
 0202س مار  5- 3ليبيا،  –، طرابلس 4الدولي الرابع للتقنيات الجيومكانية ، ليبيا جيوتك  المؤتمر

1 
 

 ستخدام بيانات فضائيةإجبل سندرار ب يةدراسة مورفوتكتونية لتركيب
 3سويسيحمد أ0وليد زهمول1أ.أسامة سالم الغول

 algoul2000@gmail.comجنزور،ليبيا، بريد إلكتروني: ،ة التقنية الهندسيةــــــكلي 1
 wzahmol@outlook.comبريد إلكتروني: ، ليبيا، صبراتة،ة ــــــــــــــــــــة الهندســــــــكلي 0
 ahmedsawisi65@gmail.com،الزنتان، ليبيا، بريد إلكتروني: كلية التقنية المعلومات 3

 

 الملخص.1

يشماللبحثدراســـة الجيولوجيـــة الترســـيبية والتركيبيـــة مورفوتكتونيـــا لجبـــل ســـندرارالواةع بمنطقـــة الجحـــي  بككلـــة 
( 3.2.1ت)بقنواناعيشــمال بـــري ليبيــا تمـــت الدراســة باستخدامالمرئيةالةضـــائيةالملونة الم خو منالقمرا صـــط

متــــــــــــــر  32بدةــــــــــــــة   SRTMمــــــــــــــن ةمـــــــــــــر (DEM)إرتةاعــــــــــــــات ونمــــــــــــــا   RGBبنظـــــــــــــام 
 والخرائطالجيولوجيةوالخرائطالطبوبرافية باإلضافة للعمل الحقلي.

حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ت
الدراســـــــةالجيولوجيةللمنطقةمنحيثطباةيةوتأيضا  ة،متصنيةالمنطقةجيومورفولوجباالىوحداتمختلةة اتخصائصمعينت

ونمـــــــــــــــــــــا    المرئيةالةضـــــــــــــــــــــائية، وبإستخداموالتكشـــــــــــــــــــــةات الصـــــــــــــــــــــخرية المحتلةـــــــــــــــــــــةركيبيةالمنطقـــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــة ا رتةاعات تمتشخيصالوحداتالمورفوتكتونيةللمنطقةورســـــــــــــــــــــــــمخارطةمورفوتكتونيةوتحديد نمطمجارىا ودي

 ورسمالمقطعللوديان بالمنطقة.

وراســي تكشــةات صــخور الجإتنــاول البحــ  الصــةات المورفومتريــة لجبــل ســندرار ضــمن ثــال  مقــاطع كمــا 
والكريتاســي، وأمكــن مالحظــة أثــر العوامــل الطبيعيــة المتمثلــة بالتراكيــي الخطيــة والطباةيــة )أنــوا  الصــخور( 
وا نحدار فضال عن المنـا  والنبـات الطبيعـي، علـو تنـو  الخصـائر المورفومتريـة لهـ ا التكشـةات، ومثـال 

الخطيــة فقــد كـــان لهــا ا ثــر الةعـــال   لــك ا ثــر الضـــعيا لبنحــدار بصــور  عامـــة، أمــا الطباةيــة والتراكيـــي
 والمباشر في تباين الخصائر المورفومترية وه ا واضح في أثر ا نحدارات الشديد  بمنطقة الدراسة.

 . ، مورفوتكتونية : جبل سندرار ، ككلة ، الجيومورفولوجية، التراكيي الخطيةكلمات مفتاحية
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 ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم.2

( حي  يمتد علـو شـكل NW-Libyaنةوسة من أهم الظواهر الجيولوجية في شمال بري ليبيا )يعتبر جبل 
-022ويتــراوا ارتةاعــ  مــا بــين )، كــم  322 إلــووازن  ليصــل طولــ   ةةــوس مــن مدينــة الخمــس الــو مدينــ

حيــــ  ان جبــــل نةوســــة يتكــــون مــــن تتابعــــات مــــن الصــــخور الكربوناتيــــة، والرمليــــة وصــــخور  تقريبــــا م(022
ات التابعة لدهر الحيا  ا وسط والحين الثال  والرابع مع وجود تداخالت لصخور ناريـة مـن البازلـت المتبخر 

والةونو يت بمنطقة بريان مثل جبل بوبنو  ومنطروس وتكتوت وبمنطقـة العربـان و بـراس المسـن بترهونـة 
 وهدا التوضعات النارية تتبع للحين الثال  والرابع.

 ةـــف الدراساهدأ.3

 الدراسة الو تحقيق ا تي :تهدف 

 .ونظم المعلومات الجغرافية ستخدام تقنيات ا ستشعار عن بعدإدراسة تكتونيةالمنطقة ب .1
 الدراسة . نشاء خريطة جيومورفوتكتونية للمنطقةإ .0
 الدراسة . تحدي  الخرائط الجيولوجية للمنطقة .3
ا رتةاعات بالنتائج المتحصل عليـ  مقارنة النتائج المتحصل علي  من المرئيات الةضائية ونما    .4

 من العمل الحقلي .

 الموقع الجغرافي .3

 تقــع.(1تقــع منطقــة الدراســة وبالتحديــد فــي منطقــة ككلــة ةريــة الجحــي  فــي الشــمال الغربـــي مـــن ليبيـــا )شــكل
كـم( يظهـر علـو السـطح بمنطقـة الدراسـة ثالثـة  تكوينـات  132ككلة جنوي طرابلس وتبعد بمسـاةة حـوالي )

ويتـراوا  (عضـو يةـرن  –)تكوين تكبال وتكوين ككلة ، وتكوين سيدي الصيد وينقسم الو )عضو عـين طبـي 
 عمرها الجيولوجي بين الترياسي والطباشري ا علو.
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 ,Industrial Research Centre الموةعالجغرافيلمنطقةالدراسة (1) شكل

 مشكلة الدراسة4

لجبل سندرار ةائمة علو  مورفوتكتونيةتكمن مشكلة الدراسة في كيةية بناء ةاعد  بيانات رةمية للحسابات 
وعدم استخدام ا مثل  نظمة المعلومات الجغرافية علو خالف الطرائق التقليدية التي تشوبها ا خطاء 

 الدةة في النتائج فضال  عن الكلةة والجهد .

 جيولوجية المنطقة.5

 الدراسةنظمة الصرف في منطقة أ 1.5

(ت خ  الشكل الشـجيري حيـ  تحتـوي علـو dendritic - shapeبلي انظمة الصرف في منطقة الدراسة )أ 
 شرق(. -ا دوية الكبير  مثل وادي المزايد  ويكون اتجاهها )شمال 

 المناخ في منطقة الدراسة 2.5

ةلــيم البحــر ا بــيو المتوســط حيــ  يكــون معتــدل ممطــر شــتاء، حــار إمنطقــة الدراســة تنــدر  ضــمن منــا  
 متــر عــن ســطح البحــر . 722وســرعة الريــاا بمنطقــة تعبــر عاليــة نظــرا   رتةاعهــا يزيــد عــن  .جــاف صــيةا  

تاء وبـين الليـل والنهـار. وبـ لك فـ ن للظـروف كبيـر نسـبيا  بـين الصـيا والشـويكون التباين في درجـة الحـرار  
 المناخية ت ثير مهم علو أشكل سطح ا رو.
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  Stratigraphyلعمود الطبقي ا 3.5

 تكوين تكبال 1.3.5

تكوين تكبال  هو عبار  عن حجر جيري مارلي ولكن في اماكن اخرى بير منطقـة الدراسـة ةـد يكـون عبـار  
 Upperسـطح التمـاس العلـوي للتكـوين ( و Syamadas,1980عـن حجـر جيـري رملـي بنـي با حـافير )

Contact الجوراسي ا وسطهو تكبال  تكوين عمر.يمثل سطح تماس مع تكوين ككلة. 

 Kiklah formationتكوين ككلة 2.3.5

ـــ  بشـــكل عـــام الحجـــر الرملـــي (Kiklah) تكـــوين ككلـــة  ـــال، حيـــ  يشـــتمل تكــــوين ككل فـــوق صـــخور تكب
والتـداخالت  Conglomerate ن الغيـر جيـد الةــرز مــع وجــود الكنجلـوميراتالخشـ Sandstoneالكـوارتزي 

 :ثالثة أعضاءتكوين ككلة مقسم الو الطينية والجيرية و 

 عضو خشم الزوزور -عضو شكشوك  -عضو الرجبان 

 .الطباشيري السةليعمر هذا التكوين/ ، عضوشكشوك بير متكشافي حدود الجغرافية له ا الدراسة و 

 نحسار البحر(.إةارية ةناتية )بيئة الترسيب:  

 Sidi assid formationتكوبن سيدي الصيد 3.3.5

 سطح دم توافق،  همنبيلو تكوين ككلة ويةصل أ الصيد  يظهر تكوين سيد

 :عضوين وهما ووينقسم تكوين سيدي الصيد ال

 رن ـــــــعضو ية –عضو عين طبي 

 عضو يةرن حد  لــــ  تعرية

: يتكــون مــن الحجــر الحيــري عــالي الصــالبة والــ ي يكــون التضــاريس البــارز  عضــو عــين طبــي1.3.3.5
والواضحة ويرجع السبي في صالبة ه ا الطبقات الو عمليـات إعـاد  الترسـيي والعمليـات الالحقـة للترسـيي 

 باحافير الروديست ودوات المصرعين، والحجر الجيري ب  فواصل. تازومنها الدلمت .ويم
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 : و يفرن مارلعض0.3.3.5

ــة مــن الحجــر الجيــري والمــارل )المــارل يتكــون نتيجــ ة لتــداخل الطــين مــع الحجــر يتكــون مــن طبقــات متبادل
ويحتوي عضو يةرن علو بعو التداخالت من الجبس في الجـزء العلـوي منـ  ويـدل الجـبس علـو ، الجيري(
 اف وبخر للمنطقة.ةفترات ج

 

 ( التكوينات الصخرية0شكل)

لوحــــة طــــرابلس مــــن ناحيــــة  الجيولوجيــــة ليبيــــا تمــــت معالجــــة الخريطــــة ArcMap10.5برنــــامج ســــتخدام إوب
 ا رجا  الجغرافي والرةمنة وحساي المساحات لكل تكوين بكيلو متر المربع .
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 ( يبين التكوينات الجيولوجية ومساحتها1جدول)

  2Kmالمساحة الرمز م التكوينــــــــــــــــــاس ت

 JM_UKZ 31 ة ) عضو خشم الزرزور (ـــــــتكوين ككل 1

 JM_UKR 36 ة ) عضو الرجبان (ــــــــتكوين ككل 2

 KUN 96 وتـــــــتكوين نال 3

 KUS 103 يدـــــــــــتكوين سيدي الص 4

 QF 17 ةـــــــاحيــــــــــالترسيبات المائية الري 5

 لجيولوجية التركيبيةا.5

 الفواصل 1.5

تجاا ومعظم الةواصل تكون رأسية وفائد  إهي عبار  عن شقوق في الصخور وليس لها إزاحة والةواصل لها 
تجـاا الةواصـل إعلـو مـا يمكـن فـي أ الةواصل في مجال المياا والـنةط، والمسـامية العاليـة فـي الصـخور تكـون 

 ن طبيعضو عيدو لصياسيدي والنةا ية تكون أةل ما يمكن، وتظهر بشكل جيد في تكوين 

اثنــاء العمــل يــ  تــم ةياســها فــي حوا تجــاا الســائد لهــدا الةواصــل شــمال شــمال شــرق وشــمال شــمال بــري 
 . Rose Diagramme( 0ستخدام البوصلة الجيولوجية شكل رةم )إب يالحقل

 

 

 

 

 ( ا تجاا السائد للشقوق والةواصل3شكل رةم )
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 لتطبق المتدرجا  2.5

 ا التطبق بتكوين ككلة الو ا ةل حجما وبوجد هتدر  الحبيبات من ا كبر حجما 

 مسارات الديدان 3.5

 هي عبار  عن حةر للديدان في الصخور وتوجد في عضو عين طبي.

 . الخصائص التضاريسية 6

تعكس ه ا الخاصية أهمية في توضيح العوامل المشكلة لالحواو ومالها من تـ ثير علـو النشـال العمليـات 
 وتحرك المواد (    المورفومناخية )التجوية

 Slope االنحدار1.6

كلمـــا زاد الميـــل زاد ا رتةـــا  فـــي المنطقـــة والعكـــس كلمـــا نقـــر الميـــل اصـــبحت المنطقـــة ةريبـــة مـــن الشـــكل 
المســتوي وهــ ا مــا نالحظــة مــن تــدر  واضــح فــي ةــيم ا نحــدار تتبــاين مــن أهلــو ةيمــة التــة تغطــي المناطقــة 

 لمناطق السةلي من جبل سندرار.المرتةعة الو أةل ةيمة لالنحدار وتغطي ا

 

 Slope( ا نحدار 4شكل )
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 Aspectحساب إتجاه الميل0.6

( Aspectاتجاا الميل هو عبار  عن مظهر أو اتجاا الشكل بالنسبة لالتجاهات ا ربعة ، حي  أن مظهر )
الميــل يعنــي وجــ  يشــير الــو المنــاطق ا كثــر إنحــدارا   تجــاا الميــل فــي موضــع او مكــان معــين ، وأن اتجــاا 

( ويـتم ةيـاس المظهـر بإتجـاا عقـاري السـاعة بالـدرجات يبـدأ  Hill Faceالمنطقـة المرتةعـة أو وجـ  الجبـل )
 درجة( . 362من الشمال بالدرجة )صةر( ثم ينتهي مر  أخرى بالشمال ليكمل دور  كاملة )

 

 

 Aspect( اتجاا الميل 5شكل )

 Stream Orderالرتب النهرية 3.6

ن عملية التعرف علو درجة الرتبة النهريـة )التـي تتكـون منهـا ا حـواو( تةيـد عنـد دراسـة كميـة التصـريا إ
المائي الخاصة بكل واد وبالتـالي فلهـا انعكـاس علـو تخمـين ةـدر  تلـك ا حـواو الحتيـة وا رسـابية ومـن ثـم 

ان الرتــي العاليــة تــدل علــو الحــد مــن ت ثيرهــا فــي اتخــدامات ا راضــي المختلةــة والمجــاور  للحــوو . حيــ  
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انها تسير في مناطق ةليلة ا نحدار و ان نةادية عالية . أما الرتي المتوسطة فـي تواجـد فـي المنـاطق التـي 
تكون انحدار سطحها متوسطا الو عاٍل وكلما زاد عددها دل ه ا علو ان الصخور مكونـة مـن مـواد صـلبة 

 ية العالية ا نحدار .والرتي الواطئة فهي تواجد في المنحدرات الصخر 

 

 ( الرتي النهرية6شكل ) 

 تحليل المقطع الطولي للوديان  4.6

يستةاد من الخرائط الطبوبرافية والمرئيات الةضائية وتحليل المقطع طولي للنهر لمعرفة العوامل 
 المؤثر  علو الوادي ومراحل تطورا.

 
 ( مقطع طولي لوادي 7شكل )
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 النتائج
ـــة  ات متغيـــرات  .1 ـــل ســـندرار و لـــك مـــن خـــالل  مورفوتكتونيـــةبنـــاء ةاعـــد  معلومـــات جغرافي فـــي جب

تغـ يتها بالبيانــات الالزمـة لعمليــة التحليــل الهيـدروجيولوجي والتحليــل المكــاني اعتمـادا  علــو بيانــات 
 رةمية حديثة متمثلة في النمو   الرةمي لالرتةاعات .

 لجبل سندرار . جيةحدي  الخريطة الجيولو تتم  .0
من خالل استخدام تقنيات نظـم المعلومـات الجغرافيـة وا ستشـعار عـن بعـد ومجـا تهم الواسـعة تـم  .3

شـــمال شـــمال شـــرق شـــمال شـــمال حيـــ  كـــان ))ا تجـــاا الســـائد للةواصـــل والشـــقوق التعـــرف علـــو 
 ((.بري

المنطقــة مثـــل ربــط العالةــة بـــين جيومورفولوجيــة المنطقـــة والحركــات التكتونيــة التـــي تعرضــت لهـــا  .4
 الحركة ا لبية.

 عمل خريطة لالنحدارات بالمنطقة وتحديد اتجاهاتها. .5
 ربط بين العمل الحقلي لقياسات الةواصل والنتائج المستنبطة من صور ا ةمار الصناعية. .6

 

 التوصيات
 نوصي باستخدام صور  عالية الدةة للدراسات الجيولوجية .1
ة لةهــم ت ثيرالحركــات التكونيــة فــي نةــس اســتخدام اكثــر مــن مقطــع جيولــوجي بجبــل نةوســ .0

 .في اتجاهات مختلقة أما تجاا 
إجــراء دراســة بيئيـــة مســتقبلية مكملـــة  حــواو التصـــريا فــي المنطقـــة و لــك با عتمـــاد  .3

ل اليهـــــا علـــــو ةاعـــــد  بيانـــــات الجغرافيـــــة  ات المتغيـــــرات الهيدرمورفومتريـــــة التـــــر توصـــــ
 الدراسة.
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