانيكية وهي التي تعمل مع الوقت على       

تشقق وتفتت الصخور في المنطقة، وكذلك تساهم عناصر المناخ األخرى على تنشيط عمليات التجوية والتعرية 

وبخاصة إذا كانت المنطقة الجغرافية تقع بالقرب من مسطح مائي والذي يقوم بدوره بالتأثير على المشاريع الكيميائية، 

المقامة بالقرب منه مثل الطرق والمنشآت، فان البحار تقوم بعمليات تجوية تؤثر سلبا على المنشآت ومع مرور الوقت 

 يحدث لها العديد من األضرار كالتشققات والهبوط.

 الحيوي، والغالف المائي والغالف الجوي  الغالف من لكل المتداخلة راتالمؤث ظل في مليات التجويةتحدث عو 

التوازن. )الخفاجي  لحالة تحقيقاً  االغلفة هذه عناصر عمليات لمجمل الصخرية المواد استجابة تمثل إذن فالتجوية

 (. 87، ص 2017،
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وإن من أهم عمليات التجوية الميكانية في إقليم البحر الميت التجوية الحرارية التي تنشأ عن ارتفاع المدى الحراري 

 اليومي، والتي تؤثر بدورها على الطرق بالمنطقة فتعمل مع الوقت على حدوث تشققات فيها.  

 معدل اختلف إذا خاصة الصخر، تكوين في الداخلة المعادن وانكماش تمدد على الحراري - التباين تأثير وذلك بسبب

 من قشور انفصال أو ،أصغر حجماً  جزيئات إلى الصخر وتفلق تفكك إلى يؤدى مما منها، معدن كل وانكماش تمدد

 باإلشعاع التجوية أو الشمسية التجوية اسم العملية هذه على ويطلق ، المجواه  الصخرية للكتل الخارجي السطح

، وبسبب التفاوت الكبير في  Thermal Weathering، أو التجوية الحرارية  Insolation Weatheringالشمسي 

درجات الحرارة ما بين الليل والنهار وبخاصة في شهور الصيف في إقليم البحر الميت، والتي تساعد بدورها بتنشيط 

 عمليات التجوية للصخور 

في سواحل البحر  المفصلية النظم في المالحة المياه تداخل بسبب تنشأ يوتؤثر التجوية الملحية في المنطقة والت   

 بعض تفتيت على فتساعد الشقوق  هذه داخل الملح ذرات وتترك وتتبخر المياه تتسرب حيث ضفافه وعلى الميت

، وتؤدي التجوية الساحلية للبحر الميت وبخاصة أن مياهه شديدة   (Isaac gertman, 2018, p11) مكوناته

الملوحة إلى التاثير السلبي على الطرق القريبة من خط الشاطىء حيث أن مياهه تتسرب في الشقوق والفواصل في 

ق أو يالتربة والصخور المواجهة لخط الشاطىء وبالتالي تعمل على تفتتها وتآكلها ومع الوقت يحصل هبوط في الطر 

وبالتالي   الشعرية الخاصة بفعل أعلى إلى أسفل انهيار بها، كما وأن المياه المتسربة في صخور الشاطىء تصعد من

 تؤثر على أساسات الطريق وبخاصة مع تغلغل األمالح التي تعمل على زيادة الشقوق وتفكك التربة أسفل الطريق.

 في السنوات األخيرة الحفر البالوعية وقد تم تسجيل مواقع وبسبب انخفاض وانحسار منسوب البحر الميت قد ظهرة

تطل على الشاطئ الغربي للبحر الميت على أنها أماكن خطيرة كجنوب شرق عين جدي، عين بوقيق، شرق جبل 
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، 2004وتشكل بالوعتين في شباط وتموز من العام  90أصدم وقد كان انهيار المناطق القريبة من الشارع الرئيس رقم 

وبذلك فهي تشكل  خطر يهدد الحياة والممتلكات والمنشآت ومنطقة التجفيف في الشاطئ الغربي للبحر الميت نذير

 خطرًا على كل من يرتاد سواحل البحر الميت.

ومع زيادة انتشار الحفر البالوعية في محيط البحر الميت، تتسبب الحفر البالوعية في إلحاق الضرر بالمنشآت والبنية 

اصة الطرق الممتدة على كال جانبي البحيرة. ولعل أكثر ما ينذر بالخطر هو تفاقم انتشارها في محيط التحتية، وخ

الممتد بمحاذاة البحر الميت عند الشاطئ الغربي، ومناطق المساحات المجففة من القسم  90الطريق الرئيس رقم 

   الجنوبي من البحر الميت
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 ميت وأماكن الحفر البالوعية ( تضاريس إقليم البحر ال7خريطة )

 

 المصدر: عمل الباحثة                                   

 ثالثًا: طرق الحماية من األخطار الجيومورفولوجية التي تتعرض لها الطرق بالمنطقة 

 طرق الحماية من أخطار االنهيارات األرضية واالنزالقات الجبلية:  -أ

تعديل وتسوية المنحدرات لتقليل درجة إنحدارها وذلك من خالل إنشاء مصاطب صخرية على شكل مدرجات  .1

 لكي تستقر عليها الكتل الصخرية والمفتتات التي تنزل من األعلى لألسفل. 

 مد أسالك مشبكة على مدى المنحدرات الخطرة المطلة على الطريق الذي يمر من إقليم البحر الميت .2

 جدران كونكريتية أمام المناطق اإلنحدارية الشديدة لتفادي وصول االنهيارات الصخرية إلى الطريق.إنشاء  .3
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تدعيم جانب الطريق المواجه للشاطئ بعمل جدران استناديه لمنع حدوث انهيارات بسبب ضعف بنية الطريق  .4

 في هذا الجانب  

 طرق الحماية من أخطار السيول المائية:  -ب

 على المنحدرات لتجميع المياه واالستفاده منها بدل وصولها للطريق.إنشاء سدود جانبية  .1

عمل تغيرات لمسارارات السيول المائية للوصول إلى أماكن يمكن االستفادة من المياه فيها، وذلك من خالل  .2

 انشاء شبكة تصريف للسيول ذات اتساع مالئم تؤدي الى تصريف المياه ووصولها للبحر

 ح من خالل عمل المصاطب المزروعه عليها وذلك لتقليل جريان المياه وسرعتها عليها.تقليل اإلنحدار للسفو  .3

 طرق الحماية من أخطار التجوية والتعرية:  -ت

 إجراء صيانة سنوية للطريق من خالل عمل إغالق للشقوق بها، وإعادة مألها باإلسفلت. .1

 إستخدام مواد إسلفلت مقاومة لعوامل التعرية والتجوية. .2

يم وهيكلة مقطع الطريق المار بإقليم البحر الميت بحيث يتم العمل على زيادة سمك الطبقة السفلية إعادة تصم .3

 للطريق واستخدام مواد للطبقة االسفلت تقاوم الحرارة والضغط الواقع عليها. 
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 النتائج: 

 هل تؤثر طبيعة التكوينات الجيولوجية للمنطقة على المخاطر التي تتعرض لها الطرق باقليم البحر الميت؟  -1

تبين من خالل الدراسة أن طبيعة التكوينات الجيولوجية لمنطقة إقليم البحر الميت لها تأثير كبير على 

قة االنهدام االفروآسيوي وبذلك تعد منطالمخاطر التي تتعرض لها الطريق، حيث أن المنطقة تقع في حفرة 

تصدع وبها انكسارات صخرية مما يجعل الصخور غير مستقرة ومعرضة لالنزالق واالنهيار والهبوط، مما 

 يعرض الطرق لخطر انهيار الصخور الجبلية عليها وهبوط الطبقات الصخرية في المنطقة.

 وجية التي تتعرض لها الطرق بإقليم البحر الميت؟ما تأثير العوامل الُمناخية على المخاطر الجيومورفول -2

تلعب العوامل الُمناخية دورًا هامًا في تعرض الطرق في منطقة البحر الميت للمخاطر، حيث أنها تؤثر على 

الصخور من حيث إضعاف الصخر وتفككه، فتعمل درجات الحرارة المتفاوتة خالل شهور السنة وكذلك خالل 

ى إحداث تجوية ميكانيكية للصخور، وكذلك تعمل األمطار المتساقطة على المنطقة ساعات الليل والنهار عل

والرطوبة الجوية العاليه والرياح وعوامل الُمناخ األخرى المتفاعلة مع صخور المنطقة على نحت وتجوية 

وتعرية الصخور وبالتالي تفتت الصخور وجعلها هشة وتضعف تماسكها، مما يتسبب في حدوث انزالقات 

صخرية على الطريق وكذلك هبوط للصخر في بعض مقاطع الطريق وحدوث تشققات في الطبقة العلوية 

 للطريق. 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

454 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ما مدى تأثير االنحدارات الشديدة للجبال في المنطقة على المخاطر التي تتعرض لها الطرق من حيث  -3

 ؟ اإلنزالقات واإلنهيارات األرضية

عملت اإلنحدارات الشديدة للجبال في منطقة البحر الميت إلى تعرض الطريق لمخاطر اإلنزالقات واإلنهيارات  -4

الصخرية عليها، حيث أن هنالك قطاعات جبلية تعتبر ذات إنحدار شديد في المنطقة وقطاعات أخرى ذات 

 إنحدار هين وأقل خطوره. 

 خاطر التي تتعرض لها الطرق؟ما مدى تأثير السيول "فصلية الجريان" على الم -5

تتأثر منطقة البحر الميت بسيول فصلية الجريان، حيث تسقط األمطار الغزيرة في فصل الشتاء وبخاصة 

شهر كانون ثاني وشباط وتؤدي بدورها إلى حدوث سيول كثيفة الجريان على المنطقة، تجري هذه السيول 

بالعديد من المفتتات والحصى والطمي التي تكون قد المائية على سفوح الجبال وتتجه إلى الطريق محملة 

جرفتها من الجبال، مما يتسبب بحدوث فيضانات على الطريق وكذلك تعرض الطريق ألضرار بسبب هبوط 

 األجزاء الضعيفة بالطريق والتي تكون عادة في االتجاه المقابل للشاطىء.  

  التوصيات: 

رات أقل خطورة، ومنها عدة إجراءات كإنشاء مصاطب أو مدرجات إستخدام األساليب الحديثة في جعل اإلنحدا .1

صخرية على المنحدرات الخطرة تقلل من انحدارها أو أن يتم وضع شبكة من األسالك الشائكة حول المنحدرات 

 الخطرة والمعرضة صخورها للسقوط، وذلك في القطاعات التي تكون شديدة اإلنحدار على الطريق. 
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للطريق من خالل إعادة تعبئة الشقوق الحاصلة باإلسفلت، واستخدام المواد المقاومة إجراء صيانة دورية  .2

 لعوامل التعرية والتجوية.

إعادة هيكلية الطريق من خالل وضع بنية تحتية سميكة من التراب وزيادة طبقة اإلسفلت لتفادي الهبوط  .3

واجهة انهيارات فيه وبخاصه األجزاء المللطريق وزيادة تحمله، وليكون الطريق على قاعدة متينة تمنع حدوث 

 للشاطئ والتي تتعرض لعمليات تجوية بشكل أكبر من غيرها. 

إنشاء شبكة تصريف لمياه السيول تكون ذات اتساع كافي من أجل تفادي حصول الفيضانات على الطريق،  .4

ثه من لية وما تحدوكذلك لتقليل تجمع السيول على الطريق وإحداث أضرار له خالل تساقط األمطار الفص

 سيول كثيفة تعرض الطريق لالغالق والهبوط في بعض أجزاءه.
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“The geomorphological and geological hazards on the roads in the 

Dead Sea region of Palestine” 

 

Abstract: 

The study examined the geomorphological and geological hazards on the roads in the 

Dead Sea region of Palestine, and the characteristics of the climatic zone because of 

its hot weather and dry winds and fluctuation of rain and low humidity. The study 

reveals the most important geomorphological hazards facing the region are 

landslides, mountain glides, mudflows and risks associated with the flood after rains 

and the risks of weathering and erosion due to the high daily thermal range in the 

region. Including the salinity of the salt surface due to the overlap of salt water in the 

cracks and systems articulation of the composition of the region and its dispersion. 

The study addressed the methods of protection against the geomorphological hazards 

the region susceptible to and how to reduce and control the hazards. The study 

reached a set of conclusions and recommendations such as making terraces, stone 

stairs on the slopes to minimize its slopness and install wire nets around the 

dangerous slopes whose rocks are expected to fall and build a drainage system. 

Keywords: Geomorphological Hazards, slopes, Dead Sea, Roads, Palestine, 

 West Bank. 
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