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  الجمهورية اليمنية
  رئاسة الجمهورية

 المركز الوطني للمعلومات

  
 يف االنهيارات الصخرية

 اليمن



 المرآز الوطني للمعلومات

  
  :مقدمة

تعتبر ظاهرة االنهيارات الصخرية ظاهرة جيولوجية بالغة التأثير على حياة اإلنسان وبيئته                
المحيطة به، إن كل أماكن االنهيارات الصخرية تتصف بقدر من الثبات والـصمود لفتـرات               

ماسك بين تلك األجسام الصخرية ثابتـة       زمنية طويلة أو قصيرة طالما بقيت حالة التوازن والت        
 .القيمة على أماكن تواجدها

بحدوث هذه الظاهرة الجيولوجية واألكثر     تأثراً  وتعد الجمهورية اليمنية من أكثر بلدان الجزيرة        
  .تهديدا لحياة اإلنسان اليمني

فاليمن تتميز بطبوغرافية معقدة تحوي أكثـر       
من مساحتها جبـاالً يـصل أعلـى      % ٧٠من  
جبل (م  ٣٦٦٦تفاع لبعضها عن سطح البحر      ار

تكـون هـذه الجبـال شـديدة        ) النبي شعيب 
االنحدارات ثم طبيعة اإلنـسان اليمنـي فـي         
عالقته مع هذه الطبوغرافية المميزة حيـث أن        
النسبة الكبيرة من عدد سكانه يعيشون على قمم        
الجبال وأسفل المنحدرات الجبلية وهي األماكن      

  .نهيارات أو االنزالقات الصخريةذات العالقة بظواهر اال
ومما يجعل هذه الظاهرة أكثر تأثيراً على حياة اإلنسان اليمني هو عالقته الوثيقة بهذه األماكن               
وعمله الدؤوب في تغيير معالم طبوغرافية المكان الذي يعيش عليـه، فتالحظـه وبـصورة               

سـكنه أو بنـاء مـدرجات       مستمرة ينخر في الجبال أو المنحدرات الستخراج متطلبات بناء          
زراعية وأحيانا أخرى للحفر األفقي لصنع مغارات وجروف يتخذ منها حينا مأوى لحيواناتـه              

وكل هـذه األعمـال     ) كما كان في قرية الظفير بني مطر      (أو مخازن ألعالف تلك الحيوانات      
المغيرة لمعالم طبوغرافية هذه األرض تعمل      
بشكل غير محفوظ على تهيئـة الظـروف        

ث مثل هذه الظاهرة الجيولوجية التـي       لحدو
نسميها بظاهرة اإلنزالقات الصخرية التـي      

  .تكون نتائجها خطرة على حياة اإلنسان
  االنهيارات الصخرية

حركة األجسام الصخرية أو مجموعة     هي    
الكتــل الــصخرية فــي االتجــاه الــسفلي 
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وديناميكي وعوامل أخـرى    لالنحدارات الجبلية تحت تأثير الجاذبية األرضية أو الضغط الهيدر        

ويحدث هذا في صورة اختالط رأسي وافقـي لتـك           .كثيرة في مقدمتها االهتزازات األرضية    
األجسام والكتل الصخرية مكونة بعد حدوثها شكال خاصا ومميزاً للسطح الخـارجي ألمـاكن              

  .حدوثها
  

  . حدوث االنهيارات الصخرية يف اليمنأسباب 
سباب لحدوث مثل هذه الظاهرة فقد تكون أسبابا داخلية وأخـرى           يحدد علماء الجيولوجيا عدة أ    

خارجية، فحين يصل عامل التأثير الخارجي أو الداخلي إلى الدرجة التي تكـون فيهـا قـوى                 
اإلزاحة للجاذبية األرضية أعلى من درجة التماسك للصخور فـي أمـاكن تواجـدها علـى                

ــارات  ــة فتحــدث االنهي المنحــدرات الجبلي
  .الصخرية

الصدوع والفواصـل   (لتراكيب الجيولوجية   ا* 
إن مناطق االنزالقات األرضية في     :)والشقوق

الجمهورية اليمنية تأثرت صـخورها الناريـة       
والمتحولة والرسوبية بالعديد مـن الـصدوع       

 باإلضافة إلى والشقوق والفواصل عند تكوينها     
الحركات التكتونية القديمة والمصاحبة النفتاح     

 رفع وخفض بعض القطاعات الجيولوجية في تلـك         إلى أدتيج عدن التي     وخل األحمرر  ـالبح
 بعض الصدوع والشقوق والفواصل العديدة تأخذ اتجاهات مختلفة مما جعلها           إنالمناطق حيث   

غير مستقرة جيولوجياً وجعلها شديدة االنحدار مما سهل عملية التعرية الطبيعية التي تـساعد              
   .  الصخريةعلى حدوث االنهيار وتساقط الكتل

 واالنزالقات األرضية في اليمن تمتـاز  تنجد أن معظم مناطق االنهيارا: الميل واالنحـدار  * 
   عدم استقرار الكتل الصخرية والتربة الواقعة عليه إلىبانحدارات شديدة تؤدي 

 تلعب دوراً كبيراً في عمليـة االنهيـارات         األرضية الجاذبية   إن: األرضيةتأثير الجاذبية    * 
نزالقات الصخرية وزحف التربة المفككة والركام الصخري على المنحدرات والتي تؤدي           واال
   . تدمير المدرجات الزراعية والمباني السكنية والبنية التحيةإلى
تعد األمطار من أهم عناصر المناخ ارتباطاً بحياة اإلنسان في          : تأثير مياه األمطار والينابيع   * 

ياه الشرب والري في اليمن ومتمثلة فـي األوديـة الموسـمية            اليمن ألنها المصدر الوحيد لم    
المنتشرة على نطاق واسع باليمن ، كما أنها تتحكم في عناصر البيئة المختلفة كالتربة ونـوع                

. الغطاء النباتي وكثافته وتوزيع السكان إذ يتركز سكان اليمن في المناطق الغزيـرة األمطـار       
ة التي تؤدي إلى االنهيارات واالنزالقات األرضـية فـي          وتعتبر األمطار احد األسباب الرئيس    



 المرآز الوطني للمعلومات
اليمن نتيجة لتأثر الصخور بالعديد من الشقوق والفواصل أثناء تكوينها أو من خالل العمليـات               

ــرى      ــة األخ ــل التعري ــى عوام ــافة إل ــا باإلض ــة لتكوينه ــة الالحق  .الجيولوجي

يعية التي تصيب بقاعاً عديدة     الزالزل أو الهزات األرضية هي إحدى الظواهر الطب       : الزالزل* 
من األرض بصورة دورية ومنتظمة تقريباً وتصيب مواقع أخرى بصورة مفاجئة مسببة فـي              
كال الحالتين الكوارث والدمار إذا كانت شدتها كبيرة ، وإذا صادفت ووقعت بؤرتهـا تحـت                

  . مناطق مأهولة بالسكان
مناخ لما لها من تأثير مباشـر علـى          من أهم عناصر ال    ةتعد الحرار : تأثير درجة الحرارة  * 

واليمن تتميز بدرجات حرارة مرتفعـة صـيفياً ومنخفـضة شـتاء            . عناصر المناخ األخرى  
ونتيجة الختالف درجات الحرارة أثناء الليل      . وتنخفض درجات الحرارة بفعل عامل االرتفاع     

لخلـة أجزائهـا    والنهار تؤدي إلى استمرار تمدد الصخور وانكماشها وهذا يؤدي بدورة إلى خ           
فتتها ، كما أن التغير في درجة الحرارة يؤدي إلى تولد ضغوط وجهود متباينة في الـصخر            وت

وفي اتجاهات مختلفة يكون نتيجتها على مر الوقت حدوث التشققات في االتجاهات المختلفـة              
مما يساعد على تهشم الصخر وتفتته خصوصاً في الطبقات الخارجية منه ، ثم يمتد التأثير إلى                

كما إن الصخور ليست جيدة لتوصـيل الحـرارة وان          . تي تليها من الداخل وهكذا    الطبقات ال 
انتقال الحرارة من السطح إلى الداخل يكون قليال وبالتالي ال تتمدد األسطح الداخلية بنفس تمدد               

  .وتقلص السطوح الخارجية وهذا يؤثر على مدى انفراط وتكسر الصخر
ألشـجار والحـشائش ذات الجـذور الكبيـرة         كما أن وجود بعض ا    : األشجار والحشائش * 

الموجودة في مناطق االنزالق األرضي تلعب دوراً كبيراَ في عملية االنزالق حيث ترسـل أو               
تمتد أو تنتشر أو تنمو جذورها داخل شقوق وفجوات الصخور الموجودة فيها وهذا يؤدي إلى               

ا أنها تساعد علـى غـور       توسعها وتكسرها نتيجة نمو وحركة هذه النباتات داخل الشقوق كم         
 .وتسرب المياه مما يؤدي إلى تفتت الصخور وتحولهـا إلـى حطـام مـع مـرور الـزمن                  

إن العوامل البشرية أو الصناعية لها تأثير كبير كونها تعتبـر عوامـل             : األعمال اإلنسانية * 
محفزة لحدوث الكوارث الطبيعية وعلى نطاق واسع في مختلف المناطق اليمنية على امتـداد              
التوسع والنشاط العمراني والزراعي والصناعي المرتبط باسـتخدام األراضـي فـي المـدن              

أما في الوقت الحاضر فـان قلـة رقعـة األرض           . الرئيسية والثانوية وعلى مستوى األرياف    
 وإزالةالمنبسطة دفع الناس إلى البناء على المنحدرات وعلى مجاري السيول وجوانب الوديان             

ضافة إلى شق الطرق التي تصل إلى مواقع تلك المنشات بطرق عشوائية ،             الغطاء النباتي باإل  
) الديناميت( عمليات الحفر والتحجير لألطراف السفلية للمنحدرات باستخدام المتفجرات          أنكما  

من اجل استخراج الصخور والتربة ألغراض البناء ورصف الطرقات وبعـض االحتياجـات             
 تكون معظمها جـدران     إزالتهاكتل الصخرية التي يتم      جزء كبير من هذه ال     أن حيث   األخرى

 عدم استقرار الصخور في تلك المناطق ،        إلى مما يؤدي    أعالهساندة للركام الصخري والتربة     
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 إلـى  توسع الشقوق القديمة وتكون شقوق جديدة في اتجاهات مختلفة كما تؤدي             إلى باإلضافة

المناطق وسقوطها نتيجة العوامل الطبيعية     خلخلة قوى الترابط بين الطبقات الصخرية في تلك         
  . المحفزة لذلك

   السالمة للوقاية من االنهيارات الصخريةإرشادات
تصميم وتنفيذ قنوات تصريف لمياه األمطار لمنعها من التغلغـل ووصـولها إلـى الكتـل                * 

الصخرية اآليلة للسقوط، بحيث هذه القنوات تخترق الطبقات الطينية حتـى الوصـول إلـى               
  .سطح الصلب من اجل منع تشبع الطبقات الطينية بالمياهال

عدم استحداث أي تصريف عشوائي غير مدروس لمياه األمطـار فـي مواقـع االنهيـار                * 
باإلضافة إلى رفع مخلفات االنهيار في بعض المجاري المائية التي تعمل حاليا على             . األرضي

  .تغيير مسار اتجاه مياه األمطار
لمنحدرات أو على المساكن المتواجدة فيه كونه تشكل حمل إضافي علـى            عدم البناء على ا   * 

المنحدرات وعدم استحداث إي مباني أو ادوار إضافية على المباني التي تتواجـد أو تتنـاثر                
ــدر       ــى المنح ــافي عل ــل إض ــشكل حم ــا ت ــدرات لم ــفل المنح ــى وأس   .أعل

تناثرة أسفل المنحدرات بطرق    تفتيت وتكسير الكتل الصخرية المعلقة والتي تهدد المباني الم        * 
أو عمل  . فنية حديثة من اجل عدم إحداث أي أضرار في تلك المناطق كونها مزدحمة بالسكان             

جدران وحواجز إسمنتية تمنع من تساقط الكتل الصخرية وتعبئة الشقوق والفواصـل بـالمواد          
  .اإلســمنتية مـــن اجــل منـــع وصــول ميـــاه اإلمطــار وتخللهـــا فيهـــا    

 التي تعرضت للشقوق نتيجة تساقط الكتل وتحسبا لـسقوط مفـاجئ للكتـل              إخالء المنازل * 
 التي سوف تؤدي إلى تدمير المنازل والمـدرجات الزراعيـة أسـفل              المنازل الصخرية أعال 

  .المنحدرات
عدم االقتراب من أماكن تساقط الكتل الصخرية وبالذات خالل سقوط األمطار الن بعـض              * 

 قمم الجبال تمر عبر مناطق االنهيار ، حيث تعمل المياه على            مجاري مياه األمطار اآلتية من    
  .تعريــــة وإذابــــة وجــــرف المــــواد الــــساندة لهــــذه الــــصخور

الرجوع إلى جهة االختصاص عند تنفيذ أي مشاريع إنشائية مـن اجـل عمـل دراسـات                 * 
مـراد  جيولوجية وتكوينية وزلزالية باإلضافة إلى دراسة ميكانيكية التربة والصخور للمواقع ال          

  . استخدامها
المراقبة المستمرة للشقوق والفواصل الموجودة في تلك المناطق وبالذات خالل موسم سقوط            * 

ــدة   ــقوق جدي ــور ش ــشقوق وظه ــذه ال ــساع ه ــدى ات ــة م ــك لمعرف ــار وذل   .األمط
إعداد خرائط جيوبيئية يحدد عليها مواقع االنهيارات األرضية في الجمهورية اليمنية ومدى            * 

  .ا من اجل االستفادة منها مستقبالَدرجات خطورته
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نشر الوعي البيئي في أوساط المجتمع من خالل وسـائل اإلعـالم المرئيـة والمـسموعة                * 

والمقروءة من اجل توعية الناس بمخاطر االنهيارات األرضية والبناء العشوائي ومدى أهمية            
ا يـؤدي إلـى     الرجوع إلى جهات االختصاص لتفادي أي أضرار وخسائر مادية وبشرية مم          

  .صعوبة مواجهة الدولة لمثل هذه الكوارث نظرا لعدم تـوفر اإلمكانيـات المناسـبة لـذلك               
  
  
  
  

  :املصادر
 - www.almotamar.net 
- www.alwasat-ye.net   


