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  الجمھوریة الیمنیة
  المركز الوطني للمعلومات

  تاإلدارة العامة للتحلیل والدراسا

النشاط الزلزايل يف اليمن
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  :مقدمة

التي تھدد العالم الطبیعیة الخطرة تعتبر الزالزل من الكوارث   
بشكل فجائي یحول دون اتخاذ یتم حدوثھا  ، وذلك لكون

، الترتیبات االحترازیة الكافیة من قبل األفراد أو الجھات المعنیة
نھ یكمن خطر الزالزل عند وقوعھ في مناطق التجمعات أكما 

، لذلك فان التوسع الحضري السكنیة واالستثمارات االقتصادیة 
باألخطار المحدقة بعین االعتبار  األخذفي مناطق زلزالیة دون 

سیؤدي إلى تضخیم الخسائر  –حتما  –ومتطلبات مواجھتھا 
  .التي تسببھا الزالزل

الناتجة عن الزالزل خالل الفترة  الیمن كرابع دولة تعرضت للخسائر البشریة جاء ترتیبوقد 
دولي للكوارث الطبیعیة في المؤتمر الفعالیات ، وذلك ضمن م ١٩٩١م إلى عام ١٩٨٢من عام 

عند وضع بطبیعة النشاط الزلزالي في الیمن ، ولھذا یجب األخذ بعین االعتبار  م١٩٩٣عام 
 أشكالھاكون الیمن تقع في منطقة ھي عرضة للكوارث الطبیعیة بمختلف مخططات التنمیة 

ال  -الي فانھ عند حصول مكروه ، وبالت عمراني في المدن والریف على حد سواء وتشھد توسع
  .فان حجم األضرار والخسائر ستكون كبیرة -قدر اهللا 

، وتاریخ طبیعة النشاط الزلزالي في الیمن  إلى اإلشارةفي ھذا التقریر سنحاول  فإنناوعلیھ     
وأنواع الزالزل في الیمن ولمناطق النشاط الزلزالي ، الزلزال في الیمن عبر األحداث القدیمة ، 

  .محطات الرصد الزلزالیةو ،) م٢٠٠٦ – ٢٠٠٠(للفترة الزلزالیة  لألحداثوكذلك استعراض 

  :أنواع الزالزل وأسبابھا 

 لكونھا تنتج بسبب تدمیرا ،  األنواع أكثرتعتبر ھذه الزالزل من :  التكتونیةالزالزل
 األرضیةضغوط ناجمة عن حركة الصفحات الكبرى والصغرى التي تشكل القشرة 

یحدث فیھا مثل ھذا االنزالق ھي السبب وھذه الزالزل التي . صفحة  ١٢البالغ عددھا 
التي تحدث في العالم ، وتتركز ھذه في حوالي نصف الحوادث الزلزالیة المدمرة 

  ." حزام النار" ماةالمسالزالزل في المنطقة 

في عدة بیئات جیولوجیة " حزام النار"خارج منطقة  أیضاوتقع الزالزل التكتونیة 
من مختلفة ، حیث تعتبر سالسل الجبال الواقعة في وسط المحیط الھادي موقعا للعدید 

 أعماقالزلزالیة ذات الحدة المعتدلة ، وتحدث ھذه الزالزل على  األحداثمثل ھذه 
% ٥شخص ، وتعتبر السبب في حوالي  أيضحلة نسبیا ونادرا ما یشعر بھذه الزالزل 

  .لألرضمن الطاقة الزلزالیة 
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وبحر عرضة للزالزل التكتونیة ، وھي تمتد عبر البحر المتوسط  أخرىكما توجد بیئة 
من طاقة % ١٥ حواليقزوین حتى جبال الھیماالیا وتنتھي عند خلیج البنغال ویقع فیھا 

بصفة مستمرة من كل من الطبقات  أرضیةالزلزالیة حیث تتجمع كتل  ألرضا
واالسترالیة تنتھي بوجود سالسل جبلیة صغیرة  واألفریقیة واآلسیویة األوروبیة
  .ومرتفعة

أوالبركانیة ، ونادرا ما تكون ضخمة  األصولوھي الزالزل ذات :  الزالزل البركانیة 
غالبا ما ینذر بقرب انفجارات بركانیة  ألنھ أھمیتھمدمرة ، ولھذا النوع من الزالزل 

  . لألعلىالمواد البركانیة طریقھا  تأخذوتنشا ھذه الزالزل عندما . وشیكة 
أنشطةسببا فیھا من خالل عده  اإلنسانھي نوع من الزالزل یكون :  الزالزل الحثیة 

:  األنشطةھذه  أمثلةیقوم بھا ویتسبب في تخریب الوضع الطبیعي للتربة ، ومن 
، بناء السدود فوق  اآلبار، ضخ النفط والسوائل من  األرضالنوویة تحت  اإلنفجارات

.الصدوع الزلزالیة 
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  : أحزمة الزالزل في العالم

ھو حزام الزالزل المار بجنوب أوروبا ویمتد حتى : حزام النار - 
انبثاق تترافق غالبا مع الزالزل فیھوُیعرف بھذا االسم الن  ، الصین
انبثقت حیث ١٩٩٢نوفمبر  ١٤مثلما حدث في كولومبیا في  ، بركاني

  .في الیوم التالي لحدوث الزلزال حمم بركانیة على جبال األندیز
وھو حزام یعبر شرق البحر : حزام التالقي بین أوروبا وأفریقیا -

األبیض المتوسط بدءا من سواحل تركیا وبالد الشام مرورا بمصر 
  .العربي ودول المغرب

ویمتد من سوریا ولبنان وفلسطین واألردن : حزام األخدود األفریقي الشرقي -
  .وسالسل جبال غرب البحر األحمر حتى إثیوبیا والكونغو

بین جبال الھمالیا واأللب مارا بباكستان وإیران  وھو حزام یمتد : الحزام اآلسیوي األوروبي -
  .حتى یصل أوروباوالعراق وجمھوریات الكومنولث اآلسیویة 

وھو أخطر أحزمة الزالزل في العالم أجمع ویمر حول المحیط الھادي من : الحزام األخطر -
الشرق إلى الغرب، أو من الیابان إلى سواحل الوالیات المتحدة، وھو المتسبب في ثالثة أرباع 

  .ما یقع في العالم من زالزل
.  
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  سنة الو لقوة الزالزلوفقًا في العالم یوضح عدد الزالزل والوفیات جدول 

  *٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  قوة الزالزل

8.0–9.9  ٠  ٠  ٤  ١  ١  ٢  ١  ٠  ١  ١  

7.0–7.9  ٣  ١٢  ١٤  ١٠  ١٠  ١٤  ١٤  ١٣  ١٥  ١٤  

6.0–6.9  ١١  ١٦٦  ١٧٢  ١٤٢  ١٤٠  ١٤١  ١٤٠  ١٣٠  ١٢٦  ١٥٨  

5.0–5.9  ١٣٠  ١.٥٣٧  ١.٨٨٥  ١.٧١٢  ١.٦٩٣  ١.٥١٥  ١.٢٠٣  ١.٢١٨  ١.٢٤٣  ١.٣٤٥  
4.0–4.9  8,045  8,084  8,584  8,462  10,888  13,917  12,838  12,275  11,943  ٢٩٦  

3.0–3.9  4,784  6,151  7,005  7,624  7,932  9,191  9,990  9,876  11,138  85  
2.0–2.9  3,758  4,162  6,419  7,727  6,316  4,636  4,027  3,593  3,542  84  

1.0–1.9  1,026  944  1,137  2,506  1,344  26  18  43  16  2  

0.1–0.9  5  ٠  ٠  ٢  ٢  ٠  ١٠٣  ١٣٤  ١٠  ١  

  ٨  1,829  828  864  2,939  3,608  2,937  2,938  3,120  0  بال قوة

  ٦١٩  30,183  29,671  29,568  30,478  31,194  31,419  27,454  23,534  22,256  اإلجمالي

  ٢٣١21,3571,68533,819284,01082,3646,60571288,011٤٦  الوفیاتعدد 

/http://www.infoplease.com/ipa:  المصدر          ٢٠٠٩فبرایر  ٥البیانات إلى تاریخ *
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م مقارنة بباقي ٢٠٠٤یتضح من الجدول السابق االرتفاع الكبیر في عدد الوفیات خالل عام  
) تسونامي(موجات المد البحري  إلى، ویعود ذلك ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٠(خالل الفترة  األعوام

 آسیادول جنوب شرق بت على مقیاس ریختر والذي ضر) ٩.١(الناتجة عن زلزال قوتھ 
، كما یالحظ شخص ) ٢٨٤.٠١٠(والذي نتج عنھ وفاة  أفریقیاصغیرة من قارة  وأجزاء

بعد شخص وذلك ) ٨٨.١١٠(لیبلغ عدد الوفیات  ٢٠٠٨االرتفاع في عدد الوفیات خالل عام 
الزلزال الذي ضرب الصین  إلىویرجع ذلك  )٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(انخفاض ملحوظ خالل عامي 

.على مقیاس ریختر والذي خلف العدد الكبیر من عدد الوفیات ) ٧.٩(بقوة 

فیما یتعلق بنسبة الوفیات الناجمة عن الزالزل من إجمالي الوفیات  أما على المستوى الكلي 
الفترة الناجمة عن بقیة الكوارث الطبیعیة ، فقد سجلت قارة آسیا أعلى ھذه المعدالت خالل 

، حیث وصلت نسبة الوفیات الناجمة عن الزالزل في قارة آسیا خالل تلك ) ٢٠٠٧ – ١٩٩٤(
ثم %) ٨(روبا ومن إجمالي الوفیات الناجمة عن بقیھ الكوارث الطبیعیة ، تلیھا أ%) ١١(الفترة 

ثم استرالیا وجزر المحیط الھادي %) ٤(ثم أفریقیا %) ٥(األمریكتان ومنطقة الكاریبي 
)١.%)١  

  

  :النشاط الزلزالي في الیمن    

الشمال  بإتجاهنظرًا لوقوع الیمن في الجزء الجنوبي الغربي من الصفیحة العربیة التي تتحرك 
الزلزالیة النشطة  األحزمة بأحدالشرقي بحركة دورانیة عكس عقارب الساعة ، والمحاطة 

اللذان یمثالن مسرحًا للعملیات وخلیج عدن  األحمرالناتجة عن الوضع التكتوني لكل من البحر 
مسببة توسع  األرضالتكتونیة والزلزالیة نتیجة االجھادات التي تسببھا تیارات الحمل في باطن 

ونتیجة لھذه العملیة تتراكم الضغوط على صخور  وخلیج عدن ، األحمروانتشار في قاع البحر 
تستطیع صخور القشرة مقاومتھا ، وبالتالي قیم ال  إلىفي المنطقة حتى تصل  األرضیةالقشرة 

  . تتحرر على شكل طاقة زلزالیة في مناطق الضعف بمقادیر مختلفة في كل من الیابسة والمیاه

                                                          
  .مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – ٢٠٠٨التقریر التحلیلي السنوي ألھم األزمات والكوارث  - ١
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سجالت التاریخ الزلزالي في الیمن والذب بدأ توثیقھ بزلزال صحراء سبأ بمدینة  إلىواستنادًا  
حدوث الزالزل في الیمن من حیث مناطق نشؤھا  سلوك، ومن خالل تتبع ) م٧٤٢(عام  مأرب

النشاط الزلزالي في الیمن ال یحدث  أنتكرارھا وفترات حدوثھا وعودتھا ، یالحظ  وأسلوب
الصدوع  أویكون مرتبط بمناطق التصدع الرئیسیة عند حدود الصفائح  وإنمابشكل عشوائي 

  .بركانیة النشطةمناطق الحقول ال أوالثانویة داخل تلك الصفائح التكتونیة 

بان تكرار الزالزل في جنوب الجزیرة العربیة والبحر كما تشیر بعض الدراسات التاریخیة  
وتشیر الدراسات التاریخیة سنة ،  ٣٠ -٢٠كل  أوسنوات  أربعوخلیج عدن یحدث كل  األحمر

، وان عدد الھزات بشكل عام ) م١٩٩٤ – ١٩٠٠(في الفترة ) ھزة ٧٥٠(حدوث  إلى أیضا
ألرضیة قد یفوق ھذا الرقم بكثیر بسبب وقوع أكثر ھذه الھزات في مناطق نائیة حیث أن ما ا

  .سجل ھو ما حدث فقط في أماكن التجمعات السكنیة 

في جنوب شبة الجزیرة  الزلزالیةم من اكبر واھم الحوادث ١٩٨٢عام زلزال ذمار  رویعتب 
مسكن وعدد كبیر من  ألف ١٢قتیل وأضرار ألكثر من  ٢٥٠٠والذي خلف أكثر من العربیة 

الزالزل التي ضربت الیمن  أقوىم من ١٩٤١كما یعتبر زلزال صعده عام ،  المرافق والخدمات
منزل كما انھ استمر تردد الھزات قرابة ١٧٠٠قتیل ودمر ١٢٠٠حوالي حیث خلف الزلزال 

 األرواحكثیرة في  أضرارم الذي الحق ١٩٩١ین عام العدزلزال  وكذلك، ثالثة أشھر
حدوث العدید من الھزات  إلى باإلضافةھذا شخص ،  ١٢تلكات حیث بلغ عدد الوفیات مموال

  .) درجات  ٢(الخفیفة والزالزل التي تقل قوتھا عن 

  :تاریخ الزالزل في الیمن   

فان أھم األحداث ) للمؤرخ عبد اهللا الحبیشي( من خالل استعراض التاریخ الزلزالي في الیمن 
  : الزلزالیة التي مرت بھا الیمن التالي

 المأمونفي الیمن في زمن  اإلسالمیةحسب ما روتھ الكتب  األرضیةبدء تاریخ الھزات -١
.عن ھالك عدد كبیر من الضحایا وأسفر، ) ھـ٢١٢(عام 

.بقیة سد مأرب أنھىنھ أ، وربما ) م٧٤٣(زلزال سبأ بمأرب وشبوه في عام -٢

 األحمربجبال االبغلھ الواقعة في البحر  المسماةالجبال السبعة  إحدىانفجار بركان في -٣
عنھ خروج كمیات كبیرة من  أسفر، ) ھـ٨٣٥(بین جزیرتي كمران ودھلك في عام 

.النار والدخان

عنھ انشقاق  أسفر، ) ھـ١٠٢٩(الجمھوریة في عام  أنحاءحدوث رجفة شدیدة في جمیع -٤
.دار المظھر في منطقة صعده

.شخص٥٠عنھ مقتل  أسفر، ) ھـ١٠٧٢(حدوث زلزال في مدینة صنعاء في عام -٥
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عنھ انشقاق  أسفر، ) ھـ١٠٧٧(في كثیر من المناطق الیمنیة في عام حدوث رجفة -٦
.بعض المنازل

في عام ) المناطق الوسطى(حدوث ما یقارب ثالثین ھزة في منطقة ضوران -٧
)ھـ١٠٨٥(

 .امتدت إلى مدینة صنعاء) ھـ١٠٨٦(حدوث ھزة كبیرة في عام -٨

في عام ) األحمرالمحاذیة للبحر (ظھور نار عظیمة في الجبال المقابلة لمنطقة المخأ -٩
) .ھـ١٠٩٠(

عنھ  أسفر،  )درجات ٥.٨(قوتھ وبلغت  )م١٩٤١(في صعده في عام حدوث زلزال -١٠
 .شخص ١٢٠٠صعده ومقتل  من المناطق الشمالیة فيكبیرة  أجزاءتدمیر 

، اثر على معظم األجزاء الجنوبیة من المحافظات ) م١٩٤١(حدوث زلزال في عام -١١
یقال انھ من الشمالیة ، وصاحب الزلزال تفجرات بركانیة عنیفة وخروج غازات ھائلة 

.جبل التعكر في ناحیة جبلة

).درجات ٥(وبلغت قوتھ ) م١٩٥٥(حدوث زلزال في صعده عام -١٢

زلزال في منطقة المنخفضات الوسطى وتركزت شدتھ في ضوران انس وبلغت حدوث -١٣
شخص وإلحاق ٢٥٠٠، أسفر عنھ مقتل أكثر من ) م١٩٨٢(في عام ) درجة ٥.٩(قوتھ 

.ألف مسكن وعدد كبیر من المرافق والخدمات ١٢أضرار بأكثر من 

في التاریخ القدیم ، وسیتم فقد تعرضت للعدید من الزالزل  بالنسبة للمنطقة الساحلیة الغربیة أما
ي المنطقة من واقع المخطوطات القدیمة الزلزالیة القدیمة التي وقعت ف األحداث ضاستعرا

  :والكتب التاریخیة

.شخص٢٠٠عنھ مقتل  أسفر، ) م١١٥٤(ضرب زلزال مدینة عدن عام -١

، امتد أثره إلى المخأ وأحس بھ من ھم ) م١٣٤٩(ضرب زلزال جنوب مدینة زبید عام -٢
.في صنعاء

في منطقة موزع عام ) ھزة ٤٠( إلىوصل عددھا  األرضیةحدوث سلسلة من الھزات -٣
).م١٣٨٧(

.في المباني أضرارعنھا  أسفر، ) م١٤٢٧(في مدینة زبید عام  أرضیةحدوث ھزة -٤

، )ایام٣(استمرت  )م١٤٦٣(عام  زبیدفي منطقة  األرضیةحدوث سلسلة من الھزات -٥
.منازل١٠أسفر عنھا أضرار في 

 .لمدة سنةاستمرت ) م١٥٠١(حدوث سلسلة من الھزات األرضیة في منطقة زبید عام -٦
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، تسببت ) م١٥٠٩(حدوث سلسلة من الھزات األرضیة بین منطقتي موزع وزبید عام -٧
.أرضیةفي حدوث شقوق 

) .م١٥١٠(عام  حدوث سلسلة من الھزات األرضیة في منطقة جنوب زبید-٨

بھ حتى  واإلحساس تأثیره، امتد ) م١٧٨٨(في منطقة الحدیدة عام حدوث زلزال -٩
.منطقتي المخأ ومناخة

.، امتد تأثیره حتى منطقة العریش) م١٧٨٩(حدوث زلزال في منطقة الحدیدة عام -١٠

.زبید، امتد تأثیره حتى منطقة ) م١٧٨٩(حدوث زلزال في منطقة الحدیدة عام -١١

).م١٨٥٩(عام في منطقة الحدیدة  األرضیةمن الھزات  حدوث عدد-١٢

).م١٨٧٣(تي باجل ومناخة في عام بین منطق األرضیةحدوث سلسلة من الھزات -١٣

  :أنواع الزالزل في الجمھوریة الیمنیة 

  :تتأثر األراضي الیمنیة بنوعین من الزالزل ھما 

التكتوني بین أنظمة صدوع البحر الزالزل التكتونیة لكونھا تقع في منطقة شدیدة التعقید -١
األحمر وخلیج عدن وعلى حافة الصفیحة العربیة والمتأثرة بحركات تكتونیة عبر 

.األنظمة الموازیة والمعامدة لكل من البحر األحمر وخلیج عدن 

الزالزل البركانیة لتواجد االنتشار الصخري البركاني والمتمثلة بصخور بركانیات -٢
  .المغطیة لمناطق كبیرة ، وكذلك بركانیات الحقب الرباعي الحدیثالحقب الثالثي 

  

  :مناطق النشاط الزلزالي في الجمھوریة الیمنیة 

تتأثر الیمن بعدد من أنظمة التصدع الموازیة والمتعامدة على كل من البحر األحمر وخلیج عدن  
على مستویات ھذه الصدوع  ، والتي تؤدي إلى حدوث الزالزل نتیجة إعادة النشاط أو الحركة

نتیجة لقوى أخرى جدیدة وبأي اتجاه مسببة في حدوث حركات باتجاھات مختلفة وبإزاحات 
  .متباینة

  :وتنقسم المناطق الزلزالیة في الیمن بصورة عامة إلى    

مناطق تقع ضمن أنطقة حدوث البؤر الزلزالیة الضحلة وھي الزالزل الرئیسیة كما -١
.والعدینحدث في منطقة ذمار 

بؤر زلزالي ولكنھا تتأثر بوصول الموجات  أيمناطق ال تقع ضمن أنطقتھا حدوث -٢
الزلزالیة التي تعاني من الضعف ولكنھا تكون غیر مؤثرة كما في الحشود الزلزالیة 
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م ، وانتشرت موجاتھا إلى ١٩٩٧التي حدثت في خلیج تاجورا في جیبوتي في عام 
.مدینة المخأ وتعز وعدن وأبین

  :حسب الشدة الزلزالیة إلى األنطقة التالیة ةكما یمكن تقسیم المناطق الزلزالی

یمتاز بوجود اندفاعات بركانیة مع صدوع وتوسع :  نطاق البحر األحمر وخلیج عدن-١
.في قاع البحر والخلیج  ، وھو یمثل أكثر األنطقة نشاطا

.المیالن غیر مستقرةیمتاز بوجود صدوع اعتیادیة عالیة  :نطاق المنخفضات الوسطى -٢

یمتاز بوجود صدوع اعتیادیة مطمورة بالرسوبیات الحدیثة  :نطاق السھول الساحلیة -٣
.قریبة من النطاق النشط في البحر األحمر وخلیج عدن

یمتاز بوجود صدوع اعتیادیة مع صدوع :  عتق بالحاف –نطاق منخفض الجوف -٤
.زاحفة وصدوع مضربیة مماسیة

یمتاز بوجود صدوع  :بیة والجنوبیة الغربیة والدرع العربي نطاق المرتفعات الغر-٥
.اعتیادیة باإلضافة إلى طفوح بازلتیة وبركانیات الیمن الثالثیة والرباعیة

یمتاز بوجود صدوع ومنخفضات  :نطاق ھضبة حضرموت ومنخفض الربع الخالي-٦
.أرضیة وھو یمثل اقل األنطقة نشاطًا

  :العوامل التالیةوقد تم تقسیم ھذه األنطقة بحسب 

.مدى قربھا أو بعدھا عن األحزمة الزلزالیة في البحر األحمر وخلیج عدن -١

نوع الحالة البنائیة من حیث وجود أنواع الصدوع والكسور ذات كثافة عالیة وأطوال -٢
.كبیرة ومناطق الضعف التي شملت المنخفضات والخسوف واألحواض

. أكثر صالبة كلما كان النطاق اقل نشاطًانوعیة الطبیعة الصخریة ، حیث كلما كانت -٣

، أمكن التعرف  نھ من خالل البیانات والمعلومات الصادرة من محطات الرصد الزلزاليأكما   
  :على عدد من المناطق التي تتسم بحدوث نشاط زلزالي وھي

  مناطق الیابسة: أوال

بالمتقطع والھادئ ، ویتمیز بان یتمیز النشاط الزلزالي في منطقة العدیم : منطقة العدین - ١
.درجات الزالزل فیھ مابین المتوسطة والضعیفة

تعتبر منطقة حیس من المناطق التي كانت تتعرض لنشاط زلزالي  :منطقة حیس - ٢
متكرر سنویا، إال انھ بدأ یظھر على فترات متقطعة في كل عام ، ویتمیز النشاط 

.من قبل أھالي المنطقةالزلزالي فیھا بالضعیف إلى المتوسط المحسوس 
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نتیجة لجیولوجیة المنطقة التي توجد فیھا الكثیر من مناطق الضعف  :منطقة ذمار- ٣
المتمثلة في الشقوق والفوالق والحمامات الساخنة ، فان منطقة ذمار تتعرض لنشاط 
زلزالي مستمر ما بین الضعیف إلى المدمر ، حیث تعرضت منطقة ذمار لزالزل 

.م١٩٨٢كان أخرھا زلزال عام مدمرة عبر التاریخ 

تعتبر منطقة صعده من المناطق المشھورة تاریخیا بحدوث زالزل : منطقة صعده - ٤
مدمرة ، ویعتبر الجزء الواقع بالقرب من منطقة حیدان بأنھ الجزء النشط زلزالیًا ، 
حیث تشھد ھذه المنطقة أحداث زلزالیة بین فترة وأخرى والبعض منھا یكون محسوس 

.أھالي المنطقةمن قبل 

تتعرض ھذه المنطقة لنشاط زلزالي بدرجات ضعیفة ولفترات مستمرة  :منطقة حجة - ٥
.وأحیانا متقطعة

تتعرض منطقة البیضاء إلى نشاط زلزالي متقطع من وقت ألخر  :منطقة البیضاء - ٦
.وبدرجات مختلفة تظھر أحیانا وتختفي أحیانا

على امتداد السواحل الغربیة للیمن مع  تقع ھذه المناطق: المناطق الساحلیة الغربیة -٧
البحر األحمر ، وتشھد نشاط زلزالي متزامن مع النشاط الزلزالي الذي یظھر في البحر 

).بیت الفقیة –باجل  –حیس  –زبید ( ، وتضم المناطق التالیة األحمر

ھر تعتبر منطقة یافع من مناطق النشاط الزلزالي الحدیثة التي لم یكن یظ: منطقة یافع -٨
نشاط زلزالي ملحوظ ، وتتمیز ھذه المنطقة بحدوث ھزات أرضیة یمكن  أيفیھا 

.تصنیفھا بالضعیفة ودون المتوسطة

تعتبر من مناطق النشاط الزلزالي الحدیثة التي بدأت بالظھور خالل عام  :منطقة عدن -٩
م ، وبدأ فیھا النشاط الزلزالي بشكل مكثف على فترات متفرقة ، ویرجع ذلك ٢٠٠١

.لى قرب المنطقة من منطقة االجھادات في خلیج عدنإ

تعتبر من مناطق النشاط الزلزالي الحدیثة التي ظھرت في عام  : حضرموتمنطقة -١٠
.م ، وتتمیز بنشاط زلزالي خفیف٢٠٠١

تعتبر من مناطق النشاط الزلزالي الحدیثة التي ظھرت في عام  :منطقة عمران -١١
.م ٢٠٠١

تعتبر من مناطق النشاط الزلزالي الحدیثة التي  : رماعمنطقتي وادي زبید ووادي -١٢
.م ٢٠٠١ظھرت في عام 

  المناطق المغمورة: اثانی 
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م٢٠٠٧ -  ٢٠٠٠عدد االحداث الزلزالیة للفترة 

ُیصنف خلیج عدن ضمن مناطق النشاط الزلزالي الكثیفة ، نتیجة لموقعھ :  خلیج عدن-١
الذي یمثل احد األحزمة الرئیسیة ، كما انھ یعتبر من أكثر المناطق من حیث كثافة 

. زلزالي ویتصدر مناطق النشاط الزلزالي من حیث المقادیر وعدد الھزاتالنشاط ال

تتمیز منطقة البحر األحمر بوجود اندفاعات بركانیة مع صدوع وتوسع  :البحر األحمر -٢
في قاع البحر األحمر ، مما یجعلھ من مناطق النشاط الزلزالي الكثیف في الیمن ، حیث 

م إلى ١٩٨٠بحر األحمر في الفترة من عام تشیر اإلحصائیات المسجلة في جنوب ال
م ، ١٩٩٦م إلى ١٩٩٣م إلى زیادة كبیرة في عدد الھزات األرضیة لألعوام ٢٠٠٠

بینما في شمال البحر األحمر وفي نفس الفترة تشیر اإلحصائیات إلى زیادة عدد الھزات 
م أكثر األعوام في ١٩٩٧م وكان عام ٢٠٠٠م إلى ١٩٨٢وبصورة مضطردة من عام 

دد الھزات األرضیة ، بینما في وسط البحر لم تشیر اإلحصائیات إال إلى زیادة في ع
. م بینما بقیة األعوام لم تشھد سوى أعداد قلیلة من الھزات األرضیة١٩٩٥عام 

  )م٢٠٠٧ – ٢٠٠٠(األحداث الزلزالیة للفترة 

الشبكة ، وتوسعھ م ١٩٩٤في نوفمبر  الزلزاليمن بعد استكمال الشبكة الوطنیة للرصد     
رصد  أمكن، فقد  م٢٠٠٠في عام  المكالویافع  ينطقتكمالوطنیة في مناطق نشاط جدیدة 

حصول على وبالتالي ال وتسجیل بیاناتھا الزلزالیة في مختلف محافظات الجمھوریة  األحداث
  .عدد األحداث الزلزالیة في كل عام والمناطق التي حدثت فیھ ، ومدى قوة الزلزال

  

  

  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٠جدول یوضح عدد األحداث الزلزالیة للفترة 

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  السنة

  ٢٧٣٢  ٣١٠٤  ٢٨٠٥  ٢٤٢٩  ١٨١٦  ١٦٠٥  ١٢٢٦  ١٢٠٠  ثاألحداعدد 

  الشبكة الوطنیة للرصد الزلزالي –أعداد مختلفة من النشرة الزلزالیة السنویة :  المصدر

الزلزالیة المسجلة في  األحداثتشكل     
وخلیج عدن معظم ما یرصد  األحمرالبحر 

في محطات الرصد الزلزالي الیمنیة وحصیلة 
 إجمالي٪ من ٥٠زالزل خلیج عدن تتجاوز 

، األحمر٪ في البحر ٢٥النشاط الزلزالي ثم 
 األحمركال من البحر  أنوھذا یدل على 

وخلیج عدن یتأثران بالوضع التكتوني الناتج 
كسرات في القشرة البحریة وحركة عن الت
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بحسب ما (التصدع في القشرة البحریة  أنظمةالصھیر الجوفي المتدفق من الشقوق الناتجة عن 
  ).ورد في تقریر المختصین في الجانب الجیولوجي والمساحة

) درجة ٢.٢(و ) درجة  ٣.٩(ما بین في مناطق الیابسة األحداث الزلزالیة قوة تراوحت وقد     
،  في بعض السنوات لكان یشعر بھا األھالي وسببت ارتجاج المناز حیث،  على مقیاس ریختر

   .خسائر بشریة أو أضرار أيلم تسبب  أنھا إال

في  الزلزالیة األحداثقوة  تبلغفقد تعرضت لنشاط زلزالي كثیف وأما في المناطق المغمورة     
، أما في منطقة البحر األحمر فتصل ) اتدرج ٥( في معظم السنوات إلى أكثر منخلیج عدن 

محوري في لتركز مناطق االنتشار العلى مقیاس ریختر ، ونتیجة ) درجات  ٤(إلى أكثر من 
كل من خلیج عدن والبحر األحمر فان ذلك یلعب دور رئیسي في استمرار النشاط الزلزالي في 

تتصدر المركز  فإنھا، لذلك ا االنتشارتلك المحاور نتیجة تركیز االجھادات المتولدة بفعل ھذ
  .الزلزالیة في كل سنة من السنوات األحداثفي عدد  واألولالرئیسي 

  شبكات الرصد الزلزالي الیمنیة
إنشاء شبكة وطنیة  ، فقد توجھت الدولة نحومحافظة ذمار بم ١٩٨٢ عامزلزال وقوع بعد     

عمار المناطق إللرصد الزلزالي في الجمھوریة الیمنیة بالتعاون مع المجلس األعلى إلعادة 
إنشاء مشروع شبكة ، وقد تم لتنسیق مع وزارة التخطیط والتنمیة وباالمتضررة من الزلزال 

  .م١٩٩١ومركز الرصد الزلزالي عام   م١٩٨٩الرصد الزلزالي عام 

  :لوطنیة للرصد الزلزاليالشبكة ا: أوال   
ذات التحسس العالي بالقدح عبر ) MARS_88(فرعیة من نوع ) محطة ١٨( تتكون من    

لتحسس األحداث المحلیة ) Short Period(ذات المدى القصیر ) محطة  ١٢(منھا  الھاتف ،
 وقد.لتحسس األحداث اإلقلیمیة والبعیدة ) Broad Band(ذات المدى الواسع  )محطات ٦(و 

محطات ذات مدى قصیر في  ١٠م لعدد ١٩٩٤تم تركیب وتشغیل المرحلة األولى في نوفمبر 
   صعدة وتم أخیرا إضافة –التربة –حجة - مأرب –عدن –العدین –البیضاء - كل من ذمار

  ).یافع(محطة في منطقة االبعوس 

  :شبكة رصد الحركات األرضیة القویة: ثانیا  
موزعة في مختلف المدن الرئیسة في ) SSA-2(رقمیة نوع ) محطة ١٧(تتكون من    

  .المنشئات الھامة والسدود وكذا على التركیب الجیولوجیة الرئیسیة
ویتم سحب المعلومات من ھذه المحطات بواسطة الحاسب اآللي لتحلیلھا واالستفادة منھا 

  )ویةحالة حدوث الزلزال المتوسطة والق في(وتختص ھذه الشبكة بتسجیل التسارع األرضي .
وتستخدم النتائج التي .وكذا السرعة واإلزاحة لكل المنشأ وكذا الموقع الذي یقف علیة المنشأ 

یتم الحصول علیھا من ھذه التسجیالت عادة في الھندسة الزلزالیة وإصدار دستور بناء مقاوم 
  .للزالزل

  :الشبكة التلیمتریة : ثالثا  
وھى مكملة للشبكة الرئیسة للرصد ، المستمر )الورقي (تمتاز ھذه الشبكة بالتسجیل المرئي     

   الزلزالي ،وتتكون من ثالث محطات فرعیة مجھزة بالقطات عالیة التردد ذات المدى القصیر
  )SS-1 Ranger Seismometer(،   وترسل المعلومات الزلزالیة فور تسجیلھا في
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المحطة الفرعیة السلكیا آلي المحطة المركزیة لتسجیلھا على الورق ومن ثم تم إدخال أسلوب 
وتحلیل المعطیات  )  MARS-88 prgd(بإضافة جھاز جدید من نوع   جدید للتسجیل الرقمي

  .بالحاسب اآللي
م حیث تم تركیب وتشغیل المحطة ١٩٩٧دایة وقد تم إنجاز وتركیب وتشغیل الشبكة مع ب

 أسبیلفي مدینة ذمار وكذا نصب محطة فرعیة في جبل ) ھران(المركزیة في مبنى المركز 
ألسباب جیولوجیة   )محافظة البیضاء(لفترة كبیرة ثم تم نقلھا إلى مدینة رداع جبل أحرم 

 إبمارة محافظة محافظة ذمار ومحطة في جبل س) وصاب العالي(وأخرى في جبل الدن 
  .تستقبل من محطة إرسال من موقع إریان محافظة إب 

  :الرقمیة والتلمتریة  محطات الرصد الزلزالي جدول یوضح
  )متر(االرتفاع   خط الطول  خط العرض  المحطةاسم   م

  ٤١  ٤٩.٠٣٦  ١٤.٤٧٦  المكال  ١

  ٢٢٨٠  ٤٤.٢٠٥  ١٥.٣٨٧  صنعاء  ٢

  ٢٤٦٠  ٤٤.٣٩٠  ١٤.٥٧١  ذمار  ٣

  ٤١  ٤٤.٩٨٣  ١٢.٧٧٦  عدن  ٤

  ٢٠٠٠  ٤٥.٥٦٧  ١٣.٩٧٥  البیضاء  ٥

  ١٦٥٠  ٤٣.٥٩٩  ١٥.٦٩٩  حجة  ٦

  ١١٢٠  ٤٣.٩٩٢  ١٥.٤٦٤  مأرب  ٧

  ١٣٧٠  ٤٣.٩٦٧  ١٣.٩٦٧  العدین  ٨

  ١٨٦٠  ٤٤.١١٥  ١٣.٢٣١  التربة  ٩

  ١٨٥٠  ٤٣.٧٥٠  ١٦.٩٣٣  صعده  ١٠

  ٢٣٢٥  ٤٥.٢٤٩  ١٣.٨٧١  یافع  ١١

  ٢٣٥٠  ٤٤.٨٣٠  ١٤.٤٤٠  احرم  ١٢

  ١٤٧٠  ٤٤.٢٣٠  ١٤.٢٣٠  أریان  ١٣

  ٢٩٠٠  ٤٣.٨٧٠  ١٤.٣٧٠  الدان  ١٤

  :المحطات المؤقتة 

  )متر(االرتفاع   خط الطول  خط العرض  المحطةاسم   م
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  ٢٣  ٤٢.٦١٦  ١٥.٣٣٣  كمران  ١

  ٨٠  ٤٢.٧١٤  ١٣.٦٩٤  حنیش  ٢

  ١٧١  ٤٢.٧٥٠  ١٣.٩٨٥  زقر  ٣

  ٣٨  ٤٢.٧٢٦  ١٤.٠٤٧  جزیرة زقرشمال   ٤

  

: تخفیف المخاطر الزلزالیةإجراءات 
الزالزل من أكثر الظواھر الطبیعیة تدمیًرا، وبالرغم من أنھا نادًرا ما تستمّر ألكثر تعتبر      

 TNT(ملیون طن من مادة  ٢٠٠من ثواٍن معدودة، إال أن الطاقة الناجمة عنھا یمكن أن تعادل 
تسبَّب آالف مرة من طاقة أول قنبلة نوویة، وت ١٠وأكثر  - التي تعتبر من المتفجرات القویة )

ال یمكن بالرغم من خطورتھا فانھ و، ألف شخص تقریًبا كل عام  ١٤الزالزل في إزھاق حیاة 
من خالل قیام لكن یمكن تخفیف آثارھا المدمرة ، والعلمیة  اإلنسانمنعھا مھما بلفت مقدرة 

  : منھا إجراءات وقائیة احتیاطیة الدولة بتحدید 
 وتسھیل تبادل المعلومات مع الدول المجاورة ، نشر شبكات الرصد الزلزالي في الدولة

  . بشكل خاص والبعیدة بشكل عام
ق المختلفةطوضع الخرائط الزلزالیة للدولة بحیث تحدد قیمة النشاط الزلزالي في المنا .
والتركیز على األمور التالیة أجھزتھاتطویر ب الجھات المعنیة قیام:
 بدقة  النشاط الزلزاليتحدید مناطق.  
 تطویر أجھزة تسجیل الزالزل والمساعدة على نشر شبكات الرصد الزلزال في كل

  .المناطق 
 تطویر الطرائق واألجھزة الكفیلة بالتنبؤ بالزالزل.
 األرضیةدراسة المخاطر الجیولوجیة الطبیعیة الناجمة عن الحركات واالنزالقات 

الھامة الحیویة لمرافقوالمدن ا إلشادةتحدید المواقع المالئمة ، مما یؤدي إلى وغیرھا
   .والطرق وغیرھا واألنفاقكالسدود والجسور 

 تصمیم المنشآت في المناطق المختلفة للدولةعند ) مجموعة مبادئ(وضم كود .  
د الموضوع بحیث تزداد مقاومتھا للزالزلوتصمیم المنشآت الحدیثة حسب الك .  
تدعیم المنشآت القدیمة لزیادة مقاومتھا للزالزل .  
 لمخاطر الزلزالیة واالستعداد الدائم لحدوث الزالزل وإرشادھم إلى باتوعیة المواطنین

  . كیفیة التصرف أثناء حدوث الزلزال وبعده
تدریب عناصر الدفاع المدني على عملیات اإلنقاذ بعد الزلزال .  
 الكوارث، بما فیھا الزالزلإنشاء مركز وطني دائم لمواجھة.
 االلتزام باختیار مواقع بناء آمنة سواًء كانت مباني سكنیة أو مرافق عامة كالمدارس

التي قد  وذلك باالبتعاد قدر الممكن عن مناطق االنھیارات الصخریة..... والمستشفیات
  .تعقب الزالزل
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  :المصادر

.جابر السنباني.و دشھاب محسن عباس .د –كتاب مدخل جیومورفولوجیة الیمن !!

.٣العدد  –مجلة الجمعیة الجغرافیة الیمنیة !!

مركز المعلومات ودعم  – ٢٠٠٨التقریر التحلیلي السنوي ألھم األزمات والكوارث !!
.اتخاذ القرار

.الشبكة الوطنیة للرصد الزلزالي –أعداد مختلفة من النشرة الزلزالیة السنویة !!

!!www.nsoc.org.ye – موقع مركز رصد ودراسة الزلزال .

!!www.mom.gov.ye - موقع وزارة النفط والمعادن.

!!www.infoplease.com/ipa/

!!www.nizwa.com

!!www.shammel.net

!!http://www.aljazeera.net/news/archive  


