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 تعريف الموقع -١

  حدود منطقة الدراسة ومحيطها

: جزء من المناطق العقارية التاليةإعداد مخطط توجيهي عام لوفقا للعقد الموقع مع المديرية العامة للتنظيم المدني، فإن غاية الدراسة 
ء قضاومزرعة بني صعب من  نالبترو ءقضاكفور العربي ونيحا وحردين من والفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب وشاتين تنورين 
  . من قضاء جبيلوعرب اللهيب بشري

  . هكتارا١٠٧٢٠ً بينما تبلغ المساحة اإلجمالية للمناطق العقارية المذكورة حوالي  هكتارا٥١٦٦ً يتقدر مساحة الدراسة بحوال
ق الدراسة ونسبة تغطية الدراسة لمساحة كل يبين الجدول التالي المساحة اإلجمالية لكل من المناطق العقارية والمساحة الداخلة في نطا

  :منطقة عقارية
  

  النسبة  )هكتار(مساحة الدراسة   )هكتار(المساحة اإلجمالية   المنطقة العقارية
 %66,3 41 62  عرب اللهيب
 %25,0 1682 6734  تنورين الفوقا

 %100,0 664 664  شاتين 
 %76,3 303 398  وطى حوب
 %52,1 422 811  تنورين التحتا
 %100,0 722 722  كفور العربي 

 %100,0 674 674  حردين 
 %100,0 192 192  مزرعة بني صعب

 %100,0 464 464  نيحا
 %48,2 5166 10721  المجموع

  
  :ينئالمناطق المستثناة من الدراسة ليست مأهولة، وهي تتشكل من جز

ي يفصلها عن منطقة الدراسـة جـرف متواصـل وشـديد      متر والت١٩٠٠مناطق الجرود الشرقية التي تقع على ارتفاع يزيد عن         
  .الوضوح، وهذه المناطق تتبع تنورين الفوقا عقاريا

التابع عقاريا لمنطقـة  (منطقة جبل غيمون الصخرية والمنعزلة وهي تقع بين تنورين الفوقا ووطى حوب جنوبا ووادي عين الراحة     
  .شماالً) تنورين التحتا

 إلى طق المستثناة، بل غطت معالمها الطبيعية كافة وأوردت حيالها التوصيات المناسبة، إنما لم تعمدغير أن الدراسة لم تهمل المنا
  .أن المناطق المستثناة ال تغطيها أية خرائط مساحة أو تحديد إلى  وتجدر اإلشارة.وضع خرائط جديدة لها انطالقا من الصور الجوية

  
  :العتبارات التاليةلى اعتم اختيار منطقة الدراسة ورسم حدودها بناء 

مزرعة بني (تغطي الدراسة عمليا كامل منطقة جرود قضاء البترون وهي تطل على جزء صغير من قضاء بشري : اعتبار إداري
  ).عرب اللهيب(وعلى جزء أصغر من قضاء جبيل ) صعب

ن من الضروري وضع صيغ الترتيب تضم المنطقة عددا من غابات األرز ومن المناطق الحرجية المتميزة وكا: اعتبارات بيئية
المناسبة لحمايتها ولتوسيع رقعتها، كما أنها تضم عددا غير قليل من المواقع الطبيعية البالغة األهمية على الصعيدين الجمالي والبيئي، 

يئي تمثل بإقامة محمية وقد شهدت المنطقة خالل السنوات الماضية بروزا ملفتا للوعي الب. نذكر منها وادي عين الراحة وبالوع بعتارة
  .المراملعمل أرز تنورين وقيام حمالت أهلية لوقف 

نسكو والتي وضعت وتقع المنطقة بين منطقة وادي قاديشا شماال التي صنفت جزءا من اإلرث العالمي لمنظمة األ: اعتبارات تنظيمية
ولما كان تحديد نطاق دراسة منطقة . طط تفصيلي اللقلوق جنوبا التي وضع لها أيضا مخ-لها مخططات تفصيلية ومنطقة العاقورة

.  اللقلوق- اللقلوق لم يعتمد حدود المناطق العقارية، فإن قسما محدودا من منطقة الدراسة قد شملته دراسة منطقة العاقورة-العاقورة
سوف يتم التنسيق مع اإلدارة  اللقلوق، وأخذت توجهاتها باالعتبار، و-وقد تم االستحصال من اإلدارة على دراسة منطقة العاقورة

وضع الدراسات الالزمة للمناطق  إلى وأما من الناحية الشمالية، فيستحسن أن تعمد اإلدارة. لتأمين الترابط األمثل بين الدراستين
لجهة الشمالية العقارية التي تقع بين حدود هذه الدراسة وحدود منطقة وادي قاديشا لتأمين التواصل الكامل بينهما، وأخص بالذكر من ا

ومزرعة عساف وبرحليون وبال وقنات وبيت منذر ) تجمعهما بلدية واحدة إذ وهي وثيقة االتصال بحردين،(الغربية مناطق بيت كساب 
وهذه األخيرة (وقنيور، ومن الجهة الشمالية الشرقية مناطق حدث الجبة والديمان وبريسات وحصرون وبزعون وبقرقاشا ومشاع الجبة 

ضرورة توسيع ما تلحظ  إلى من غابة األرز التي نجدها في خراج منطقتي تنورين الفوقا ونيحا، ونود لفت نظر اإلدارةتضم جزءا 
  ).الجزء القائم في نطاق مشاع الجبة إلى هذه الدراسة من إجراءات للجزء من الغابة الداخل ضمن نطاق الدراسة

  
  .ة وتظهر حدود المناطق العقارية التي تتشكل منهاتبين الخارطة في الصفحة التالية حدود منطقة الدراس
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  نبذة تاريخية

على الرغم من غياب حمالت التنقيب المنهجية فيها، تضم منطقة الدراسة شواهد عديدة من التاريخ القديم، أبرزها المعبد الروماني 
رومانية العائدة لألمبراطور هدريانوس وعدد من ، وعدد من النصوب ال)والمعروف بقصر بنت الملك( الواقع في رأس حرف حردين

غير أن الحقبة التي . العصر البرونزي في أماكن عديدة إلى كما تم اكتشاف فخاريات وأدوات معدنية تعود. النواويس وبقايا المعابد
 إلى وادي عصفور إلى حردينطبعت تاريخها كانت دون شك بدايات استقرار الرهبان الموارنة في أوديتها وكهوفها العديدة، من جرف 

كما تضم المنطقة بعض الكنائس القديمة العائدة للعهد الصليبي . ، بدءا من القرنين الثامن والتاسعوادي عن الراحة فإلى وادي تنورين
  ).وال سيما في حردين وتنورين(

عرفت حردين بين القرنين الخامس عشر و. كانت مقرا ألحد مقدمي الموارنة إذ وكانت حردين من أمهات القرى في العصور الوسطى
 من الداخل السوري مزودين بثقافة عالية، فاستمالوا السكان المحليينإليها والسابع عشر مقرا مطرانيا لليعاقبة وبعض أعالمهم قدموا 

 يعقوبي ما زال غالباحيث المذهب ال (الحبشةبالد من فعال ، واستقدموا رهبانا سموا باألحباش، والمرجح أن بعضهم قد أتى البسطاء
، وقد تصدت الكنيسة المارونية لسطوتهم ولنفوذهم تصديا شديدا واستمر تأثيرهم حتى أيام البطريرك الدويهي، وما زال )اليومإلى 

  .للسريان وجود ضئيل في المنطقة تشهد عليه لوائح النفوس
إلى جانب المحابس العديدة، تضم المنطقة دير مار ف: واستمر موقع رجال الدين مركزيا في حياة المنطقة حتى األمس القريب

بداية استقرار الموارنة في المنطقة والذي تغطي أمالكه معظم منطقة وطى حوب العقارية،  إلى انطونيوس حوب الذي يعود تاريخه
يتون، وعددا كبيرا دير بصة الواقع في خراج كفور العربي وهو أحدث عهدا، وكان يضم مدرسة مشهورة ومعاصر للز إلى باإلضافة

  .من األديرة القديمة المندثرة، وال سيما في منطقتي حردين ووادي عين الراحة
ال تعطي عنها ) والتي دققها الدكتور عصام خليفة(وكانت المنطقة جزءا من ناحية البترون العثمانية، غير أن الوثائق العائدة لتلك الفترة 

  .صورة منطقة كثيفة السكان
أقصى حد ممكن، وما زالت آثار الجالل القديمة تغطي سفوح وديانها، حتى  إلى  في أرجاء هذه المنطقة الوعرةتوسعت الزراعة
، كما أن آثار المزارع، المنتشرة في أرجائها قرب كل عين صغيرة بمعزل عن اكروم اليوم، وقسم كبير منها كان إلى الصخري منها،

وثمة طواحين عديدة على مجريي نهر الجوز ونهر عصفور . د على هذا الجهد البالغوعورة المكان أو شدة ارتفاعه، ما زالت تشه
  .االعتماد على زراعة الحبوب وإلى توسعها، بينما المعاصر في جزئها األسفل تؤرخ إلنتاج الزيتون إلى تشير

وسطى والجنوبية من جبل لبنان أو باتجاه وكانت المنطقة نقطة انطالق لهجرة مستمرة سواء باتجاه سهول الكورة أو باتجاه األقاليم ال
  .حركات النزوح هذه إلى وتجمع الكتب القديمة قصص العائالت في المنطقة وهي تؤشر. البقاع

 بعادة االنتقال ى األولت الحركةخارجها، شهدت المنطقة نوعين آخرين من تحركات السكان، تمثل إلى حركة النزوح إلى باإلضافة
حيث كان السكان يقومون بالزراعة وبرعي الماشية، وما زالت مسألة ترسيم حدود مشاع (رين في الصيف الموسمي بين جرود تنو

حيث كانت الطواحين (وقرية تنورين الفوقا ومن ثم محلة تنورين التحتا في الشتاء ) تنورين في مقابل اليمونة مسألة حساسة حتى اليوم
و تنورين التحتا، واما الحركة الثانية فتمثلت باستقدام دير حوب للشركاء من مناطق وكانت هذه الحركة في أساس نم) ومشاتي الماشية

  .قراهم األصلية في كسروان وجزين وغيرها إلى مختلفة من لبنان، وما زال الكثير من أسر وطى حوب يحمل أسماء تشير
 ازدهار هذه الزراعة في نهايات القرن التاسع عشر لم تعرف المنطقة زراعة التوت وتربية دود القز إال في أجزائها المنخفضة، وكان

 أسواق ومراكز للحرف، وأبرزها دوما، غير أن الظاهرة طاولت أيضا كفور العربي إلى ها قرا بعضتتحولفمحفزا لنمو تلك المناطق 
  . حد ماإلى 

تضافرت جميعا لتوليد موجات شكلت عوامل لقز ائية وتتابع أزمات تربية دود اذغير أن انفتاح األسواق والتوسع في استيراد المواد الغ
جارفة من الهجرة بدءا من نهايات القرن التاسع عشر، وكانت حردين أكثر المناطق هجرة بسبب الطبيعة البعلية ألراضيها، غير أن 

ينزحون باتجاه تنورين وادي عين الراحة الذي راح أهله منها يالتحديد الهجرة طاولت تنورين أيضا، وال سيما بعض المناطق فيها، و
تنورين  إلى نزح معظم أهاليها إما إذ وشهدت شاتين ظاهرة مماثلة،. التحتا حتى فرغ من السكان كليا قبيل منتصف القرن العشرين

وكان لعودة بعض المهاجرين في مطلع القرن العشرين دور بارز . بيروت والمهاجر، حيث حصل بعضهم علما وماال إلى الفوقا وإما
ناء الدور المغطاة بالقرميد، وإنما أيضا في إطالق الزراعات الشجرية، وال سيما التفاح، في المناطق الجردية بعد التوسع في شراء في ب

  .األراضي
غير أن الحرب أثرت بشكل عميق على أوجه . حد بعيد إلى لم تتأثر المنطقة بالحرب بشكل مأساوي بل حافظت على هدوئها الداخلي

كما أن تقلب . ففي كفور العربي، حصلت خالفات داخل القرية، ما زالت بعض آثارها ظاهرة حتى اليوم. ياة فيهامعينة من الح
 إلى إقامة خط تماس في شمالها، بدءا من منطقة األرز مرورا بين مزرعة بني صعب ونيحا ووصوال إلى التحالفات خالل الحرب أدى

،  حتى اليومة بني صعب، وما زالت مناطق من غابات نيحا مزروعة باأللغاممشارف دير بال، وقد حصل دمار في أبنية مزرع
  . قرية تماس، فحصلت منها هجرة كبيرة أثناء الحرب وبعيد انتهائها إلى وتحولت نيحا

جدون فيها ساحل كانوا يال إلى غير أن تنورين عرفت كيف تنأى بنفسها عن الحرب، فتزايدت حركة العمران فيها لكون أبنائها النازحين
  . ع المياه المعدنية في وادي تنوريناألمان، وأنشئ خالل هذه الحقبة مصن

 اتصالها تعزيزو) وهما تقعان من الجهة المقابلة من خط التماس(ولعل أهم أثر للحرب كان فصل المنطقة عن البترون وطرابلس 
 حولتومن المرجح أنه قد اليوم،  إلى ا زال هذا الواقع قائماوم. بجبيل، ال سيما بعد أن أنجزت طريق جبيل إهمج اللقلوق عشية الحرب

  . هناكهمجبيل وجوارها وتركز الكثير منبمعطى ثابت لشدة اتصال أبناء المنطقة إلى 
وأما فترة ما بعد الحرب، فشهدت عدة تطورات كان لها تأثير على أنماط الحياة، منها التوسع الكبير في إقامة المرامل في أجزاء 

وفي كفور ) حيث ووجهت بمعارضة األهالي وإنما بعد حصول أضرار بيئية بالغة(فة من المنطقة، أبرزها مزرعة بني صعب مختل
 ومن. وتكاثرت أيضا المرامل الصغيرة في المناطق الصخرية). حيث تعرضت الطريق الرئيسية لعدة زحالت(العربي، وفي شاتين 

والتوسع في إنشاء البرك ) ية لمزرعة بني صعبذ المحا قناتإلى جانب محمية(ز تنورين  في المقابل إقامة محمية أرالتطورات أيضا
 إلى وشيد في تنورين التحتا المستشفى الحكومي الذي بات يشكل تجهيزا رئيسا على مستوى المنطقة بأسرها، من العاقورة جنوبا. للري

تنورين التحتا على نهايتها، لكنها  إلى  الطريق السريع من البترونوقد شارفت أعمال إنشاء. الحدث شماال فإلى أواسط قضاء البترون
عادة رمي األتربة المجروفة على سفوح الوديان، فبات قسم واسع من سفح وادي  إلى ألحقت أضرارا كبيرة بالمناظر الطبيعية بالنظر

 .لي دوماويجري أخيرا االستعداد إلطالق أعمال توسعة طريق عمشيت بشع. نهر الجوز مغطى بها
  

  

  وضعية الموقع في محيطه الجغرافي

أن الرابط اإلداري بين مناطق الدراسة، والمتمثل بتغطيتها لجرود قضاء البترون، ال يلغي واقع أن منطقة  إلى من الضروري اإلشارة
  .األوصال وعلى أن الترابط بين أجزائها ضعيفالدراسة تبدو لسكانها ولمن يجول في أرجائها بالسيارة على أنها مقطعة 

أن مناطق شاتين وتنورين الفوقا ووطى حوب يتم الوصول إليها للقادم من بيروت عبر  إلى والواقع أن تصنيف الطرقات يشير بوضوح
رابلس، عبر طريق مزرعة بني صعب ونيحا، سواء للقادمين من بيروت أو من ط إلى طريق جبيل فإهمج فاللقلوق، بينما يتم الوصول

، وأما حردين فصلتها األوثق واألسهل هي مع الكورة عبر بزيزا ودير بال، وتكاد كفور العربي وتنورين التحتا تكونان  قناتكوسبا
" قرى"ن وهي القرية الرئيسة بي(أن عالقة تنورين التحتا الوثيقة بتنورين الفوقا  إلى الوحيدتين التين تتصالن فعليا بالبترون، مع اإلشارة

وهي تكاد (ذلك أن طريق عمشيت  إلى أضف. تجعل قسما كبيرا من روادها يمرون بتنورين الفوقا ويتصلون تاليا بجبيل) تنورين
  .ميفوق ترتج بشعلي فدوما تقوي أيضا الربط بجبيل) تندمج مع جبيل في كتلة مدينية واحدة

ر العربي بشكل رئيس وعلى حردين وتنورين التحتا بشكل جزئي، بينما وعليه فإن االتصال التفضيلي بالبترون يكاد يقتصر على كفو
تنورين التحتا، بينما يستحوذ االتصال بمحور  إلى يستحوذ االتصال بجبيل على تنورين الفوقا وشاتين ووطى حوب بشكل غالب ويصل

  .غالبشكا الكورة أو طرابلس الكورة على مزرعة بني صعب ونيحا بشكل رئيس وعلى حردين بشكل 
  محور االتصال  

   كفرحلدا-البترون   الكورة   اللقلوق-جبيل   المنطقة العقارية       

   وحيد  عرب اللهيب
 ثانوي  غالب  تنورين الفوقا

   وحيد  شاتين 
 ثانوي  غالب  وطى حوب
 رئيس  رئيس  التحتاتنورين

 غالب ثانوي   كفور العربي 
 ثانوي غالب   حردين 
  وحيد   بني صعبمزرعة 

  وحيد   نيحا

 
  :ثالثة أجزاء إلى وعلى أساس ما سبق، تبدو منطقة الدراسة مقسمة

  جزء يرتبط بقطب جبيل، ومنها ببيروت، وهو الجزء األكبر مساحة واألوفر سكانا، 
  المرتبة الثانية،جزء يرتبط بقطب الكورة ومن ثم بمحوريها شكا ومنها بيروت أو رأس العين ومنها طرابلس، وهو يأتي في  
 .وجزء محدود يرتبط بقطب البترون 

  :حالتين واقعيتين بارزتين إلى ويتضح هذا الوضع بالنظر

  األولى موقع ديري حوب وبصة،     :تبين اللوحتان في الصفحتين التاليتين
  .والثانية كنيستي مار شينا الرعوية ومار جردس وإدنا األثرية في حردين



     الجمهورية اللبنانية                     تقرير المرحلة األولى      توجيهي العامدراسة المخطط ال
  المديرية العامة للتنظيم المدني-وزارة األشغال العامة    لقرى تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب وشاتين وعرب اللهيب وكفور العربي وحردين ونيحا ومزرعة بني صعب 

   وهندسية اقتصادية وماليةاتدراس ،اسـربل نحـش

  ٧    cnbureau@dm.net.lb:بريد إلكتروني      ٩٦١ -١- ٢٠١٥٤٧:هاتف      ، بيروتجرجس تويني، شارع مرقدةبناية 



     الجمهورية اللبنانية                     تقرير المرحلة األولى      توجيهي العامدراسة المخطط ال
  المديرية العامة للتنظيم المدني-وزارة األشغال العامة    لقرى تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب وشاتين وعرب اللهيب وكفور العربي وحردين ونيحا ومزرعة بني صعب 

   وهندسية اقتصادية وماليةاتدراس ،اسـربل نحـش

  ٨    cnbureau@dm.net.lb:بريد إلكتروني      ٩٦١ -١- ٢٠١٥٤٧:هاتف      ، بيروتجرجس تويني، شارع مرقدةبناية 



     الجمهورية اللبنانية                     تقرير المرحلة األولى      توجيهي العامدراسة المخطط ال
  المديرية العامة للتنظيم المدني-وزارة األشغال العامة    لقرى تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب وشاتين وعرب اللهيب وكفور العربي وحردين ونيحا ومزرعة بني صعب 

   وهندسية اقتصادية وماليةاتدراس ،اسـربل نحـش

  ٩    cnbureau@dm.net.lb:بريد إلكتروني      ٩٦١ -١- ٢٠١٥٤٧:هاتف      ، بيروتجرجس تويني، شارع مرقدةبناية 

  
  .حالة انفصال قائم تمثلها بلدة نيحا التي يكاد الطريق الذي يربطها بكفور العربي ال يسلكه أحد 
اتصال ممكن تمثلها بلدة تنورين التحتا حيث أقيم المستشفى الحكومي وحيث حددت نقطة انتهاء الطريق الرئيس الـذي                  وحالة   

  .يجري تنفيذه حاليا انطالقا من البترون وحيث يؤدي طريق عمشيت دوما
يها بمجملها وتفضيل اإلبقاء على النظرة قد يتبادر للذهن أن الواقع الظاهر ينبئ بعدم ترابط أجزاء منطقة الدراسة وبعدم جدوى النظر إل

كل قرية بمفردها، لكن اعتماد استنتاج كهذا ينطوي على مغالطات عدة وقد يعتري إرساء السياسات التجهيزية عليه  إلى التقليدية
  .مخاطر عدة

   :وأما المغالطات فأبرزها
 قد تبدلت مرارا، كما تشير التعديالت التي  هذه التقسيماتداعتبار التقسيمات اإلدارية ثابتة، بينما يبين التاريخ الحديث أن حدو 

 إلى أن المسألة لم تنضج بعد وأن التقسيمات اإلدارية لم ترتق إلى أدخلت خالل السنوات األخيرة على حدود المحافظات
  .مستوى التعبير عن تصور إنمائي مترابط وواقعي لمختلف مناطق البالد

تاريخيا  نهائية، بينما الواقع أن حدة التضاريس قد جعلت وطى حوب وتنورين الفوقا ترتبطان واعتبار شبكة الطرقات القائمة 
واحدة : بالساحل من خالل ثالثة طرق) وجارتاها دوما وكفرحلدا(بطريق جبيل طورزيا اللقلوق بينما ارتبطت تنورين التحتا 

 منفصلين حتى مطلع الستينات عندما تم إنجاز تنورينجزءا وبقي بالتالي . من عمشيت، وثانية من البترون، وثالثة من الكورة
ومن . وكان طريق القدم الذي يمر على السفح الجنوبي لوادي تنورين الرابط الوحيد بينهما. الطريق بينهما عابرا جبل الرأس

بيت منذر فالحدث، مما وادي قاديشا حتى الخمسينات تمر عبر كوسبا فطورزا ف إلى الناحية الشمالية، بقيت الطريق الرئيسة
فدير بال ) في أسفل حردين(أعطى أهمية خاصة للوصلة بين بيت منذر مرورا بقنات فمزرعة بني صعب فمزرعة عساف 

فكفرحلدا، ألنها كانت الرابط الوحيد بين قضائي البترون وبشري، بينما نراها اليوم قد فقدت الكثير من أهميتها لمرور طريق 
  .قنات بعد عبور عبدين وبرحليونوادي قاديشا بمحاذاة 

  :وأما المخاطر فأبرزها
  اإلقرار بدورها كمصايف شبه فارغة من السكان الدائمين، إلى اإلقرار الضمني بتراتبية الوظائف المجالية للمناطق، انتهاء 

  لمواد،إغفال الطاقات االقتصادية للمناطق واالكتفاء منها بما تختزن من حيز عقاري ومن مواقع الستخراج ا 

عي اتركيز العمل التخطيطي على حدود القرى بمعزل عن مواقعها الطبيعية والوظيفية وترابطها ببعضها ضمن النسيج االجتم                
  والمجالي العام للبالد

  وضعية الموقع في محيطه اإلداري

تعتبر جزءا من ناحية البترون دون تثبت مراجعة الوثائق التاريخية القديمة أن منطقة الدراسة كانت خالل معظم الحقبات التاريخية 
غير أن التاريخ الحديث راح يشهد ترددا حيال رسم حدود المناطق اإلدارية، وهذا التردد متصل بالتطور التدريجي لوسائط . منازعة

  .طرق السيارات إلى النقل من طرق القدم والدواب
  :لة الحديثة، بين أقضية البترون والكورة وبشريمن الالفت أن التنسيب اإلداري لمناطق الدراسة قد تقلب في المرحو

 الذي قضى بفصل قرى حردين وبيت كساب ونيحا وكفور العربي عن قضاء بشري ٣٢ صدر القانون رقم ١٩٥٤ تموز ٣١ففي 
كما . ١٩٥٤ نيسان ١٤ الصادر في ٨٩قضاء البترون الذي كانت قد سلخت منه بموجب المرسوم االشتراعي رقم  إلى وبإرجاعها

 ويسهل ألي مراقب مالحظة أن ضم شكا لقضاء البترون وضم زغرتا المتاولة لقضاء الكورة يتنافيان مع المعطيات الطبيعية ويعودان
  المعطيات الطبيعية.اعتبارات انتخابية وسياسيةإلى 

  التضاريس وأثرها على تقطيع المنطقة

حدة التضاريس  إلى ني في رسم الطرقات الرئيسة في جزء كبير منهيعود االرتباك اإلداري في تحديد حدود المناطق واالرتباك الف
  .والحواجز الطبيعية التي تخترق منطقة الدراسة والتي جعلت التطور اإلداري والتقني يزيد من تقطيعها بدل الزيادة من ترابطها

 الطبيعية، وهذا ما تبينه الخارطة أدناه، حيث تم تمثيل فمنطقة الدراسة تبدو، بين سائر المناطق اللبنانية المأهولة، األكثر تأثرا بالمحدات
  . الشواهق الصخرية بالخطوط الرمادية الغليظة

  :ويتضح بالتالي أن المنطقة بمجملها ال يمكن الدخول إليها إال من ثالثة ممرات

خرى، وهو الممر الذي    كفور العربي من جهة وإلى تنورين التحتا من جهة أ          إلى   ممر غربي ضيق جدا يمر بكفر حلدا ويصل        
ويرفد هذا الممر عنـد بلوغـه مـشارف         . الشمال الغربي مرورا بدير بال     إلى   الغرب وبالكورة  إلى   يربط المنطقة بالبترون  

وهـذان الممـران غيـر      . تنورين التحتا ممر آخر آت من دوما وبشعلي، وهو الذي يربط المنطقة بعمشيت وبالتالي بجبيـل               
  .وجمعرضين لالنقطاع بسبب الثل

شاتين فتنورين الفوقا ووطى حوب، وهو الذي يـربط المنطقـة بجبيـل، وتاليـا              إلى   ممر جنوبي واسع يمر باللقلوق ويصل      
  .مترا١٧٥٠ببيروت، لكنه معرض لالنقطاع بسبب الثلوج لمروره على ارتفاع 

نيحـا، عنـد غربـه،      مزرعة بني صـعب ف     إلى   وممر شمالي واسع يمر على مستويين، مستوى متوسط االرتفاع من قنات           
  .ومستوى شديد االرتفاع عند شرقه، يربط حدث الجبة بتنورين الفوقا

  .ويتضح أيضا موقع حردين المنعزل على الحرف المعروف بإسمها والذي ال يمكن الدخول إليه إال من الجهة الشمالية الغربية
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  .تبين الخارطة في الصفحة التالية موقع منطقة الدراسة في محيطها العام
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  انحدار األراضي

 إلى وتجدر اإلشارة. قوع القرى المشمولة بالدراسة ضمن المناطق الجردية المرتفعة فهي تمتاز أيضا بشدة انحدار أراضيهاإلى جانب و
  .الجرد العالي الذي يكاد يكون مسطحا إلى أن المناطق األكثر ارتفاعا هي األقل انحدارا، وصوال

يتبين أن المنطقة %) ١٦قارب يلمنطقة اإلجمالية وانحدار األرض فيه من مساحة ا% ٤٠ومساحته تزيد عن (وإذا استثني الجرد العالي 
  %. ٣٣المتبقية تشهد انحدارا وسطيا يزيد عن 

توزع مساحات المنطقة، دون الجرد، بحسب نسب انحـدارها 
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نسبة االنحدار التراكمية

  
  

هذا بينما تحتل األراضي التي . من المجموع% ١٢ هكتارا، أي ٧٥٠سوى مساحة % ١٠وال تحتل األراضي التي يقل انحدارها عن 
  . تباعا من المساحة اإلجمالية% ٢٧و% ٧٢تباعا نسبة % ٤٠و% ٢٠يزيد انحدارها عن 

  .ويبين الجدول والرسم البياني أدناه توزع األراضي بحسب نسب انحدارها في كل من مناطق الدراسة
مزرعة بني  حردينتنورين الفوقاكفور العربي شاتين وطى حوبتنورين التحتا 

 المجموع جرد تنورين نيحاعرب اللهيب صعب

0-10 76 57 92 36 307 115 16 11 39 1992 2740 
10-20 16 20 122 167 457 69 47 18 124 1255 2297 
20-30 53 80 179 275 663 251 94 19 231 464 2309 
30-40 80 89 74 103 400 137 17 4 43 238 1185 
40-50 64 35 47 39 244 43 9 5 6 147 638 
50-60 70 37 57 27 163 30 4 4 9 107 508 
60-70 94 40 41 23 68 11 3 1 4 79 365 
70-80 118 20 21 18 21 5 1 0 4 56 265 
80-90 106 8 15 18 15 7 0 0 4 21 194 

90-100 62 4 9 7 12 4 0 0 0 4 102 
100-110 41 5 3 3 7 1 0 0 0 2 62 
110-120 19 2 2 3 4 0 0 0 0 1 31 
120-130 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 
130-140 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
140-150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
150-160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
160-170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 10714 4366 464 62 192 674 2363 721 664 398 811 المجموع

 26.2 16.1 23.7 24.0 24.2 27.0 28.7 30.9 32.1 37.8 60.8 االنحدار الوسطي
 22.8 16.9 12.6 15.2 12.1 17.4 18.6 20.5 23.0 24.1 31.2 االنحراف المعياري

%87%105%53%63%50%65%65%66%72%64%51 التغير النسبي
 3 1- 11 9 12 10 10 10 9 14 30 االنحراف المعياري-المتوسط
 49 33 36 39 36 44 47 51 55 62 92 االنحراف المعياري+المتوسط
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 شكل التضاريس في كل من المناطق بشكل عام، فإن االنحراف المعياري لالنحدار يشير إلى الوسطية تشيروإذا كانت نسبة االنحدار 
ومن هذه الزاوية، يتبين أن مناطق الدراسة . درجة تجانس مناظرها وتضاريسها إلى درجة تجانس االنحدارات في المنطقة وبالتاليإلى 

  :أربع فئات إلى يمكن تقسيمها
  
    االنحراف المعياري لالنحدار  طياالنحدار الوس  

  منطقة جروف وشواهق ووديان سحيقة %٣٠حوالي  %٦٠حوالي   تنورين التحتا

  منطقة شديدة التعرج تتخللها بعض المسطحات الموضعية %٢٤حوالي  %٣٥حوالي  شاتينووطى حوب 

  ا تعرجات حادةمنطقة منحدرة تتخلله %١٨حوالي  %٢٨حوالي  حردين وتنورين الفوقا وكفور العربي

  منطقة منحدرة ذات ميالن متجانس   %١٢حوالي   %٢٤حوالي نيحا ومزرعة بني صعب

  
  

  

  :تبين الخارطتان في الصفحتين التاليتين
رجة انحدار األراضي ضمن المنطقة، وهي، بتعبيرها عن درجة وعورة األراضي، تؤشر إلى درجة صعوبة األولى د 

  .استعمالها إن ألغراض البناء أو للزراعة
والثانية اتجاه انحدار األراضي، وهي تسمح بالتعرف إلى درجة تعرض األراضي للشمس وتسمح بالتالي، من جهة أولى،  

، ومن جهة )وهي تزداد عموما كلما كانت األراضي موجهة صوب الجنوب(كن وللزراعة بتقدير درجة صالحيتها للس
 وقد ).ألن نوعية الثلوج ومدة بقائها تتحسنان كلما كانت األراضي موجهة صوب الشمال(ثانية، درجة صالحيتها للتزلج 

  .تزلجحوقت باللون األحمر المناطق التي تتمتع بأفضل الشروط إلقامة مسالك ومتعرجات ال
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  الشروط المناخية

  المتساقطات
  .تقع منطقة الدراسة، وال سيما قسمها الجنوبي، في أغزر مناطق لبنان لناحية المتساقطات

اصطدام الكتل الهوائية الرطبة التي تدفعها الرياح الجنوبية الغربية والغربية بالتضاريس الجبلية،  إلى بنانتعود معظم المتساقطات في ل
  .وإلى اضطرار هذه الكتل للصعود على المنحدرات، ال سيما المواجهة منها للبحر

  :ولذا يتبين أمران
ع االرتفاع، وهذا ما يمكن التعرف إليـه مـن الـصورة            أوال أن كمية المتساقطات تتزايد، على السفح الغربي لجبال لبنان، م           

  العامة لخارطة المتساقطات،

وثانيا أن وتيرة هذا التزايد تشتد كلما كان السفح مواجها للبحر بينما تتراجع كمية المتساقطات عند السفوح أو في الوديان التي                      
  .تتوجه بشكل يحميها من جهة البحر

بي من منطقة الدراسة، لوقوعه بين سفح جبل جاج غربا، وسفح الهضبة العليا لجبل المنيطرة شرقا، ولهذين السببين، فإن القسم الجنو
 بينمات يحصل قسمها الشمالي، أسوة بامتداده شرقا.  ملم١٤٠٠يحصل على أعلى كمية متساقطات في لبنان، حيث يبلغ معدلها السنوي 

يقع ) المتمم لجبل المنيطرة( ملم، ألن سفح الهضبة العليا لجبل المكمل ١٢٠٠ و١٠٠٠منطقة وادي قاديشا، بكمية أقل، تراوح بين إلى 
الشرق، وألن اتجاه وادي قاديشا صوب الشمال الغربي ال يؤهله لتوجيه الكتل الهوائية الرطبة القادمة من الجنوب  إلى على مسافة أبعد

 .لذين يلتقيان في جنوب منطقة الدراسةالغربي والغرب، أسوة بما يحصل مع واديي نهر الجوز ونهر الفيدار ا
  المتساقطات الشهرية بالملم  

  اليمونة  كفرحلدا  بشري  فرطبا  اللقلوق  محطة الرصد

   م١٣٧٠   م٥٨٠   م١٤٠٠   م١١٤٠   م١٧٠٠  عن سطح البحرالمحطة ارتفاعها 

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  تموز
 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  آب

 4.0 7.0 10.0 8.0 3.0  أيلول
 30.0 50.0 40.0 72.0 110.0  ١ين تشر

 100.0 127.0 117.0 141.0 190.0  ٢تشرين 
 186.0 181.0 200.0 258.0 285.0  ١كانون 
 231.0 248.0 248.0 313.0 375.0  ٢كانون 
 164.0 171.0 177.0 247.0 280.0  شباط
 152.0 154.0 163.0 254.0 260.0  آذار
 68.0 57.0 70.0 101.0 108.0  نيسان

 30.0 27.0 32.0 38.0 34.0  يارأ
 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0  حزيران

 970.0 1025.0 1060.0 1435.0 1650.0  المجموع السنوي

  

المتساقطات     
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ال يتوقف تأثير المتساقطات على الحياة والنبات على كميتها السنوية التراكمية، بل لعل ما هو أهم من الكمية التراكمية درجة انتظام 
فلبنان يتلقى باختالف مناطقه خالل السنة كميات من المتساقطات تماثل تلك التي تتلقاها المناطق المختلفة في . اتحصول هذه المتساقط

ومن هنا ينجم، . بلدان أوروبا الغربية لكن هذه المتساقطات تحصل في لبنان خالل نصف عدد األيام التي تحصل خاللها في تلك البلدان
بب شدتها، أنها تولد انجرافات وانزالقات للتربة وفيضانات موضعية وانسدادا للمسارب، بينما يولد خالل فترات تساقط األمطار، وبس

  .المياه، إن للشفة أو للري إلى انحباسها لفترات طويلة جفاف األرض في الصيف ويباس العشب واشتداد الحاجة
 ٤وهو يشهد ( ولتأخر حصول آخر األمطار حتى أيار . أشهر٥ أشهر أو ٤ويستمر انحباس المطر وسطيا في منطقة الدراسة حوالي 

بدل توقفها في نيسان أثر بالغ على وفرة المواسم الزراعية، كما أن هطول األمطار في أواسط أيلول، إذا حصل )  أيام ماطرة وسطيا
  .  متأخرة، له أثر إيجابي بالغ على المواسم الزراعية ال)علما أن شهر أيلول يشهد وسطيا يوما ماطرا واحدا(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العدد الوسطي أليام المطر شهريا  

 اليمونة كفرحلدا بشري قرطبا األرز  محطة الرصد
 1370 580 1400 1140 1925  ارتفاعها عن سطح البحر

 0 0 0 0 0 تموز
 0 0 0 0 0 آب

 1 0 1 1 1 أيلول
 5 3 5 5 5 ١تشرين 
 8 7 8 8 8 ٢تشرين 
 11 10 13 12 12 ١كانون 

 15 12 14 13 15 ٢نون كا
 12 10 13 12 12 شباط
 11 9 12 12 11 آذار
 7 5 8 7 7 نيسان
 4 2 3 4 4 أيار

 0 0 0 0 0 حزيران
 74 58 77 74 75 مجموع السنة

 14 10 14 14 14 مجموع الخريف
 38 32 40 37 39 مجموع الشتاء
 22 16 23 23 22 مجموع الربيع
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عدد أيام  
تساقط المطر 

 وسطيا في الشهر  
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ه تأثير إضافي بالغ وهو شكل حصول المتساقطات، من مطر وبرد وثلج، وفي الحالة األخيرة يجدر النظر غير أن ثمة عامال آخرا ل
  .فترة بقاء الثلج بعد تساقطه إلى أيضا

فالمتساقطات التي تحصل بشكل أمطار سرعان ما تسيل أو تتسرب أو تتبخر وال يبقى لها تأثير مباشر على التربة السطحية، فيصبح 
وأما البرد فيشكل آفة يخافها المزارعون إن في الربيع عندما تصيب الشجر في مرحلة زهره . الري االصطناعي ضروريا إلى اللجوء

وأما الثلج فهو الذي يغذي المياه الجوفية ويالتالي الينابيع والعالقة بين كمية . أو عقده أو في الخريف عندما تصيب الثمر عشية قطافه
  . وغزارة الينابيع في الصيف عالقة مباشرة وظاهرةالثلوج ومدة بقائها من جهة

وفي الواقع، فإن منطقة تراكم الثلوج . م١٥٠٠م و١٠٠٠إن االرتفاع الذي تبدأ عنده مدة مكوث الثلج تفوق مدة سقوطه يتراوح بين 
وتشير .  قرية شاتينم، أي عند مشارف١٦٠٠ومكوثها ضمن منطقة الدراسة هي في جزئيها الشرقي والجنوبي، ابتداء من ارتفاع 

 مترا، أي مستوى قريب من مرتفعات ١٩٢٥ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر (أن منطقة أرز بشري  إلى المعطيات المناخية المتوافرة
 ١١٥ يوما يشهد تساقطات، بينما يستمر تراكم الثلج ٧٥ يوم تساقط ثلوج في السنة وسطيا من أصل ٤٧تشهد ) اللقلوق أو حريصا

) أي ارتفاع الجرد األعلى تقريبا في منطقة الدراسة(م ٢٥٠٠در االخصائيون أن المتساقطات التي تحصل بدءا من ارتفاع ويق. يوما
وثمة سنوات يستمر فيها تواجد الثلج في . تحصل كلها بشكل ثلوج، فيبلغ تراكم الثلوج فيها كميته األقصى ومدته األقصى في آن معا

  .العالي حتى نهاية آببعض المواقع الدارية في الجرد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ألن انحباس المطر في الصيف يجعل من نسبة الرطوبة عامال أساسيا في نمو النبات وال سيما النبات تبقى أخيرا مسألة رطوبة الجو
ي الشتاء، وهذا مرتبط وتبين المعطيات المبينة أدناه تدني مستوى رطوبة الجو في المرتفعات صيفا، مقابل ارتفاعها الحاد ف. الحرجي
  : بتراكم الثلوج في الجرود شتاء وقحط الجرود صيفامباشرة 

      نسبة الرطوبية الوسطية في الجو شهريا

 قرطبا األرز  محطة الرصد
 1140 1925  ارتفاعها عن سطح البحر

 58 53 تموز
 58 49 آب

 61 57 أيلول
 58 60 ١تشرين 
 63 59 ٢تشرين 
 67 71 ١كانون 
 68 76 ٢كانون 
 68 72 شباط
 64 65 آذار
 60 58 نيسان
 57 61 أيار

 57 57 حزيران
 62 62 المتوسط السنوي

 58 53 المتوسط في الصيف
 60 62 المتوسط في الخريف
 68 73 المتوسط في الشتاء
 60 61 المتوسط في الربيع

نسبة الرطوبة 
 في الجو 
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  .تبين الخارطة في الصفحة التالية كمية المتساقطات السنوية في المنطقة بالملم
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  الحرارة
تتدنى درجة الحرارة الوسطية ست درجات كلما ازداد االرتفاع عن سطح البحر ألف متر، وذلك بحكم تناقص الضغط الجوي مع 

  .االرتفاع
  

الحد األعلى المطلق

متوسط الحدود العليا الشهرية

متوسط الحدود العليا اليومية

المتوسط العام

متوسط الحدود الدنيا اليومية

متوسط الحدود الدنيا الشهرية

الحد األدنى المطلق

  

متوسط الحرارة الشهري
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   األرز  
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 اللقلوق     
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  أيام الجليد

 قرطبا اليمونة األرز محطة الرصد

25214.5 ٢كانون 
24214.5 شباط
20142.5 آذار
850 ننيسا
12.50 أيار

000 حزيران
000 تموز
000 آب

00.10 أيلول
0.50.50 ١تشرين 
5.5120.5 ٢تشرين 
17181.5 ١كانون 

10194.113.5 المجموع السنوي

العدد الوسطي 
 أليام الجليد في الشهر   

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

2  
ون
كان

اط 
شب ار
آذ

ان 
يس
ن

ار 
أي

ان
ير
حز وز
تم ب
آ

ول 
أيل

1  
ين
شر
ت

2  
ين
شر
ت

1  
ون
كان

األرز
قرطبا 

اليمونة

  

  الرطوبة
انعدام المطر في الصيف وإلى  إلى ما األحراج، بالنظرتشكل تقلبات نسب الرطوبة في الجو عامال حاسما بالنسبة للحياة النباتية، وال سي

  .قلة الموارد المائية للري
  :يتأثر وضع الرطوبة بفئتين من العوامل

يقع لبنان عموما بين منطقتين قاريتين اآلسيوية واإلفريقية تتسمان بتوليد كتلتي : عوامل عامة تتصل بموقع لبنان بين الكتل القارية
كتلتان تتوسعان في الشتاء وتتالشيان في الصيف، لذا يشهد لبنان بشكل عام، كنتيجة اللتقاء هاتين الكتلتين في ضغط مرتفع، وهاتان ال

ولو كان األمر . الشتاء، معدالت ضغط مرتفعة فيكون االنقشاع فيه جيدا، ويشهد لبنان في المقابل معدالت ضغط منخفضة في الصيف
 المفترض أن يشهد لبنان اشتدادا في الرياح صيفا وسكونا للرياح شتاء، مع انحباس للمطر متوقفا على هذه العوامل العامة لكان من

  .على السواحل
حد ما لما تنبئ به العوامل  إلى تظهر متابعة تقلبات الضغط الجوي صورة مغايرة: وعوامل خاصة تتصل بشكل تضاريس لبنان

احل بشكل حاد جدا يفوق بوضوح ما يقود إليه فعل العوامل العامة، العامة، فمعدالت الضغط الجوي تنخفض خالل الصيف على الس
. م٣١٠٠ويتالشى هذا االنخفاض الصيفي المضاعف تدريجا كلما ازداد ارتفاع الموقع عن سطح البحر، حتى ينعدم تقريبا على ارتفاع 

تقل كلما ازداد االرتفاع عن البحر، ومن الحرارة التي يخزنها سطح األرض عند السواحل، وهي  إلى ويعود هذا االنخفاض المضاعف
  .عامل يؤثر مباشرة في مناخه إلى هذا المدخل، تتحول حدة التضاريس في لبنان

وما يهمنا بشكل خاص في هذا المجال أن العوامل المحلية تجعل الضغط الفعلي في الصيف أدنى من مستواه المعياري حتى ارتفاع 
  .ود الضباب المشبع بالرطوبة في الصيف حتى هذه االرتفاعات وتوقفها عند حدها متر، وهذا ما يتسبب بصع١٥٠٠يناهز 

  
  وبسبب تضافر فئتي العوامل المذكورة، يشهد لبنان، بحسب ارتفاع مناطقه، نمطين معكوسين لتقلب الضغط الجوي مع الفصول، 
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ضغط الجو الوسطي بحسب االرتفاع    
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  :ويا متساويا عن سطح البحر خالل أشهر السنةيظهر الرسم البياني التالي تقلب ارتفاع المسطحات التي تشهد ضغطا ج

ارتفاع مسطحات الضغط الجوي المتساوي حسب أشهر السنة عن سطح البحر
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مسطح 1000 ملبار أي حوالي 112 مترا
مسطح 850 ملبار أي حوالي 1497 مترا
مسطح 700 ملبار أي حوالي 3097 مترا
مسطح 500 ملبار أي حوالي 5739 مترا

  
  

  
قد ال تبدو الظاهرة التي نحن بصددها واضحة بالشكل الذي أوردناها 
فيه، وال بد لتوضيحها من التذكير اوال بأن الضغط الجوي ينخفض 

كلما كان ارتفاع نقطة القياس كبيرا عن سطح البحر، وذلك ناجم عن 
الضغط واالرتفاع تكاد تكون خطية كما والعالقة بين . جاذبية األرض

  .يبين الرسم المقابل
 إلى الضغط الجوى بشكل مطلق بل إلى ويجدر بالتالي النظر ليس

انحراف الضغط الفعلي عن قيمته المفترضة عند كل مستوى ارتفاع 
ويمكن تمثيل هذه العالقة من خالل تحديد ارتفاع . عن سطح البحر

غط الجوي عن سطح البحر، ومن ثم المسطح الذي يتساوى عنده الض
إبراز الفارق بين هذا االرتفاع المعياري لمسطحات الضغط المتساوي 

  .وارتفاعها الفعلي المحقق
وإذا اعتمدنا لهذه الغاية أربعة مستويات ارتفاع تمثل مواقع مرجعية 

  :معروفة في لبنان، على الشكل التالي
  )أي بيروت( مترا ١١٢ ملبار الموافق معياريا الرتفاع ١٠٠٠مسطح 
أي تنورين ( مترا ١٤٩٧ ملبار الموافق معياريا الرتفاع ٨٥٠مسطح 
  )الفوقا

أي القرنة ( مترا ٣٠٩٧ ملبار الموافق معياريا الرتفاع ٧٠٠مسطح 
  )السوداء
   مترا،٥٧٣٩ ملبار الموافق معياريا الرتفاع ٥٠٠مسطح 

  : السنة حول ارتفاعها المعياري، وهذا ما يمثله الرسم البياني أدناهيمكن رسم تقلب ارتفاع كل من هذه المسطحات خالل أشهر

التقلب الشهري الرتفاع مسطحات الضغط الجوي المتساوي حول ارتفاعها الوسـطي 
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مسطح 1000 ملبار أي حوالي  112 مترا

مسطح 850 ملبار أي حوالي  1497 مترا

مسطح 700 ملبار أي حوالي  3097 مترا

مسطح 500 ملبار أي حوالي  5739 مترا

  
  
  

  :وعلى هذا األساس يمكن تبين النتائج المناخية التالية
إحداث أمطار غزيرة على الجبال وإنما أيضا على  إلى خالل فصل الشتاء، يؤدي االنخفاض النسبي الحاد للضغط الجوي في المرتفعات

ويكفي للتعرف على . تسلق المنحدرات مما يولد األمطار الساحلية إلى لجبال من البحر واضطرار الكتل الرطبةالساحل بسبب قرب ا
األثر البالغ للتضاريس مقارنة المتساقطات على الساحل اللبناني مع مثيالتها على الساحل الفلسطيني وحتى، في لبنان، بين المناطق 

  . التي ال تعترض فيها الجبال الكتل الهوائية كما يحصل في عكار أو في الجنوبالتي تقترب فيها الجبال من البحر وتلك
هبوب رياح بحرية رطبة تلطف الجو وتجلب  إلى وأما خالل فصل الصيف فيؤدي االنخفاض الحاد في الضغط الجوي على السواحل
 إلى حيث كانت تسمح الحرارة المنخفضة بتحولها  إلىرطوبة مرتفعة، بينما يمنع ارتفاع الضغط في المرتفعات هذه الكتل من الصعود

أمطار ويبقي الرطوبة محبوسة تحت سقف معين، وهو ما نشهده من غمامة كثيفة تغطي الساحل لما نطل عليه نازلين من الجبال 
  . العالية ومن ضباب يلف المرتفعات المتوسطة

يهمنا تحديدا في هذا المجال أن ارتفاع سحب الضباب أثناء الصيف لكن ما . ولذا تبدو المناطق الساحلية أكثر تغيما من المرتفعات
يسمح بنمو الغابات على المرتفعات، وال سيما منها الغابات اإلبرية، واألرز تحديدا، ألن هذه األشجار تجمع قسما كبيرا من حاجاتها 

وهكذا نرى أشجار األرز واللزاب تنمو . رضمن المياه من خالل امتصاص إبرها لرطوبة الجو بدل سحبها من خالل جذورها من األ
  .حتى على األراضي الصخرية عند االرتفاعات التي تتوقف عندها سحابات الضباب الصيفية
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  الرياح
  االتجاه العام للرياح

  : تأتي الرياح التي تهب على لبنان من مصدرين رئيسين
حر المتوسط بين شهري أيلول وأيار، وتتجه من الغـرب شـرقا            رياح بحرية تولدها التقلبات الجوية فوق الحوض الشرقي للب         

  .بحكم دوران األرض، جالبة معها كل المتساقطات التي يعرفها لبنان

القفقـاز فاألناضـول     إلى   رياح قارية مصدرها المرتفع الجوي اآلسيوي األوروبي المتركز على طول خط يمتد من تركستان              
  .فالبلقان

مباشرة صوب لبنان سالكة وادي العاصي " الشمالية"، فتنطلق منه الريح )أيار إلى من أيلول(في الشتاء وهذا المرتفع الجوي يتمدد 
الجنوب إما على طول الساحل وأما بمحاذاة المرتفعات الغربية في القسم الشمالي من  إلى فالبقاع أو عابرة من منفذ حمص ومتجهة

.  أن التقاءها بالرياح البحرية عند المرتفعات يسهم في تراكم الثلوج فوق الجبالوتكون هذه الرياح باردة وناشفة، غير. جبل لبنان
 إلى الغرب والجرد العالي إلى وقرية نيحا شديدة التعرض لهذه الرياح الشمالية لوقوعها عند نقطة عبورها المحكوم بين حرف حردين

  .الشرق
القاري بينما يتوسع بحكم الحرارة المرتفعة على سطح األرض منخفض فينحسر المرتفع الجوي ) أيلول إلى من أيار(أما في الصيف 

بادية الشام وحتى البحر المتوسط، فيسد المنفذ الشمالي المباشر للرياح القارية، وتأتي هذه  إلى جوي شديد يمتد من الخليج العربي
، فتكتسب )ارة الصيفية منخفضا جويا نسبياحيث تولد الحر(الرياح القارية عندئذ بشكل منحرف بعد التفافها حول جزيرة قبرص 

لبنان من الوجهة الغربية أو الجنوبية الغربية بدل أن تأتي من الشمال، وتاتي  إلى الحرارة والرطوبة من مرورها فوق البحر وتصل
  .رطبة بدل أن تأتي جافة، وهي التي ترفع نسب الرطوبة على الساحل وتولد الضباب الذي يتلبد في الوديان

الفئتين المذكورتين الرياح المحلية وأهمها نسيم البر الذي ينحدر في الليل على السفح الغربي لجبل لبنان، فيزيل الضباب  إلى افتض
  .من الوديان ويلطف الليالي على الساحل

الرمول والغبار، ، وهي تهب في الربيع، مصدرها المرتفع الجوي اإلفريقي، وهي حارة ومحملة ب"الخمسين"ويجدر أخيرا ذكر رياح 
  .غير أن تأثيرها ال يتعدى الساحل ومدة هبوبها محدودة

   .تتأثر الرياح تأثرا شديدا بالتضاريس
  

  الخصوصيات المحلية
  :، وتختلف أوضاع القرى اختالفا واضحاعدة أجزاءإلى المعطيات المناخية  من ناحيةالمنطقة تنقسم 

  
  المحصلة المناخية  ه القريةاتجا  التعرض للرياح  )أمتار(االرتفاع   القرية

  الدائم ال تسمح بالسكن  شمالي  معرضة  ١٩٥٠  عرب اللهيب

  مقبولة  غربي-غربي وجنوبي  محمية جيدا من الغرب والجنوب  ١٥٠٠-١٤٠٠  تنورين الفوقا

  تسمح بالسكن الدائم لكن مع صعوبة في الشتاء  شرقي-شمالي وشمالي  معرضة   ١٧٠٠-١٥٠٠  شاتين

  مقبولة  غربي-غربي وشمالي  محمية جزئيا من الغرب والجنوب  ١٣٥٠-١٣٠٠  وطى حوب

  معتدلة جدا ومؤاتية للسكن  غربي-غربي وشمالي  )مناخ خاص(محمية بشكل شبه كلي   ١٠٠٠-  ٩٥٠  تنورين التحتا

  مقبولة  غربي-جنوبي وجنوبي  معرضة  ١١٠٠-١٠٥٠  كفور العربي

  مقبولة  غربي-غربي وشمالي  معرضة  ١١٠٠-١٠٥٠  حردين

  معتدلة ومؤاتية للسكن  غربي-غربي وشمالي  محمية من الجنوب  ١٠٥٠-١٠٠٠  رعة بني صعبمز

  تسمح بالسكن الدائم لكن مع قساوة في الشتاء  شمالي  )شكل بردعة(شديدة التعرض   ١٤٠٠-١٣٥٠  نيحا
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 المعطى الجيولوجي

  .وأكيدا.لجيولوجي بظروف المنطقة الطبيعية والحياتية تحكما ظاهرايتحكم المعطى ا
فالمعطى الجيولوجي يرسم شكل التضاريس والمناظر ويحدد طبيعة األراضي ويفسر الوضعية المائية ويرسم معالم المخاطر البيئية 

  .والطبيعية
  

  البنية الجيولوجية
ويشكل المحور الصخري الجوراسي، باتجاهه من . الرئيسة لجبل لبنان) anticlinal(تقع منطقة الدراسة على شفتي الطية المحدبة 

الشرق عامودها الفقري، وهو الذي تتركز في ثناياه كافة قرى تنورين على الرغم من حدة - شمال-الشمال إلى الغرب-جنوب-الجنوب
 إلى ) ومزرعة بني صعب قناتبين( العصفور فيه تمر الوديان العميقة التي تعطي المنطقة طابعها المميز، من وادي إذ تضاريسه،

وتتالي على جانبي االحديداب الجوراسي ). بين اللقلوق وإهمج(وادي الميحال  إلى وادي تنورين وصوال إلى وادي عين الراحة،
طبقات الصخرية الرملية الطبقات األكثر حداثة والعائدة للفترة الكريتاسية، بتعاقبها المعروف، بدءا بالطبقة الرملية، مرورا بتتابع ال

الطبقة الصخرية الكينومانية التي تشكل سطح الهضبة العليا لجبل لبنان، في شرق المنطقة،  إلى فالكلسية فالمرنية الخصبة، وصوال
 وموقع قرن حردين يشابه مواقع أخرى مثل قرن برحليون وقرن أيطو باتجاه الشمال، وقرن القطارة باتجاه. وقرن حردين، في غربها

  .الجنوب، علما أن قرن حردين هو األبرز بينها واألكثر جالال
ومن خصائص المنطقة أنها شهدت توسعا كبيرا للنشاط البركاني في مرحلتي نهاية الفترة الجوراسية وبداية الفترة الكريتاسية، مما 

 صخور البازلت، مع بقايا لحجارة سوداء شبه خلف فيها مساحات كبيرة من األراضي البازلتية ذات األتربة الداكنة المتكونة من تفتت
  .وهذه األراضي في الغالب خصبة وقليلة الترشح. كروية الشكل

  
تقع منطقة الدراسة غرب فالق اليمونة الرئيس الذي يحدها من الشرق، ويعبرها فالقان على درجة كبيرة من األهمية، وإن كانا 

  :متركزين في الطبقات الجوراسية
  

ري الذي يبدأ من ترتج ويمتد حتى حريصا، وهو واحد من الفوالق العرضية العديدة المتوازية التي تقطع جبل                  فالق ميفوق فغ   
لبنان وتعبر عن اشتداد ضغط الكتلة المتوسطية االفريقية موضعيا في مواجهة الكتلة العربية، مما يجعـل الـساحل اللبنـاني                    

وهو فالق ذو مفعول أفقـي وذو       . لجنوبي ليتبع اتجاها شماليا شماليا شرقيا     ينحرف عن االتجاه العام لخط تالقاقيهما الشمالي ا       
جنوبه بمـا    إلى   القسم الواقع  إلى   شماله بالنسبة  إلى   شمالي شرقي، ويترجم بانزالق أفقي للقسم الواقع       إلى   اتجاه جنوبي غربي  

مدد غابات األرز في المنطقة الواقعة غـرب        موسعا بالتالي المنطقة الجوراسية بما يسمح بت      (يقارب كيلومترين باتجاه الشرق     
 .الشمال، يولد وادي قاديشا إلى ، ومهيئا لتوسع أكبر)حريصا وشرق وادي عين الراحة

  
 الذي يبدأ من وادي نهر ابراهيم في منطقة جنة ويتالشى عند مشارف شاتين، وهو ناجم عن اشتداد زاوية انحنـاء                     بلعاوفالق   

شـرقه   إلى   تجاه هذا الفالق شمالي جنوبي، ومفعوله عامودي يترجم بانخفاض الجزء الواقع          ا. االحديداب الجوراسي موضعيا  
بما يقارب أربع مئة متـر، وهـو        ) جبل جاج (غربه   إلى   الجزء الواقع  إلى   بالنسبة)   وشاتين والمناطق التي تليها شرقا     بلعا(

شـرقه ممـا     إلى   الفالق، تنخفض كل المنطقة الواقعة    وبسبب هذا   . بالتالي جزء مسبق من فالق اليمونة، ذي االتجاه الموازي        
فالهضبة العليا لجبل لبنان ال يتجاوز ارتفاعها في        ). جبل صنين (وجنوبا  ) جبل المكمل (يجعلها أقل ارتفاعا من مثيالتها شماال       

ا في جبل صـنين      متر ٢٦٠٠ مترا بينما يقارب ارتفاعها      ٢١٠٠المناطق المشرفة على أفقا والعاقورة وجنوب منطقة تنورين         
في الطبقـة   ) احديداب مزدوج االتجاهات  (يرتبط حصول هذا الفالق الموضعي بحصول تقبب        .  مترا في جبل المكمل    ٣١٠٠و

 مترا، كما في جبل غيمون، في مقابل عدم تخطيها          ١٨٠٠ إلى   التي ترتفع أعلى النقاط فيها صمن منطقة الدراسة       (الجوراسية  
هذا التقبـب فـي اتجاهـه     إلى وإذا نظرنا). الجنوب إلى  الشمال أو كسروان   إلى   ي قاديشا  مترا في منطقة واد    ١٤٠٠ارتفاع  

الشرق من هذه المنطقة     إلى   الشمالي الجنوبي، فإنه كان من المفترض، لوال حصول هذا الفالق، أن يبلغ ارتفاع الهضبة العليا              
 االحديداب يهيء باتجاه الشمال انخفـاض مـستوى   االرتفاعات ذاتها الحاصلة في جبل صنين أو حتى في جبل المكمل، وهذا          

وفي كل منطقة   )  مترا ١٢٥٠على ارتفاع   (سطح الطبقة الجوراسية حتى اختفائها تحت الطبقات الكريتاسية عند مستوى إهدن            
نومانية تبـرز  لكن لهذا االحديداب نتائج لعلها أكبر إذا نظرنا إليه في اتجاهه الشرقي الغربي، فهو يجعل الطبقات الكي        . الضنية

دفع المياه المتسربة من خالل الطبقـات الكينومانيـة          إلى   الشرق شرقا وإلى الغرب غربا، مما يؤدي       إلى   مع انحناءات قوية،  
خارج المنطقة بدل التفجر ينابيع كبيرة كما        إلى   الطبقات المرنية غير الراشحة، تتجه شرقا      إلى   الشرقية، وجعلها، متى وصلت   

الشمال، حيث تكاد هذه الطبقات تكون أفقيـة،         إلى   الجنوب، أو في بشري وإهدن،     إلى   أفقا ونبع العسل  يحصل في العاقورة و   
  .خارجها، باتجاه الغرب إلى مما يسهل بالتالي تدفق المياه المتجمعة في أعماقها

  
  

  
إراحة  إلى حية، وكالهما يؤديهذين الفالقين الكبيرين فالقان موضعيان متقابالن يطاالن الطبقات الكريتاسية السط إلى ويضاف

  : الصخور الكينومانية من تأثير االحديداب الرئيس، فيفصالن األجزاء المائلة منها في الوسط عن أجزائها المتبقية األقل انحدارا
يمر أولهما في أسفل قرن حردين، ويمكن التعرف إليه بالعين المجردة بسبب وجود بالطة حردين المشهورة، فيـأتي الفـالق                     

  . ليكسرها عند أسفلها مولدا سهل مزرعة كساب ووادي كفرشيرا
  ).كما سوف نشرح أدناه(ويمر ثانيهما في منطقة الرهوة، مسهما في توليد نبع الرهوة وعين روما  

  

  الطبقات الجيولوجية
ة الجوراسية من العصر المراحل األخيرة من الفتر إلى تظهر على سطح األرض ضمن منطقة الدراسة الطبقات الجيولوجية العائدة

المراحل األولى من الفترة الكريتاسية من العصر الثالث مع توسع الفت لألراضي البركانية البازلتية التي  إلى الثاني وتلك العائدة
  :اليةوهذه الطبقات هي الت .تراكمت بفعل النشاط البركاني الذي حصل في نهاية المرحلة الجوراسية وفي بداية المرحلة الكريتاسية

  
  شكلها  سماكتها  رمزها  إسم الطبقة  الفترة

  )تظهر في أسفل األودية(أتربة دولومية قليلة الرشوح  إلى صخور دولومية تتحول موضعيا   م٣٠٠حوالي  J4a  كالوفية دنيا

  )تشكل الجبال والسفوح(والتشقق الزرقة شديدة الرشوح  إلى دولومسية مائلة إلى صخور كلسية   م٢٢٥ J4b  كالوفية عليا

  أتربة بازلتية غير راشحة  م٣٠٠ و٥٠بين  βJ6  أوJ5  أكسفردية

  الجوراسية

  )م١٧٠٠حتى (

  )تغيب في شمال المنطقة(صخور كلسية راشحة تشكل جروفا   م٥٠ و٠بين  J6  كمردجية

  البنفسجي أو األبيض أو األصفر إلى صخور رملية ورمول متفاوتة الرشوح قد تميل   م٥٠حوالي   C1  قاعدة الكريتاسي

  )حجر فرني(صخور رملية رصة وصخور كلسية راشحة   م١٥٠حوالي   C2a  أبتي أدنى

  صخور كلسية رمادية ثم صخور رملية يدخلها بعض الدلغان وهي راشحة  م١٠٠حوالي   C2b  أبتي أعلى

  أتربة بازلتية غير راشحة  م٢٠٠حتى   βC2  بازلت كريتاسي

  الخضرة إلى أراض مرنية غير راشحة بنية اللون مع ميل  م١٥٠و١٠٠بين   C3  ألبي

  الكريتاسية

  )م١٣٥٠حتى (

  الصفرة إلى طبقات ممتالية من الصخور الكلسية والطبقات الكلسية المرنية تميل  م٦٠٠حوالي   C4  كينوماني

        انهيارات حديثة
  

        ترسبات حديثة

  
، تكثر في منطقة الدراسة المواقع التي تغطيها األتربة والصخور )érosion(شدة التضاريس وإلى تأثير عوامل التآكل  إلى بالنظر

جوانب حرف حردين، أطراف جبل (الناجمة عن انهيارات حديثة حصلت في الطبقات العلوية، وال سيما عند أقدام السفوح الصخرية 
  .يولوجية الرئيسة، وال سيما الطبقة األلبية، وهذه األتربة والصخور تخفي الطبقات الج...)الشرق إلى القرن، أقدام سفوح الكينوماني

  .ما خال هذه االنهيارات الموضعية، ال تظهر في المنطقة أية طبقات أجد من المرحلة الكينومانية
أهمية الطبقة الجوراسية، وإلى تعدد الفوالق والمنحنيات الجيولوجية، تبرز  إلى الطبقات المتواجدة في المنطقة، وال سيما إلى بالنظر

 نموذجيا، مع ما يميزه على صعيد شكل التضاريس وأنواع النبات ومجاري المياه، وصوال) karstique(لمنطقة بمجملها نمطا كرستيا ا
  .تعدد المغاور والهواتإلى 

  

  استخراج المواد
  .تضم المنطقة عددا من المواد القابلة لالستخراج

في أسفل منطقة مزرعة بني صعب، في أخاديد من األراضي ) lignite (نذكر أوال توافر كميات محدودة من الفحم الحجري الفقير
، وهو أمر غير مألوف ألن الفحم )جنوب المنطقة في قرطبا إلى واألمر ذاته حاصل(نهاية العصر الجوراسي  إلى البازلتية العائدة

 بحسب العلماء أن الفوران البركاني حصل في وهذه الظاهرة تثبت. يتكون من ترسب البقايا النباتية في المستنقعات والمياه الضحلة
  .وقد تم استخراج هذا الفحم خالل النصف األول من القرن العشرين. عمق مياه ضحلة

يظهر الرمل في المنطقة عند قاعدة الكريتاسي في طبقة محدودة السماكة، تمتد بشكل أفقي على سطح الطبقات الجوراسية الصخرية أو 
حريصا  إلى خط شرقي يمتد من المغراق وعين الحفة ويلتف: على خطين طويلين يزنران الطية الجوراسي بأكملهاوهو متواجد . البازلتية

الظهور في أسفل كفور العربي فيمتد  إلى شاتين حيث يتوقف، ليعود إلى فمطل الحدث فوق غابات األرز، ووخط غربي يبدأ في بلعا ةيصل
وفي هذه المنطقة األخيرة يؤدي ميالن . الشمال الغربي فيزنر مزرعة بني صعب إلى راحة ثم يرتدشرقا طوال الحافة الشمالية لشميس عين ال

حد كبير مع عمق محدود جدا، وهذا ما شجع البعض على إقامة مقالع رمل في  إلى اتساع عرض الطبقة الرملية إلى الطبقات الجيولوجية
شويهها في مناطق حرجية غضة وعلى منحدرات تظهر لألعين من مسافات مزرعة بني صعب وقناة هي أشبه بالمجارف التساع رقعة ت
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وتكاد ال تخلو بقعة من هذه البقاع العديدة من منظر المرامل التي ترسم خطوطها القاحلة على عرض الجبال، وبعضها يزيد طوله عن .  بعيدة
  . عند حدود تنورين الفوقا وحدث الجبةالكيلومتر أو الكيلومترين كما هو األمر في كفور العربي وفوق غابات األرز

ويتم . فيها الطبقات الكريتاسية، فتسلل بين شقوقهاجرفت سطح الصخور الجوراسية في األماكن التي  إلى لكن الرمل قد تسرب أيضا
 المرامل ذههو, استخراج الرمل من هذه الشقوق الصخرية في أماكن متعددة على طول الطرقات بشكل مرامل صغيرة أو متوسطة الحجم

 وتجدر اإلشارة.  حول تنورين الفوقا وعند مداخلهانراهوهذا ما (شديدة األذى ألن العمل فيها يتم من خالل قلع الصخور ورميها في الوديان 
عض أن هذا الرمل، متى أزيلت عن سطحه الطبقة الترابية التي تغطيه، يصبح ابال للجرف من قبل المياه، وهو مسؤول عن انسداد بإلى 

أضف . التشققات الصخرية الجوراسية وإضعاف تدفق المجاري المائية الجوفية، وهذا ما شاهده بأعينهم سابرو المغاور في بواليع بلعا وبعتارا
  .ةأن هذا الرمل الجوراسي قليل الصالحية في مجال البناء الختالطه بنسب غير قليلة من األتربة الدولومية المتواجدة في الطبقات الجوراسي
وأما الصخور فهي وافرة في لمنطقة غير أن مقالع الصخور ما زالت قليلة ما عدا في جوار وادي حوب، حيث تستخرج الصخور 

  .الجوراسية، ومنها مقلع متوقف عن العمل عند مدخل سهل غيمون من الجنوب
  

 

  :ة مقاطع تفسيريةتبين الخارطة في الصفحة التالية توزع الطبقات الجيولوجية في المنطق، وتليها ثالث
  غرب، مرورا بالقرن-مقطع جيولوجي شرق 
  غرب، مرورا بتنورين التحتا -مقطع جيولوجي شرق 
  جنوب مرورا بالقرن-مقطع جيولوجي شمال 
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  المعطى المائي السطحي والجوفي

ملم بينما تبلغ مساحة المنطقة ١٣٠٠يبلغ معدل المتساقطات السنوي  إذ تتلقى منطقة الدراسة كمية كبيرة من مياه المتساقطات،
، أقل من ذلك بكثيرية المتبقية منها ضمن المنطقة غير أن الكم. ٢ مليون م١٤٠، فيكون مجموع المتساقطات سنويا حوالي ٢كلم١٠٧

  :وذلك يعود لعدة أسباب
راشحة كثيرا، وال تتخلل المنطقـة     إلى   معظم الطبقات الجيولوجية التي تظهر في المنطقة راشحة       : طبيعة الطبقات الجيولوجية   

شوح هما الطبقتـان البازلتيتـان وطبقـة        إال طبقة واحدة غير راشحة بشكل قوي، هي طبقة المرن األلبي، وطبقتان قليلتا الر             
ومن هنا فإن المياه التي تتساقط علـى الجوراسـي تتـسرب           . متوسطة الرشوح هي طبقة الصخور الرملية في األبتي األدنى        

غيـر أن درجـة رشـوح    . خالل تشققاته، بينما الطبقات غير الراشحة تستجمع المياه التي تتسرب خالل الطبقة الكينومانيـة  
ولهـذا  . لجوراسية ذاتها متفاوتة، وثمة في أسفل الطبقة الكالوفية شريحة قليلة الرشوح لوفرة األتربة الدولومية فيها              الطبقات ا 

 :ثثالثة طبقات من المياه الجوفية في المنطقة إلى فإنه يمكن التعرف
  طبقة عليا غزيرة تقع ضمن الصخور الكينومانية وتحدها األتربة األلبية عند أسفلها،  -
ومـن  (ة وسطى محدودة الغزارة في الصخور األبتية والرمول الكريتاسية تحدها عند أسفلها طبقة البازلت الجوراسي                طبق -

الشمال مـن وادي قاديـشا وإلـى     إلى هنا أهمية ظهور هذه الطبقة في منطقة الدراسة علما أنها غائبة في المناطق الواقعة      
 ، )الجنوب من كسروان

  .مق الصخور الجوراسية وتسمح حدة التضاريس ببلوغهاطبقة دنيا غزيرة تقع في ع -
جعل الطبقة الكينومانية التي تظهـر فـي         إلى   يؤدي التقبب العام المتركز في وسط منطقة الدراسة       : شكل التكون الجيولوجي   

قا خارجها في هذه االتجاهات كافة، شرقا صوب البقاع وجنـوب شـر            إلى   شرقها وفي جنوب شرقها وفي شمال غربها تميل       
صوب العاقورة وشمال غربا صوب الكورة، ولذا ال تظهر المياه المترشحة من خالل الصخور الكينومانية والمتخزنـة فيهـا                   

 إلى  بشكل ينابيع كبيرة عند التقائها بالطبقات غير الراشحة ضمن المنطقة بل خارجها، هذا إذا ظهرت الطبقات غير الراشحة                 
كما (تحت البحر    إلى   أو تنحدر ) كما يحصل بين اليمونة وعيناتا    (غطّها طبقات أخرى    ولم ت ) كما يحصل في العاقورة   (السطح  

  ).يحصل في الكورة وشكا
تتجمع الثلوج على المرتفعات الشرقية لمنطقة الدراسة ويستمر تدفق مياه ذوبان الثلوج في األودية وعلى               : الخصائص المناخية  

لكن نشاف الطقس خالل فـصل الـصيف ال         . األراضي الترابية موحلة  السفوح حتى نهاية حزيران أو منتصف تموز وتكون         
سيما في المناطق العالية يرفع معدالت التبخر سواء من األرض أو من البرك أو من أوراق النبات، ويفرض الري ويحـول                     

  .دون الزراعات البعلية
تبقى مبعثرة ) لقلوق ووادي الجرد وسفح الهضبة الشرقيةال(وعلى هذا األساس فإن الينابيع على وفرتها في القسم الجنوبي من المنطقة 

وأما في الجزء الجنوبي فإن معظم الينابيع تظهر عند أحد مستويي . وقليلة الغزارة، بينما هي قليلة جدا في القسم الشمالي من المنطقة
أو المستوى )  لوادي بلعا، ونبع نيحامثل نبع المغراق ونبع الشيخ عند السفح الشرقي(البازلت، سواء مستوى البازلت الجوراسي 

وهي ال تتغذى من الطبقة ) مثل نبع الفوار وسائر العيون التي تظهر في أسفل السفح الغربي للهضبة العليا في اللقلوق(الكريتاسي 
، بسبب )مانيالغرب كما في نيحا التي يشرف عليها حرف حردين الكينو إلى أو(الشرق  إلى الكينومانية التي تشرف عليها جميعا

بقاء قرن السيدة شاهدا  إلى مع اإلشارة(، وفقدانها في هذه المناطق بالتآكل بشكل شبه كلي )أو غربا في حالة حردين(ميالنها شرقا 
  .بل تتغذى من الطبقات الدنيا للفترة الكريتاسية) عليها

فالينابيع العادية تتولد من التقاء المياه . ائية مختلفةظاهرة م إلى لكن الطبقة الجوراسية تتضمن أيضا ينابيع وإن كان ظهورها عائد
 مترا والتي ال تتخللها أو تقع ١٧٠٠المتسربة عاموديا بطبقة غير راشحة، أما في الطبقة الجوراسية التي يبلغ عمقها اإلجمالي حوالي 

حد  إلى لتي تقطع الكتل الجوراسية تمتلئ بالمياهفالشقوق ا. تحتها أية طبقة غير راشحة، فالمياه تغور في شقوقها، لكنها ال تضيع كليا
الخروج من الكتلة عند النقاط الدنيا التي تستطيع الخروج منها، كما يحصل مع إناء يكون قد أصاب حرفه  إلى يضطر فائض المياه

كل العيون التي  إلى النسبةوهذا ما نشهده ضمن منطقة الدراسة ب. كسر فتتدفق منه المياه إذا امتأل حتى أعلى من مستوى هذا الكسر
  . تظهر في وادي عين الراحة وروافده وفي وادي تنورين وتنورين التحتا

يبين الجدول المرفق مواقع الينابيع مع ذكر موقعها في اإلحداثيات األفقية والعالمودية وارتفاعها عن سطح البحر ويذكر المنطقة التي يقـع                     
  : ئاتأربع ف إلى وقد تم تصنيف الينابيع.فيها

  ) كامل قضاء البترون( وهي تضم الينابيع ذات دفق استثنائي يتم االعتماد عليها لتوفير مياه الشفة لمناطق واسعة ١الفئة  
   وهي تضم الينابيع الكبيرة التي توفر ماء الشفة والري لمناطق واسعة من خالل جرها بالقساطل٢الفئة  
  ري البساتين والزراعات المجاورة وهس تضم العيون المتوسطة التي تسمح ب٣الفئة  
  وهي تضم العيون الصغيرة التي تسمح بإطفاء ظمأ العابرين وتسمح بتوفير المنهل للطرش٤الفئة  

  
وضعية  المنطقة االرتفاع عامودي أفقيالفئة اإلسم 

وضعية المنطقة االرتفاع عامودي أفقيالفئة اإلسم  المياه
 المياه

 حرة مطل تنورين غربا 1790 247.3 165.6 4 نبع الشير 69 حرة تنورين التحتا 1030 252.1 164.5 4 نبع الزحلة 1
 حرة مطل تنورين غربا 1730 247.9 165.2 4 عين الحسين 70 مسحوبة تنورين التحتا 1020 250.8 164.8 4 نبع بو نصر 2

 حرة مطل تنورين غربا 1650 248.8 165.4 4 عين شعبية 71 حرةجرد تنورين العاقورة 1940 247 171.1 4 عين روما 3
 حرة مطل تنورين غربا 1650 247.7 166.2 4 عين الشير 72 مسحوبة حردين 1100 255.3 163 3 عين حردين 4
 حرة مطل تنورين غربا 1600 247.8 165.8 4 عين حزريتا 73 حرة حريصا و الرهوة 2117 254.5 173.8 1 نبع الرهوة 5
 حرة مطل تنورين غربا 1600 248.1 165.8 4 عين ام الياس 74 حرة حريصا و الرهوة 2300 252 174.8 3 عين الجديدة 6
 حرة مطل تنورين غربا 1570 249.1 165.5 4 عين الحفة 75 حرة حريصا و الرهوة 1983 251.5 173.1 3 عين البيضا 7
 حرة مطل شاتين 1240 250.3 165.2 3 عين شارة 76 حرة حريصا و الرهوة 1830 250.8 171.8 3 نبع االجديد 8
 حرة مطل شاتين 1550 249.2 165.1 4 عين الجوزة 77 حرة حريصا و الرهوة 2350 252 175.3 4 عين الحرامية 9

 حرة مطل شاتين 1440 249.6 164.9 4 عين الخوري 78 حرة حريصا و الرهوة 2180 251.5 173.9 4 برك الدم 10
 حرة مطل شاتين 1370 249.8 165 4 عين صهيون 79 حرة ريصا و الرهوةح 2030 252 171.9 4 عين بلوز 11
 حرةمقلب نيحا الشمالي 1050 256.5 166.1 3 نبع مار شليطا 80 حرة حريصا و الرهوة 1990 251.4 173 4 محقان الصغير 12
 حرةقلب نيحا الشماليم 1670 253.6 167 4 عين النقير 81 حرة حريصا و الرهوة 1970 251.5 173 4 عين الوادي 13
 حرةمقلب نيحا الشمالي 1630 253.7 166.8 4 عين وادي الشوكة 82 حرة حريصا و الرهوة 1840 251.4 173.3 4 عين الوردة 14
 مسحوبةمقلب نيحا الشمالي 1616 253.8 166.6 4 عين وادي المرج 83 حرة حريصا و الرهوة 1830 251.6 171.2 4 عين القورمة 15
 حرةمقلب نيحا الشمالي 1490 254.1 166 4 عين بو ريلة 84 حرة حريصا و الرهوة 1810 251.5 171.6 4 ن الزحلةعي 16
 حرةمقلب نيحا الشمالي 1380 254.8 166.2 4 عين الرمل 85 حرة حريصا و الرهوة 1780 251.1 171.7 4 نبع بو عمار 17
 حرةمقلب نيحا الشمالي 1270 255 165.4 4 عين التوتة 86 حرة ةحريصا و الرهو 1760 250.6 171.1 4 نبع الدليل 18
 حرةمقلب نيحا الشمالي 1250 255.7 166.4 4 نبع اسوم 87 حرة حريصا و الرهوة 1740 250.8 171.2 4 نبع االصفر 19
 حرةماليمقلب نيحا الش 1250 256 166.9 4 عين العليقة 88 حرة حوراتا 1780 250.1 170.4 3 عين المنزلة 20
 حرةمقلب نيحا الشمالي 1115 256.2 165.8 4 عين الخنشارة 89 حرة حوراتا 1740 250 169.6 3 عين الباطية 21
 حرةمقلب نيحا الشمالي 1000 256.4 164.5 4 عين كرم الحداد 90 حرة حوراتا 2050 248.4 169.1 4 عين السهلة 22
 مسحوبة مقلب نيحا الكفور 650 253 161.5 1 نبع دلة 91 ةحر حوراتا 2010 249.6 171 4 عين المجوية 23
 حرة مقلب نيحا الكفور 1050 253.9 162.9 3 عين الضيعة 92 حرة حوراتا 1970 248.8 168.7 4 عين التالجة 24
 حرة مقلب نيحا الكفور 750 253.3 161.8 4 عين المعتمة 93 حرة حوراتا 1920 249 168.9 4 عين البرك 25
 حرة وادي الجرد 2030 247.9 168.6 4 عين البياض 94 حرة حوراتا 1850 250.1 170.8 4  العيونعين 26
 حرة وادي الجرد 1810 247.5 168.1 4 نبع الزعرورة 95 حرة حوراتا 1790 249.9 170.1 4 عين الجامعة 27
 حرة وادي الجرد 1740 248.3 167.6 4 نبع البعلية 96 حرة حوراتا 1780 249.2 168.9 4 عين العيون 28
 حرة وادي الجرد 1740 248.6 167.6 4 عين شريكنتا 97 حرة حوراتا 1780 249.2 169.1 4 عين اللزابة 29
 حرة وادي الجرد 1680 247.6 167.7 4 نبع االنبوب 98 حرة حوراتا 1780 249.4 169.4 4 عين الخوخة 30
 حرة وادي الجرد 1650 247.7 167.5 4 نبع الهواليف 99 حرة حوراتا 1770 249.5 169.1 4 عين العربة 31
 حرة وادي الجرد 1640 247.8 166.9 4 عين العريض100 حرة حوراتا 1740 249.8 169.4 4 عين الرجامة 32
 حرة وادي الجرد 1640 248.2 167.2 4 عين الكرسي101 حرة سفح اللقلوق 1910 245.9 165.4 3 نبع الفوار 33
 حرة وادي الجرد 1520 248.4 166.9 4 عين ايوب102 حرة سفح اللقلوق 1860 245.7 164.5 3 يسيعين البربر 34
 حرة وادي بلعا 1600 247.8 164 2 نبع الشيخ103 حرة سفح اللقلوق 1970 246.2 166.8 4 عين السودا 35
 مسحوبة وادي بلعا 1570 248 164.2 2 نبع المغراق104 حرة سفح اللقلوق 1960 246.2 166.5 4 عين الميدان 36
 حرة وادي بلعا 1720 246.4 163.6 4 عين كتور105 حرة سفح اللقلوق 1950 245.9 165.9 4 عين البارد 37
 حرة وادي بلعا 1680 246.9 163.8 4 عين الحتموت106 حرة سفح اللقلوق 1940 246 165.9 4 عين الحارة 38
 حرة وادي بلعا 1665 246 163 4 عين داعوق107 حرة اللقلوقسفح  1910 246.3 165.8 4 عين الكتف 39
 حرة وادي بلعا 1665 246 163 4 عين عربيط108 حرة سفح اللقلوق 1880 245.8 166.4 4 عين الكالب 40
 مسحوبة وادي بلعا 1570 247 163.2 4 عين حريري109 حرة سفح اللقلوق 1860 246.4 164.9 4 عين مطر 41
 حرة وادي بلعا 1550 247.5 163.3 4 نبع االيابي110 حرة سفح اللقلوق 1850 246.1 164.3 4 شعين العري 42
 حرة وادي بلعا 1450 249 164.2 4 عين قويق111 حرةشميس عين الراحة 1580 253.5 166.1 3 نبع نيحا 43
 حرة وادي حوب 1570 250.2 167.7 2 نبع الكرسي112 حرةشميس عين الراحة 1640 253.4 166.4 4 عين جوار العساس 44
 مسحوبة وادي حوب 1405 250.1 166.8 2 نبع الصاحب113 حرةشميس عين الراحة 1620 253 166.4 4 عين العويني 45
 مسحوبة وادي حوب 1570 250.4 167.6 3 نبع خرمعاليا114 حرةشميس عين الراحة 1490 253.8 165.5 4 عين المبيض 46
 حرة وادي حوب 1400 249.9 166.4 3 نبع مار سركبس115 حرةشميس عين الراحة 1480 253.7 165.2 4 عين النسور 47
 حرة وادي عين الراحة 1790 251.7 169.9 3 عين الصليب116 حرةشميس عين الراحة 1390 253.9 165.1 4 عين برسيا 48
 حرة وادي عين الراحة 2020 252.2 171.6 4 عين العروس117 حرة فحتا 1840 249.2 168.2 3 نبع فحتا 49
 حرة وادي عين الراحة 1910 252.6 171.2 4 عين الصير118 حرة فحتا 1590 249.4 167.5 3 نبع خرحل 50
 حرة وادي عين الراحة 1860 253.2 171 4 عين شربيتا119 حرة فحتا 1820 249.5 168.2 4 عين الصفصافة 51
 حرة وادي عين الراحة 1830 253.6 171.6 4 عين الذهب120 حرة فحتا 1780 248.8 167.7 4 عين الغماص 52
 حرة وادي عين الراحة 1800 250.2 168.8 4 عين السعد121 حرة مطل الحدث 1935 252.7 173 4 نبع غيمون 53
 حرة لراحةوادي عين ا 1800 252.1 170.2 4 عين العبد122 حرة مطل الحدث 1800 253.1 173.2 4 نبع معديتا 54
 حرة وادي عين الراحة 1770 252.9 170.2 4 عين البحصة123 حرة مطل الحدث 1790 253.9 171.9 4 نبع دوارة 55
 مسحوبة وادي عين الراحة 1770 252.9 170.7 4 عين الدوير124 حرة مطل الحدث 1780 251.3 171.8 4 عين الحفة 56
 حرة وادي عين الراحة 1700 253.3 169.2 4 عين الخنازير125 حرة دثمطل الح 1730 254.2 171 4 عين الدعابلة 57
 حرة وادي عين الراحة 1650 252.6 169.8 4 مغارة الحاج الياس126 حرة مطل الحدث 1730 254.3 171.3 4 عين يونس 58
 حرة الراحةوادي عين  1590 250.8 169.2 4 عين مراد127 حرة مطل الحدث 1700 253.8 170.6 4 نبع فجة 59
 حرة وادي عين الراحة 1500 252.3 168.5 4 عين الطرق128 حرة مطل الحدث 1700 254.3 171.8 4 عين بو فراعة 60
 حرة وادي عين الراحة 1500 251.7 168.6 4 عين الجوزة129 حرة مطل الحدث 1680 253.7 169 4 عين المريجات 61
 حرة وادي عين الراحة 1500 252.4 168.8 4 عين الفوار130 حرة دثمطل الح 1680 254.6 171.6 4 عين لبودة 62
 حرة وادي عين الراحة 1480 251.3 167.3 4 عين الراحة131 حرة مطل الحدث 1670 254.2 170.3 4 عين الحفة 63
         حرة مطل الحدث 1660 253.9 169.5 4 عين المشاتين 64
         حرة ل الحدثمط 1580 254.3 169.4 4 عين الوردة 65
         حرة مطل الحدث 1570 254.5 169.6 4 عين الديابية 66
         حرة مطل الحدث 1540 254.6 169.4 4 نبع كرم 67
         حرة مطل الحدث 1510 255.3 168.1 4 عين جعارة 68

 
في ( هي نبع الشيخ ونبع المغراق ٢عة ينابيع من الفئة رقم  هما نبع دلة ونبع الرهوة، وأرب١تضم منطقة الدراسة نبعين من الفئة رقم 

  ).في وادي وطى حوب(ونبع الكرسي ونبع الصاحب ) وادي بلعا
 مترا، والثاني ٦٥٠الالفت فيما خص النبعين الرئيسين في المنطقة أنهما يقعان األول، وهو نبع دلة، في أدنى نقطة منها على ارتفاع 

  :وكال النبعين استثنائي لناحية أسباب تكونه.  مترا٢١٠٠ديدة االرتفاع، على علو يزيد على وهو نبع الرهوة، في نقطة ش



     الجمهورية اللبنانية                     تقرير المرحلة األولى      توجيهي العامدراسة المخطط ال
  المديرية العامة للتنظيم المدني-وزارة األشغال العامة    لقرى تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب وشاتين وعرب اللهيب وكفور العربي وحردين ونيحا ومزرعة بني صعب 

   وهندسية اقتصادية وماليةاتدراس ،اسـربل نحـش

  ٢٧    cnbureau@dm.net.lb:بريد إلكتروني      ٩٦١ -١- ٢٠١٥٤٧:هاتف      ، بيروتجرجس تويني، شارع مرقدةبناية 

فنبع دلة تتجمع مياهه في عمق الطبقة الجوراسية وهو يتغذى ليس من رشوح المياه السطحية وحسب بل أيضا مـن خـالل                       
، وقد تـم استكـشاف هـذه        )بعتارا وهوة جورة العبد   بالوع بلعا وبالوع    (الهوات التي تكثر في منطقة بلعا بمحاذاة فالق بلعا          

 ٢٤٠ مترا بالنسبة لبالوع بلعا، وحتى عمـق         ١٥٨ مترا بالنسبة لبالوع بعتارة، وحتى عمق        ٢٥٨حتى عمق   (الهوات جميعا   
تغور فـي   باختبار تلوين أثبت من خالله أن المياه التي    ١٩٨٨، وقام المهندس ميشال مجدالني عام       )مترا بالنسبة لجورة العبد   

وقد تبين  ). الذي يسمى نهر تنورين في قسمه العلوي      (هذه الهوات تعود للظهور في نبع دلة وهو الرافد األساسي لنهر الجوز             
 ساعة وتكون قد قطعت مسافة سـتة كيلـومترات أفقيـا وانحـدرت     ٢١أن المياه التي تغور في الهوة تظهر في نبع دلة بعد            

امتالء الطبقات الجوراسية السفلى بالمياه وإلى انسداد إمكانيات ظهورها في نقـاط             إلى   نبعويعود تفجر ال  .  مترا ٦٨٥عاموديا  
وهو ناجم عن ترسب    (أدنى بسبب تراكم الطبقات الكريتاسية فوق الطبقات الجوراسية بدءا من سهل كفرحلدا وبساتين العصي               

أهل االختصاص أن كمية المياه التي يمكن اسـتخراجها         ويرجح  ). األتربة في الوادي بعد انسداده بنتيجة انهيار الصخور فيه        
  .من نبع دلة دون التأثير في مستوى المخزون أكبر بكثير من تدفقها الحالي

تحيط به مرتفعـات حـرف الرهـوة        ) يدعى سهل الرهوة  ( مترا، عند سفح منخفض      ٢١١٧وأما نبع الرهوة، فينبع على علة        
وقـد  . وهو نبع ارتوازي يفور من األرض بغزارة      .  مترا ٢٣٠٠ يقارب ارتفاعها    وجبل الرهوة وتم شرطا ومقيل الدبور التي      

ذكرنا أن ميالن الطبقات الكينومانية في هذه المنطقة يدفع المياه المتسربة فيها صوب الشرق، غير أن عمق الثلم الذي ولـده                     
جعـل القـسم   ) حريـصا -فغري-لق ميفوقوربما أيضا تأثير فالق ثانوي متفرع عن فا(التآكل السطحي للصخور الكينومانية    

وتشهد المنطقة ذاتها ظهـور     . العلوي من المخزون المائي فيها يظهر في هذه النقطة المنخفضة نسبيا، على الرغم من ميالنها              
أحدعما عين روما، عند حـدود مـشاعي تنـورين والعـاقورة،            ) وإن كانا أقل غزارة من نبع الرهوة      (نبعين آخرين شبيهين    

  .الجنوب قلبال من حدود منطقة الدراسة إلى نبع الجوز في جرد العاقورة،وثانيهما 
  :وأما الينابيع األربعة من الفئة الثانية، فهي تقع ضمن حالتين

حالة أولى يمثلها نبعا الشيخ والمغراق، في بلعا، وهما ينبعان، كما أسلفنا عند التقاء الطبقات السفلى من العـصر الكريتاسـي                 
  اسي،باالزلت الجور

جانـب   إلـى    وحالة ثانية يمثلها نبعا الصاحب والكرسي، في وادي حوب، يظهران في الطبقة الجوراسية، ويعود ظهورهما،               
تكون حاجز بازلتي عـامودي،      إلى   ،)وأشهرها نبع مار سركيس في جوار دير حوب       (ينابيع أخرى مشابهة في المنطقة ذاتها       

حريصا، مما يمنع المياه الراشـحة      -فغري-جوراسية، على طول فالق ميفوق    يشكل نوعا من الجدار العازل ضمن الصخور ال       
 والمتسربة ضمن الصخور الجوراسية من االستمرار في سيالنها في التشققات والكهوف باتجاه الشمال الغربي، ويـضطرها               

  . سطح األرض فب هذه النقاط المنخفضة، على حافة الجدار البازلتي المذكور إلى الظهورإلى 
  
فحتى مطلع السبعينات، كانت إمكانيات الزراعة . أن أهمية الينابيع الصغيرة قد تبدلت كليا خالل العقود الثالثة األخيرة إلى قى اإلشارةتب

المروية متوقفة على توافر الينابيع، وهذا ما يفسر انتشار المزارع الصغيرة المحيطة بتنورين على رقعة كبيرة من األرض، ألن 
 مترا، مما يمنع السكان من اإلقامة الدائمة حولها، ١٨٠٠ة وصغيرة في المنطقة، ومعظمها يقع على ارتفاع يقارب الينابيع عديد
مسكن صيفي ثانوي يشيدونه بالقرب من أراضيهم حيث كانوا  إلى االنتقال في الصيف من مسكنهم الرئيس في القرية إلى ويضطرهم

وهذا ما يفسر أيضا أهمية موقع تنورين الفوقا كمشتى . جار ورعي بعض الماشيةجانب بعض األش إلى يزرعون الخضار والحبوب،
للمزارعين، كون القرية تقع على ارتفاع مقبول وفي النقطة الوسطى بين مختلف المناطق الزراعية التي تقع حولها بشكل شبه دائري 

  ).وادي بلعا، اللقلوق، وادي الجرد، فحتا وحريصا وغيرها(
الزراعات الجردية الموجهة الستهالك األسرة المباشر تراجعا حادا طوال النصف األول من القرن العشرين، مع توسع وقد شهدت هذه 

العالقات االقتصادية الحديثة وتحسن وسائط النقل، مما أفقدها أهميتها تدريجا أمام منافسة إنتاج مناطق زراعية أخرى وتبدل عادات 
  . لهجرة من الريفوقد شجع هذا التحول ا. االستهالك

ولكن، بدءا من منتصف القرن الماضي، بدأ يظهر تحول بالغ في األنماط الزراعية، كان قوامه إدخال الزراعات الشجرية، وال سيما 
وتبين أن المناطق الجردية مالئمة لهذه الزراعة، على الرغم من تأخر المواسم فيها، ومن تعرضها في بعض السنوات . زراعة التفاح

د وللجليد إن في الربيع عند االزهرار أو في الخريف قبل القطاف، ومن قلة حمالنها قياسا على األماكن األقل ارتفاعا بسبب للبر
 فالنوعية التي كان يمكن إنتاجها عند هذه االرتفاعات كانت تعوض. ضرورة تشحيل األشجار لتفليل تعرضها للتكسر تحت وزن الثلج

  .حد ما عن هذه المساوئإلى 
أن األرض تتطلب في الغالب نقبا وبناء لجدران الدعم،  إذ غير أن زراعة التفاحيات تتطلب قدرات مالية ال تتوفر لعامة المزارعين،

لهذه األسباب جميعا كانت بداية زراعة . عشرة سنوات قبل أن تبدأ الشجرة بالحمالن الفعلي إلى ويجب االنتظار بعد ذلك فترة ثماني
 الذين أرادوا ءالغربا"المدينة أو حتى من  إلى ى المتمولين، وهم في غالبيتهم من أبناء القرية الذين سبق أن نزحواالتفاح مقتصرة عل

  .توظيف أموالهم في هذا المجال
وبدءا من الخمسينات قام بعض كبار مزارعي التفاح بمحاوالت بناء البرك، . المزيد من مياه الري إلى وسرعان ما برزت الحاجة

لكن هذه البرك المشيدة باالسمنت المسلح أو بالحجارة . ت منها اثنتان في اللقلوق، وأطلق اسم حي البركة على جزء من المنطقةوشيد
  .تصدعها إلى المرصوفة لم تثبت فاعليتها، فكانت مكلفة جدا، وسرعان ما أدت العوامل الطبيعية، وال سيما الجليد،

  
  
  
  
  

  أنواع التربة وصالحيتها للزراعة

  أنواع التربة

 
 

  : الجدول التالي توزع أنواع التربة ومساحتها في كل من مناطق الدراسةيستعيد
 

  وصف التربة
 الرمز )المساحات بالهكتار(

جرد 
 تنورين

عرب 
 شاتين اللهيب

تنورين 
 الفوقا

وطى 
 حوب

تنورين 
 التحتا

كفور 
 العربي

مزرعة 
بني 
لمجموعا حردين نيحا صعب

أمثلة عن أماكن 
 تواجدها

خليط من الرمول ومن األتربة الحمراء
 األودية1,049 0 0 0 4 607 230 43 166 0 0 11-8 على أساس بقايا دلغانية وبازلتية

تراب أحمر على أساس بقايا دلغانية 
1,593 154 93 0 378 118 125 583 140 0 1 11 )طبقة متقطعة(مع بعض الرمل 

يان جوار الود
 الجوراسية

تراب أحمر على أساس بقايا دلغانية 
 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 12 )طبقة متواصلة(مع بعض الرمل 

زاوية صغيرة في 
 األرز

تراب أصفر فوق أرضية كلسية صلبة 
 الجرد العالي2,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,343 14 )طبقة متقطعة(

خليط من تراب أصفر وأرض رملية 
1,923 0 0 0 0 0 0 78 0 36 341,808-14 وأرض بيضاء

واجهة الجرد 
 العالي

خليط من تراب أصفر وأرض بيضاء 
 على أساس مرني

14-
17-341 0 52 318 0 0 0 0 0 0 371 

حي البركة 
 وجواره

 أرض رملية 
 عين الحفة 354 0 0 0 0 0 0 264 90 0 0 17 على صخور رملية مفتتة

 أرض رمادية 
 وادي حوب 603 0 0 0 0 3 43 381 90 23 64 19 لبازلتناتجة عن تفتت ا

 انهيارات وانزالقات
 القرن 241 50 26 11 45 69 0 35 1 3 0 3  كبيرة

أرض مختلطة على أساس مرني مع 
 حردين 474 470 1 3 0 0 0 0 0 0 0 31 طبقات كلسية

أرض مختلطة على أساس مرني مع 
 نيحا والكفور 816 0 343 178 294 0 0 0 0 0 0 32 طبقات كلسية ورملية

أرض مختلطة على أساس مرني مع 
 حريصا وأشباهها 934 0 0 0 0 0 0 661 124 0 149 33 طبقات كلسية ورملية وبازلتية

  مجموع 
10,71 674 464 192 721 811 398 2,363 664 62 4,366   مساحة المنطقة

4 
  

 

 .تبين الخارطة في الصفحة التالية توزع أنواع التربة في المنطقة
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فئات أنواع التربة  وتوزع مساحاتها في كل من المناطق         
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مساحة المنطقة بالهكتار 

خليط من الرمول ومن األتربة الحمراء على أساس بقايا دلغانية وبازلتية تراب أحمر على أساس بقايا دلغانية مع بعض الرمل ( طبقة متقطعة) 

تراب أحمر على أساس بقايا دلغانية مع بعض الرمل ( طبقة متواصلة)  تراب أصفر فوق أرضية كلسية صلبة ( طبقة متقطعة) 

خليط من تراب أصفر وأرض رملية وأرض بيضاء خليط من تراب أصفر وأرض بيضاء على أساس مرني

أرض رملية على صخور رملية مفتتة أرض رمادية ناتجة عن تفتت البازلت   

انهيارات وانزالقات كبيرة   أرض مختلطة على أساس مرني مع طبقات كلسية

أرض مختلطة على أساس مرني مع طبقات كلسية ورملية أرض مختلطة على أساس مرني مع طبقات كلسية ورملية وبازلتية

مجموع مساحة المنطقة

 
  :عدة فئات إلى ل من المناطق أن هذه االخيرة تنقسمتوزع انواع التربة في ك إلى يتبين من النظر

فالجرد العالي تحتل غالبية العظمة من مساحته أتربة صفراء أو بيضاء قليلة الكثافة قائمة على طبقات كلسية صـلبة، وهـي                      
صول انجرافات  قليلة الصالحية للز اعة وقد أتى تكونها من خالل تحلل محدود للطبقات الكينومانية الكلسية موضوعيا دون ح                

للتربة بسبب غياب االودية وبقاء المنطقة مسطحة ما عدا حاالت محدودة يتم استخدامها من قبـل الرعيـان وتتـشكل مـن                      
  ٠منخفضات تتجمع فيها بعض االتربة وتسمى مقايل 

ربة الحمراء الناجمة عـن     أالت. عدة أنواع دون غلبة بفئة منها، وأبرزها       إلى   أما منطقتا شاتين وتنورين الفوقا فتنقسم أراضيها       
بقايا تفتت الصخور الكلسية الجوراسية والتي يدخل فيها بعض الرمل بنتيجة ترسب الطبقة الرملية التي كانـت قائمـة فـوق               
الطبقة الجوراسية وكذلك بعض البقايا البازلتية، والفئة الثانية هي االتربة المرمية وهي ذات قيمة زراعية مرتفعة والفئة الثالثة                  

كونة من أتربة رمادية اللون ناتجة عن تفتت طبقات البازالت سطحيا وهي أيضا ذات قيمة زراعية مرتفعة والفئة الرابعـة                    مت
  ٠تتمثل باالراضي الرملية ذات الصالحية الزراعية المحدودوة 

ن بقايا تحلل الصخور    أما منطقتا تنورين التحتا وطى حوب فهي في مجملها تضم أتربة حمراء سطحية قليلة الكثافة ناجمة ع                 
الكلسية الجوراسية، وهي قليلة القيمة زراعية، ما عدا جزءا محصورا من منطقة وطى حوب حيث تتجمع االتربة البازلتيـة                   

  ٠الشرق من دير مار انطونيوس  إلى الخصبة وهي المزروعة بالتفاح
لى أساس مرني مع طبقات كلسية ورملية       تغلب على المناطق كفور العربي ومزرعة بني صعب ونيحا االراضي المختلطة ع            

  ٠وهي في معظمها محدودة الصالحية للزراعة 

أما منطقة حردين فغالبيتها مرنية، وهي أراض خصبة ناجمة عن تفتت متقدم للطبقات الكلسية الكينومانية بنتيجـة المـيالن                     
  ٠رد العالية الشديد لهذه الطبقة في منطقة حردين على عكس بروزها بشكل مسطح في منطقة الج

  صالحية التربة للزراعة
تم توصيف درجة صالحية األراضي للزراعة وفقا لتكوين التربة فيها ولعمقها ولدرجة انحدارها، واستخلصت خمس فئات هي 

 .األراضي غير الصالحة واألراضي ذات الصالحية المتوسطة واألراضي الجيدة واألراضي الجيدة جدا واألراضي الممتازة: بالتدرج
ولم يؤخذ باالعتبار، في وضع هذا التصنيف، عامل توافر المياه أو غيابها عن قصد، ألن مسألة توافر المياه أو غيابها كانت حتى 

األمسب القريب العامل الحاسم في إمكانية الزراعة المروية بينما أصبح اليوم ممكان، بواسطة البرك الترابية، توفير المياه في أية نقطة 
  رد تراكم الثلوج في جوارهاتقريبا لمج

  
 .تبين الخارطة في الصفحة التالية توزع األراضي في المنطقة بحسب فئات صالحيتها للزراعة وفئات المخاطر التي تتعرض لها

  
  :أربعة أجزاء واضحة المعالم إلى ويتبن من هذا التصنيف أن منطقة الدراسة تنقسم

.  الفوقا وشاتين ووطى حوب، وهو يضم أراض صـالحة للزراعـة بـوفرة             مناطق تنورين ) وهو األهم (يشمل الجزء األول     .١
تقع الحلقة األقرب على مسافة تتراوح بين كيلـومتر         . تتوزع هذه األراضي حول تنورين الفوقا على شكل حلقتين بيضاوتين         

ما مـن األراضـي      مترا، وهي عمو   ١٧٠٠ و ١٥٠٠وكيلومترين عن القرية، واألراضي الزراعية فيها يتراوح ارتفاعها بين          
وتقع الحلقة األبعد على مسافة تتراوح بين ثالثة وخمسة كيلومترات عن القرية، واألراضي             . الجيدة لكنها في غالبيتها منحدرة    

 مترا، وهي عموما من األراضي الجيدة جدا، والممتازة أحيانا، وغالبيتها           ٢٠٠٠ و ١٨٠٠الزراعية فيها يتراوح ارتفاعها بين      
  . وأفضلها إن لناحية الجودة أو االتساع أو االنحدار تلك الواقعة في هضبة اللقلوققليلة االنحدار،

يشمل الجزء الثاني معظم أراضي منطقة تنورين التحتا العقارية، بما فيها وادي عين الراحة، وهي في مجملها أراض قليلـة                     .٢
  .الصالحية للزراعة، ما عدا السهل الضيق المحيط بالقرية

نيحا، فنزوال من جديد في كفور       إلى   لث القوس المتكون من أراضي مزرعة بني صعب في األسفل، فصعودا          يشمل الجزء الثا   .٣
وهذه األراضي متوسـطة الـصالحية للزراعـة،        . مشارف كفرحلدا، وهو يلف حول قرن حردين       إلى   العربي حتى الوصول  

عليا إال في طرفيها وعلى عمق قليل جدا، علـى طـول   وتندر الينابيع في مقلبها الجنوبي الغربي، وال تتوافر إمكانيات الري ف     
، )وهو خارج منطقة الدراسـة    (نهر العصفور في أسفل مزرعة بني صعب، من الجهة األولى، وعند مشارف سهل كفرحلدا               

  .من الجهة المقابلة

 ه المنطقـة تفتقـد  غير أن هذ. ونوعية األراضي فيه جيدة، وبعضها جيد جدا      . يشمل الجزء المثلث المتكون من حرف حردين       .٤
  . الينابيع بشكل تام، ما عدا نبع حردين الذي بالكاد يكفي حاجات القرية لماء الشفة واالستخدام المنزليإلى 

  :تظهر من هذا التوصيف عدة استنتاجات مجالية وزراعية في آن معاً
هة أولى، ولحردين من جهة ثانية، وهما       أول هذه االستنتاجات األهمية البارزة من الوجهة الزراعية لتنورين ولموقعها، من ج            

فتنورين الفوقا تقع في الواقع في وسط حلقتين مـن األراضـي الخـصبة المتفاوتـة                . من أمهات القرى في تاريخ جبل لبنان      
  .الجنوب والجنوب الغربي، تحميه الجبال من كل صوب إلى االرتفاع وإنما في موقع طبيعي منخفض وموجه

لناحية انفالش سكانها علـى     ) وهي التي يعتبرها أهل تنورين القرية األم      (لطابع الخاص لتنورين الفوقا     ثاني هذه االستنتاجات ا    
  .تنورين التحتا في فصل الشتاء إلى عدد كبير من المزارع المتباعدة حولها في فصل الصيف وعودتهم إليها، ونزول بعضهم

، بسبب اعتمادها شبه المطلق على الزراعات البعلية غير القـادرة           ثالث هذه االستنتاجات التراجع الدراماتيكي لحيوية حردين       
زراعـة   إلى   على المنافسة، في مقابل انبعاث النشاط الزراعي في تنورين الفوقا بسبب االنتقال من زراعة الحبوب والخضار               

  .التفاحيات، ال سيما من خالل التوسع في االعتماد على البرك الترابية

 كفور العربي، وقرب معظمه من حـردين لناحيـة          – نيحا - الموقع الوسيط لقوس مزرعة بني صعب      رابع هذه االستنتاجات   
الطابع البعلي ألراضيه، وإنما مع خصوبة أدنى، مما أبعد كبرى هذه القرى، وهي كفور العربي عن النشاط الزراعي، وغلبة                   

أنهمـا   إذ   وهي دوما، والجامع اإلضافي بينهما طائفي،     الطابع الحرفي والتجاري عليها، أسوة بما حصل بالقرية المقابلة لها،           
  .تشكالن أكبر تجمعين للروم األرثوذكس في محيط يغلب فيه الموارنة بوضوح كلي

فهذه القرية بقيـت حتـى      . وأما خامس هذه االستنتاجات، فهو ال يتصل بالزراعة إيجابيا بل سلبيا، وهو يطال تنورين التحتا               
، تتبع تنورين الفوقا بشريا واجتماعيا وتوفر ألهلها مشتى لطيف المناخ، ومتنزها ظليال، وموقعـا               األمس القريب نقطة ثانوية   

كفور العربي، قد تحولت، مـع تبـدل         إلى   دوما أو  إلى   لطحن الحبوب، ونقطة عبور بين منطقتهم والمناطق المجاورة، سواء        
 . ا سوف نبين الحقانقطة مركزية على مستوى المنطقة بأكملها، كم إلى وسائل التنقل،
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 يبين تحليل توزع مساحات األراضي بحسب قابليتها للزراعة 

جرد  مساحات األراضي بالهكتار
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المجموع حردين نيحا صعب

 4,808 43 23 11 47 609 186 652 276 36 2,926 غير صالحة
 3,567 105 404 163 639 177 156 559 132 3 1,227 معتدلة
 1,585 474 37 17 35 8 13 717 156 0 128 جيدة

 705 52 0 1 0 16 43 407 94 16 77 جيدة جدا
 50 0 0 0 0 0 0 28 6 8 8 ممتازة
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100.0
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% 

 %7.4 %0.0 %0.1 %0.0 %2.3 %6.0%57.8%13.3 %2.2%10.9 جيدة جدا
100.0
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  ...الهزات، الزحالت، انجراف التربة، تلوث المياه: المخاطر الطبيعية

 عند اختيار المواقع السكنية، لحماية السكان تتعرض منطقة الدراسة لعدد من المخاطر الطبيعية المختلفة التي يتوجب أخذها بالحسبان
وسوف نستعرض . هذه المخاطر أو أقله لحصرها، كلما كان ذلك مبررائها عن من آثارها، وعند تحديد أولويات اإلنشاءات العامة، لدر

  :أبرز هذه المخاطر تباعا فيما يلي
 عليه أن مخاطر حصولها ترتفع بشكل ملحوظ في جوار يصعب بالطبع ارتقاب حصول الهزات، لكنه من المتعارف: مخاطر الهزات
 كما أنها ترتفع كلما كانت الطبقة الصخرية السطحية مفتتة أو كان انحدار األراضي كبيرا، وتؤخذ أيضا باالعتبار الفوالق الكبيرة

ا إال في أجزائها الجردية وعلى هذا األساس، فإن المنطقة ال تبدو معرضة لمخاطر الهزات تعرضا كبير. تجارب الهزات السابقة
الشرقية لقربها من فالق اليمونة، على الرغم من عدم غياب هذه المخاطر في األجزاء المتبقية بسبب تعدد الفوالق الثانوية، لكن صالبة 

  . الممكنة على األبنية الهزاتالقاعدة الجوراسية التي تقع عليها معظم القرى تحد من آثار
هذه المخاطر قائمة حكما على طول الجرف الكينوماني، سواء عند أطراف جرف قرن حردين، وال : اتمخاطر الزحالت واالنهيار

  .سيما جهته الشمالية، عند مقلب مزرعة بني صعب، أو عند أطراف جرف الهضبة الشرقية العليا
ع المساحات الحرجية وإهمال تطاول مخاطر انجراف التربة معظم أجزاء المنطقة بسبب انحدارها وتراج: مخاطر انجراف التربة

  .الجالل القدديمة
تبدو هذه المخاطر األشد ليس فقط بسبب طبيعة األرض وتعدد الشقوق والفوالق بل أيض ألن ما يطال : مخاطر تلوث المياه وغورانها

.  لغايات الشرب والريمناطق واسعة تستفيد من المياه المتجمعة في المنطقة إلى المياه من أذى ضمن منطقة الدراسة تتوسع آثاره
وتتأثر المياه الجوفية بالتلوث الكيميائي الناجم عن النفايات المنزلية والطبية والصناعية وعن تصريف المياه المبتذلة والصرف الصحي 

فذها بحكم ذلك أن استمرار تدفق السواقي الجوفية مهدد بانسداد منا إلى أضف. وعن استعمال المبيدات الزراعية واألسمدة الكيماوية
 وتعتبر منطقة الدراسة شديدة التعرض لهذه الفئة من .جرف األتربة بنتيجة أعمال الردم والمقالع وجرف الطبقات العلوية من األتربة

المخاطر، وال سيما قاطعها األوسط على طول فالق ميفوق حريصا، مرورا بتنورين الفوقا ووطى حوب، ومنطقة حردين، ومنطقة 
 .شاتين وبلعا

  
 

  
  
  
  

.تبين الخارطة في الصفحة التالية توزع المخاطر الطبيعية في المنطقة
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   و المناطق الطبيعية المتجانسةالمناظر الطبيعية

  .للمعطى الجيولوجي أيضا، بالتضافر مع المعطى المناخي، تأثير مباشر على شكل المناظر الطبيعية
حدث بشكل ثلوج تتراكم لفترة أشهر فمن الناحية المناخية تشهد المنطقة هطول كمية كبيرة جدا من المتساقطات، قسم أساسي منها ي

وأما من ناحية طبيعة الطبقات الجيولوجية، فإن المنطقة . طويلة على مرتفعاتها، وتشهد أيضا تكونا للجليد طوال فترة طويلة في الشتاء
 تتسم بتعدد الفوالق الطولية حد بعيد، كما أنها إلى تتسم بتجاور ثالثة أنواع من اطبقات الجيوليوجية التي يختلف تأثرها بالتآكل المائي

  .والعرضية، ذات المفاعيل األفقية والعامودية
  :على الوجه التالييمكن تصنيف الطبقات الجيولوجية تبسيطا 

وهذه الصخور تكاد ال تتأثر بالتآكل السطحي ألن المياه .  قاعدة بالغة العمق من الصخور الجوراسية الصلبة والشديدة النفاذ سطحيا-١
جوفها إما بالترشح وإما من خالل الشقوق العديدة التي تخترقها، ال سيما في جوار الفوالق، أو من خالل الهوات والبواليع لى  إتتسرب

التي تكونت أصال من خالل اتساع الشقوق بنتجة عوامل التسرب والجليد وتجويف الطبقات األقل صالبة وانهيار الطبقات العلوية بعد 
 المناطق الجوراسية تتخذ شكل األودية السحيقة والجروف الشاهقة ألن التآكل يفعل فعله في قعر الوديان لهذه األسباب نرى. ذلك

وهذا ما نشهد بوضوح كلي في وادي عين الراحة ووادي تنورين ووادي الميحال وسفح . فيعمقها بينما يترك سفوحها قائمة على حالها
 من التفاعل الكيماوي الناجم عن ذوبان الغاز الكربوني في مياه األمطار والذي يذيب  وينجم تراكم األتربة في هذه الصخور .جبل جاج

والرندزين ) terra rossa" (بالتراب األحمر"كاربونات الكلسيوم المكون للصخور الكلسية والدولومية مخلفا التربة المعروفة 
)rendzine(وهذا ظاهر بوضوح في السهل الصغير المحيط . ينة العلوية، ومن تراكم األتربة التي تجرفها المياه من الطبقات الل

  .الشرق من دير مار انطونيوس إلى بتنورين التحتا، وفي سهل وطى حوب،
.  مترا٧٠٠ مجموعة من الطبقات اللينة، الرملية أو البازلتية أو الترابية، تتخللها طبقات صخرية كلسية، تقارب سماكتها اإلجمالية -٢

وهذه األراضي . تكون السهول إلى تكون انحدارات محدودة وحتى إلى نة ال تسمح بتكون الجروف المرتفعة، بل تؤديهذه الطبقات اللي
والالفت في المنطقة توسع الرقع المغطاة باألتربة البازلتية والناجمة عن تفتت الصخور البازلتية عند . هي التي تتم فيها الزراعة عموما

) grès(تأثير الطبقات الصخرية، سواء كانت رملية  إلى ذه المناطق بشكل أدق، أمكننا التعرف بوضوحه إلى وأما إذا نظرنا. سطحها
  . أو كلسية، على شكل التضاريس وطبيعة المناظر

فحيث تظهر هذه الطبقات مع انحناء قليل أو حتى أفقيا، كما هو األمر في منطقة اللقلوق، نراها تكون جروفا معتدلة االرتفاع،                      
وهذا ما يمكـن    . الظهور تدريجا  إلى   الصخور على سطحها على أبعاد متفاوتة، حتى تعود الطبقات الترابية اللينة العليا           تظهر  

التعرف عليه بشكل نموذجي في منطقة دير زويال في اللقلوق، فيما خص مسطحات الضخور الكلسية الالفتة والتي اخترقتهـا      
 أيضا في مناطق الحسين والدغالة ومقيال شـاهين، فـي أعـالي وادي بلعـا                لألسف الشديد طرقات اإلفراز، وهذا ما يظهر      

  .الشرقية، فيما خص مسطحات الصخور الرملية التي نهشتها، لألسف الشديد، المرامل

مزرعة بني صعب من جهة وكفور العربي من        -وأما حيث تظهر هذا الطبقات مع انحناء أشد، كما هو األمر في منطقتي نيحا              
مزرعة بني صعب، نرى تتالي ضهور بوشبهة       -ففي مقلب نيحا  . ال تكون جروفا بل تظهر بشكل أخاديد متتالية       جهة أخرى، ف  

وكل ضهر يمثل في الواقع طبقـة جيولوجيـة   . فالمزراب فبوريلة فالحمي وبينها وديان الصفاف فالشوكة فالطاحون فالرويمة    
 إذ  مؤسف في هذه الحالة أن المرامل تتوسع كثيرا في هذه الحالة،          ومن ال . بينما الوديان تجري عند خطوط التقاء هذه الطبقات       

. تطال الطبقة الرملية بشكل وارب، فتنهش كل الضهر الرملي، وتراها العين تأكل فصال عاموديا كامال من المنحدر الجبلـي                  
ة وسطى بين الحالة المـسطحة      مقلب نيحا فكفور العربي، وانحدار الطبقات الجيولوجية يقع فيها في منزل           إلى   وأما إذا نظرنا  

التي نشهدها في اللقلوق وحالة االنحناء الشديد الحاصلة في مقلب مزرعة بني صعب، فنرى الطبقـات الجيولوجيـة تـشكل                    
ضهورا مائلة، تشكل جروفا متواضعة، أبرزها ضهر فارس وضهر حليا، لذا، ولألسف الشديد أيضا، نرى المرامل تتبع خط                  

  .ولي يبلغ عدة كيلومترات، وأنما على ارتفاع وبعرض ضئيلينالحرف الرملي، بشكل ط
 غطاء صخري كينوماني، يختلف لناحية تكوينه وصالبته عن الطبقة الجوراسية، فهو أقل صالبة منها بشكل عام، وعدد الفوالق -٣

عل األهم أنه قائم على الطبقات اللينة التي تقطعه أقل من تلك التي تقطع الطبقة الجوراسية، وثمة طبقات ضحلة من األتربة تتخلله، ول
زواله في رقعة واسعة من المنطقة ألن المياه المتسربة من خالله، متى تبلغ  إلى وهذه األسباب جميعا قد أدت. التي سبق ذكرها

. قطعا صخرية وأتربةالطبقات الترابية اللينة، تأكل منها وجرفها، فتحدث فراغات تحت الكتلة الصخرية التي سرعان ما تنهار وتتناثر 
ويسهل . وهذا واضح بشكل جلي تماما على أطراف حرف حردين من جهة أولى، وعلى أطراف الجرف الشرقي من جهة ثانية

الكتل الصخرية الناجمة عن هذه االنهيارات في أماكن متعددة من منطقة الدراسة، ولعل أوضحها تلك التي تحيط بجبل  إلى التعرف
وقد . وتكثر المغاور في الجرف الكينوماني. دا وحيدا عن الغطاء الكينوماني، بين قرن حدين غربا والجرف شرقاالقرن، الذي بقي شاه

ويختلف تأثر الغطاء . سمح تتالي هذه االنهيارات بتوسيع الرقعة المغطاة باألتربة اللينة من خالل التراجع التدريجي للجرف الكينوماني
  :ل اختالفا كبيرا بحسب انحنائهالصخري الكينوماني بعوامل التآك

ضئيل جدا، وحيث المتساقطات في غالبيتها من الثلوج         إلى   ففي منطقة الهضبة العليا الشرقية، حيث انحناء هذا الغطاء ضئيل          
المحـدودة  ) dolines(التي تذوب بشكل تدريجي، ال يحصل سيالن للمياه بل ترشح عامودي، ينجم عنه تكـاثر الهـوارات                  

.  منظر شبه مسطح من الهضاب اللطيفة االنحدار التي تتخللها منخفضات تكثر فيها المراعي وتـسمى مقايـل                 االتساع ضمن 
ويبقى االستثناء األبرز من هذه القاعدة الوادي الذي يبدأ من سهل الرهوة في الشمال الشرقي والذي ينتهي في وادي الجـوز                     

لى طول الخط الذي ينتهي عنده االنحناء الموضعي الذي طـال           والذي حصل ع  ) أي في خراج العاقورة   (في الجنوب الغربي    
ومن هنا ظهور الينـابيع فـي       . شكله المسطح أفقيا   إلى   هذا الغطاء بسبب التقبب الذي طال الطبقة الجوراسية، ليعود الغطاء         

  .أسفل هذا الوادي

حد  إلى   بقة الجوراسية الدنيا، فقد تشقق    وأما في المنطقة الوسطى حيث تعرض الغطاء الكينوماني للتقبب الحاد بضغط من الط             
إزالته بشكل شبه كامل، ولم يبق منه شاهدا سوى جبل القرن وما يحيط بـه مـن الكتـل الـصخرية                      إلى   أدى بعوامل التآكل  

  .المتناثرة ومن االنهيارات

وب الغرب، وحيـث ال     حد ما ومتجه ص    إلى   ، حيث ميالن الغطاء شديد    )أي في نطاق قرن حردين    (وأما في المنطقة الغربية      
 إلـى   تتجمع الثلوج بل يحصل التآكل بنتيجة سيالن مياه األمطار، فقد كان التآكل شديدا وأدى موضعيا، وفقا لمسالك الميـاه،                  

موقـع قريـة حـردين       إلـى    وإذا نظرنا . تفتيت الطبقات السطحية من الغطاء الكينوماني، بينما بقيت قائمة في أماكن أخرى           
ها تتتخذ شكال نصف ائري، يشبه شكل نضوة الحصان، حيها الغربي قائم على كتف طبقـة سـطحية مـن                    بالتحديد، رأينا أن  

الكينوماني المستبقى بينما حيها الشرقي قائم على سطح طبقة أدنى وإنما أصلب من الكينوماني ظهرت بعد تآكـل الطبقـات                    
لزراعية في قرن حردين ليست سوى بقايـا الطبقـات          واألراضي ذات القابلية ا   . العليا، وظهرت معها بالطة حردين الشهيرة     

  .  الصخرية المزالة مخلوكة مع بعض الطبقات اللينة التي تتخلل الطبقات الصخرية ضمن الغطاء الكينوماني
  

  
  

  

واردة في الصفحات الخمس التالية عددا من المواقع الممثلة للمناظر الطبيعية في المنطقة، مع شرح لتكونها تقدم اللوحات ال
  :الطبيعي

صورة جوية عن الجرد العالي، تبين شكله المسطح وبقاء الثلج متأخرا في فيء منحدراته الظليلة وانـسياب الميـاه منـه                      
  .لعليارويدا إلى الهوارات لتغذية الطبقة المائية ا

قرن حردين وبالطتها حيث يتبين تتشكل الموقع من التفتت االنتقائي لطبقات صخرية وبقاء أخرى، مـع انـسياب الميـاه             
  بينها،

  .منطقة حريصا حيث يظهر جليا أثر فالق ميفوق من جهة وفالق الرهوة من جهة أخرى 
  فها الشرقي،المنظر من القرن حيث تظهر الطية المحدبة الرئيسة في المنطقة، من طر 
  تحليل طبيعي لمنظر منطقة كفور العربي، حيث تظهر الطية المحدبة الرئيسة في المنطقة، من طرفها الغربي،  
تحليل طبيعي لمنظر منطقة مزرعة بني صعب، حيث يظهر  أثر التقبب في اتجاهه الجنوبي الشمالي، مع ما ينتج عنه من                      

  .يشكل األخاديد المتتالية التي تطبع مناظر المنطقةميالن شديد للطبقات واندالقها العرضي الذي 
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