


التراكيب الجيولوجية السطحية 

اتالحركمنللكثيرالمكرمهمكةمنطقةفيالقاعدةصخورتعرضت

رضتتعبينما،والتصدع،والقص،الطيمثلالتشويهيةالبنائية

تتأثرو.للطيتتعرضولموالميل،للتصدعالثالثيالعصرصخور

:هماأساسينتركيبيينبإتجاهينالمنطقةهذهصخور

شرقشمال–شمال1)

(NNE).

غربشمال–شمال2)

(NNW).



:وتقسم حسب إتجاهها كالتالي 

.(NNW)غربشمال–شمالإتجاهوتأخذاألحمرللبحرموازيةصدوع-ب

من صدوع عرضية متعامدة على صدع البحر األحمر ، وتأخذ إتجاه يتراوح-أ 
الدام ، وحورة ، والشفا ، : وهي صدوع (NNE)شمال شرق –شمال 

.ووادي الشامية ، وفاطمة 

غربشمال–غربصدوع(WNW)ةلمسافتمتدصغيرهصدوعوهي
.كم10إلى5مـنتتراوح

غربشمالصدوع(NW)الشاممنخفضيحدالذيكالفالق.
جنوبشمالصدوع(N-S)يمينيةإزاحاتتحدثقصصدوعوهي

.وسوكة،فاطمةومجموعاتفاطمةلصدع

:هياتجاهاتثالثوتأخذأخرى صدوع-ج



(Structural Zones)توجد النطق التركيبية 

:  في اتجاهين أساسيين هما 

نطقوهياألحمرللبحرموازيأي(NNW)غربشمال–شمال-ب

.وسمر،وربح،وأيدية،زهران

وهي نطق فاطمة ، (ENE)شمال شرق –إلى شرق (NE)شمال شرق -أ 

. البار ، وحبيطة ، ولي، والسدر ، والبجيدي ، والنعمان ، ومكة 

بلج:مثلجبالهيئةعلىموجودةالصالبةشديدةصخريةإنبثاقات
.وحراء،وثور،وثبير،كبكب

لتهاوجع،األرضبسطحالتعريةعواملسوتها،هشةصخريةإنبثاقات

،الشرائعوحوض،البهيتاء:مثلمغلقةشبهأحواضصورةفي

.المغمسوسهل



وهوالمكرمةمكةمنطقةفيالموجودالنطقوأطولأبرزمنالنطاقهذايعد

منطقةشمالالنطاقهذاويقعالمنطقةفيالحاليالزلزاليللنشاطمركز

يةالعرضالفوالقألحداألرضياالمتدادالنطاقهذاويمثلكم23بحواليالشرائع

(Transform Faults)للتشوهالنطاقهذاصخورتعرضت.األحمرللبحر

ونيالتكتالنشاطعلىتدلالتشوهاتوهذه،والدفع،والطي،كالقصالشديد

.بذلكالمجاورةالمناطقوتأثرالنطاقلهذا

مكةمنطقةشرقجنوبفيالهامةالتركيبيةالمالمحمنالدامصدعيعد

الليثجنوبمن،األحمرالبحرساحلمنكم85لمسافةويمتد،المكرمة

تراوحتبزاويةالشرقنحويميليمينيصدعوهو،كشبحرةشمالإلىمتجها  

فيكم44بحواليالشرائعمنطقةعنالصدعهذاويبعد.درجة80إلى65من

تجددهناكأنالزلزاليةالسجالتخاللمنلوحظوقد،شرقجنوباتجاه

.المجاورةالمناطقعلىبدورةيؤثرقدالنشاطوهذا،الدامصدعلنشاط



الشماليطرفهفيالصدعهذاويعملكم65لمسافةالشاميةواديصدعيمتد

هذاعلىاإلزاحاتوتكونكم25لمسافةالشاميةواديمجرىإستقامةعلى

ليدوجودهاولكناإلزاحاتهذهمقدارتحديديتمولمعمودية،،غالبا  الفالق

.المجاهدينبشرائعالفالقهذاويمرالفالقلهذاالتكتونيالنشاطعلى











زلالزل بؤرميكانيكية
ةمنطقفيحدثتالتي
:المكرمةمكة

1رقمالمجموعة(أ)
2رقمالمجموعة(ب)



ة التوزيع األفقي للزالزل التي حدثت بين مدينة مكة المكرمة ومدين

الطائف على بعض الصدوع



األفقيالتوزيع

التيللزالزل

علىحدثت

(1)رقمالصدع

وميكانيكية

ةبؤرعندالتصدع

الزالزلتلك



األفقيالتوزيع

التيللزالزل

علىحدثت

(2)رقمالصدع
وميكانيكية

ةبؤرعندالتصدع

الزالزلتلك



األفقيالتوزيع

التيللزالزل

علىحدثت

(3)رقمالصدع
وميكانيكية

ةبؤرعندالتصدع

الزالزلتلك



األفقيالتوزيع

التيللزالزل

علىحدثت

(4)رقمالصدع
وميكانيكية

ةبؤرعندالتصدع

الزالزلتلك



ميكانيكية الزالزل في منطقة مكة المكرمة

العرضيةالصدوع-1

شمال)راألحمللبحرالرئيسالصدععلىعموديةتكونماغالبا  والتيالشرقيالشمالاالتجاهذاتوهي

لتكتونيةاالحركاتوتؤدي،والنوبيالعربيالدرعينكالفيالداخليةالمناطقإلىبعضهاويمتد(غرب

حبهايصوالتيالصدوعهذهبعضطولعلىالصخورحركةإلىاألحمرللبحرالمستمرةوشبه،النشطة

لىعتتوقفالتيالتدميريةاألثارببعضومصحوبةمحسوسةإماتكون(زالزل)أرضيةهزاتحدوث

أندون(Seismometers)التسجيلأجهزةعلىفقطوتسجلمحسوسةغيروإما،وشدتهاقوتها

،والطائف،مكةبينالممتد"الدامصدع"النشطةالعرضيةالصدوعهذهأمثلةومن.أحدبهايشعر

مراكزوتوجد،ريخترمقياسحسبدرجة3ر4إلى1بينقدرهايتراوحضعيفةزالزلعليهتحدثالذي

Epicenter)الزلزاليةالتجمعاتأوالحزممعظموتتركز،منهبالقربأوالصدعطولعلىالهزاتهذه

Clusters)اطقمنتبدوحيثأخرىبصدوعالشرقيةناحيتهمنالدامصدعتقاطععندخاصةبصفة

جابةلالستعرضةأكثرالمناطقهذهتكونماغالبا  ولذا,األرضيةالقشرةفيضعفمناطقالتقاطع

.أرضيةهزاتمنيتبعهاومااألرضيةللتحركات



مةميكانيكية الزالزل في منطقة مكة المكر

الحديثةالبركانيةالنبثاقات-2
حقولتتحتجمعهايتركزاليابسةعلىتحدثالتيالزلزلمراكزأنالدراساتدلتوقد

الدامحرةنبعفي(Lunaiyer)ليونيرحـراتمثل(العلـــوى الحديثةالحياةحقب)الحرات
يطيةوالمحالقاريةالقشرتينكالفياألرضيةالهزاتتحدثوعندما،جدةشرق جنوب
عسيرتهامةقكمناطالجيولوجيةالتراكيببعضفيتشوهيتكتونينشاطعلىتدلفإنها
.وجدة

الخطوطمنمجموعةتوجدحيثMastabahمنطقةغربشمالفياألولىالمجموعة
.شعيبفالقتمثلالثانيةوالمجموعة.(Lineaments)التركيبيــة

الدامعصدحولبكثرةوتتركزوالطائفمكةبينفتوجداليابسةعلىالزلزلمراكزأما
عضبوتوجدالدامحرةحولالزلزلمراكزبعضتوجدذلكإلىإضافةالشرقيوالصدع
عنعبارةالزلزلمراكزفيهاتتركزالتيالمنطقةأنونالحظ،مكةشمالفيالمراكز
دعوص،الداموحرةصدعحولخاصةاليابسةإلىالبحرمنيمتدنشطتكتونينطاق
.شرق شمالاتجاهالنطاقهذاويأخذ،شعيب

تابع



فياسا  أسدورا  يلعباألحمرللبحرالتكتونيالنشاطأنلنايتضحسبقومما

إلىدتأالتيالتكتونيةالحركاتوأن،لهالمجاورةللمناطقالتكتونيالنشاط

فيتتمثلوهيواضحوتأثيرهاوفعّالةنشطةزالتالاألحمرالبحرتكوين

نمكثيرا  عليهتحدثالذيالغربيالشمالاإلتجاهذاتاألحمرالبحرصدع

عامدتتالذيالشرقيالشمالاإلتجاهذاتالعرضيةوالصدوع،القويةالزالزل

ةمحدثوالنوبيالعربيالدرعينداخلإلىوتمتد،األحمرالبحرصدععلى

للحركةُعرضةالصدوعهذهوتكون،والرأسيةاألفقيةاإلزاحاتبعض
األرضيةالهزاتبعضمحدثةآلخرآنمنوالنشاط

مةميكانيكية الزالزل في منطقة مكة المكر تابع



(م1964-112)النشاط الزلزالي التاريخي  

يالزلزالالنشاطعنأوردتهاالتيالبياناتفيالمصادرهذهإختالفاتمنوبالرغم

12)حدوثعلىمنهاعددبينإتفاقشبهوجدأنهإالالمكرمةمكةحولالتاريخي

(1رقمالجدول(عاليةالمذكورةالفترةخاللالمنطقةبهذهاألقلعلى(زالزل

امعفيحدثالذيالزلزالعدافيماالطائفأوالمكرمةمكةمنطقةفيمحسوسةكلهاكانتالزالزلهذه

أشارتكما.بعضهوتهدماليمانيالركنضعضعةفيتسببحيثقويا  كانأنهمايبدوفعلىم1121

لهنيكولمالرسولمسجدمنشيئاوهدمالمنورةبالمدينةحدثقدالزلزالهذاأنإلىالمصادربعض

حدثقدالزلزالهذابإناإلعتقادإلىتقودناالمتضاربةالتقاريروهذه.المكرمةمكةمنطقةفياثرأي

مركزهعند(درجة12يشمل)المعدلالشدةلمقياسطبقادرجاتثمانيةبلغتشدتهوأنم1122عامفي

.ريخترلمقياسطبقاوحدة5.5إلىقدرهيصلربماالشدةبهذهوزلزال.بالضبطالمعروفغير

ريخيالتاالزلزاليالنشاطأنهوالبياناتهذهمنإليهالتوصليمكنمافكلوعموما  

.القوةحيثمنوصغيراالعددحيثمننادراكانحولهاوماالمكرمةمكةبمنطقة

قدرتفترةفيالمنطقةفيحدثتقدعشراالثنىالزالزلهذهبأنجدالسلمناوإذا

عاما  90كلمحسوسواحدزلزالهوالزلزالحدوثمعدلفيكونعام1100بحوالي

.الحذربمنتهىالنتيجةهذهمعالتعامليجبولكن،تقريبا  



األحداث الزلزالية التي وقعت في منطقة مكة المكرمة خالل ( 1)جدول 

م1964-112الفترة من 

المـــــوقع

السنة الميالدية السنة الهجرية

سنة شهر يوم سنة شهر يوم

صاعقة في البيت الحرام/ مكة  801 1 20 185 1 1

(غارت عين مشاش في مكة )تأثرت لها الحجاز / اليمن  859 4 8 245 1 1

وقعت زالزل في كثير من المناطق من بينها مكة 859 12 1 245 9 1

تأثر لها الركن اليماني/تأثرت لها مكة والمدينة / الحجاز 

وتهدم بعضه وتهدم شئ من مسجد الرسول

1121 3 23 515 1 1

مكة 1191 1 29 587 1 1

تأثر لها البيت الحرام والركن اليماني/ ريح سوداء  1195 12 6 592 1 1

الطائف 1269 8 31 668 1 1

مكة 1408 12 30 811 8 10

مكة والحجاز 1481 3 18 886 1 17

مكة 1630 7 1 1039 11 19

مكة 1710 3 2 1122 1 1

مكة 1710 8 27 1122 7 2



(م2004-1965)النشاط الزلزالي الحديث  

إلى2منأقدارهاتتراوح254تسجيلأمكنم2004إلىم1965منالفترةوخالل

دهابعوتتراوحاألحمرللبحرالرئيسيالصدعحولتمركزتالزالزلهذهمعظم.6.7

ذاتوجميعهاالغربيوالجنوبالغربباتجاهكم150حواليالمكرمةمكةمنطقةعن

.كم30منأقلضحلبؤريعمق

المصدر.المنطقةفيزلزاليانمصدرانهناكأنالزلزاليالتحليلمناتضح

العدديثحمنعاليزلزاليبنشاطويتميزاألحمرالبحرصدعيمثلالرئيسيالزلزالي

إلىرقيالشالشمالباتجاهالكيلومتراتمئاتالصدعهذايمتدوقد.والتكراريةوالقوة

.اليابسة

راكيبالتإلىاليابسةفيمصدرهفيعودالمنطقةفيالثانيالزلزاليالمصدرأما

وقعتالمصدرهذافيالزالزلمعظمأنحيث(1)الشكلفيذكرهاالواردالبنائية

.منهابالقربأوالصدوعهذهامتدادعلى



وهذهم2004إلى1967منالفترةخاللالزالزلأعدادفيالمضطردةالزيادةويالحظ

Earthquakeالزلزاليةالعواصفإلىتعودالزياده Swarmsالبحرفيوقعتالتي

المحاجربالصناعيةوالتفجيراتالشرائعفيوقعتالتيالهزاتإلىباإلضافة.األحمر

.المدىواسعةالدقيقةالزالزلرصدأجهزةمنعليهاالتعرفتموالتي

الصدعىعلحصلتالتيتلكالمنطقةفيحدثتالتيالزلزاليةالعواصفأكبرمنوكان

وأمكنم1967مايو17إلىمارس10منالفترةخاللاألحمرالبحرفيالرئيسي

زالزلخمسعلىالعاصفةإشتملتحيث6.7إلى3منقدرهاتتراوحهزة68تسجيل

والذي6.7الرئيسيالزلزالقدرووصلريخترمقياسعلىوحدات6مقدارهاتجاوز

أيالزلالزهذهمنألييكنولم.وحديثا  تاريخيا  بالمنطقةحصلزلزالأقوىيعتبر

راوحتوالتيوالطائفوجدةمكةفيهابماالدراسةمنطقةفيالواقعةالمدنعلىتأثير

.كم270-100مابينالعاصفةمركزعنبعدها

(م2004-1965)النشاط الزلزالي الحديث  تابع



أخرىزلزاليةعاصفةوقعتحينمامماثلةحقيقةعايشنام1993مارس13وفي

منطقةمنكم133بعدعلىالرئيسياألحمرالبحرصدععلىالزالزلعشراتشملت

.ريخترمقياسعلىوحدات5.8فيهاالرئيسيالزلزالمقداروبلغالمكرمةمكة

وهذاهماقدركبرمنبالرغمبهمااالحساسيتملمالعاصفتينهاتينإلىاإلشارةوتجدر

حرالبساحلعلىوالموجودةالثالثالعصرمنالبركانيةالصخورطبيعةإلىيعود

إلغاءثمومنوامتصاصهاوتعتيمهاالقصموجاتتخميدعلىتعملحيثاألحمر

.تأثيرها

بمنطقةأرضيةهزةوقعتم3/10/1993الموافقهـ17/4/1414األحديوموفي

بهااإلحساسوكان.ريخترمقياسعلىوحده4.1مقدارهابلغالمكرمةبمكةالشرائع

لوجبولحيانوالجمومالنخلوشرائعالمجاهدينشرائعمنكلفيواسعنطاقعلى

يالرئيسللزلزالالصغيرةالزلزاليةالتوابعمن45تسجيلوتم.النوروجبلالمعيصم

للهزةالالحقةأشهرالثالثةخاللريخترمقياسعلىدرجة3.4لهاقدرأعلىبلغ

.الرئيسية

تابع (م2004-1965)النشاط الزلزالي الحديث  



هزةتسجيلتمهـ9/1/1415الموافقالسبتمساءمنالثامنةالساعةوفي

تحديدوأمكنكم40بحواليالمكرمةمكةشمالالواقعةمدركةمنطقةفيأرضيةاخرى

لحظاتلمدةبالهزةاالحساسوتمريخترمقياسعلى4.1مقدارهاوبلغبدقةموقعها

35×35مساحةتغطيمنطقهالهزةبهذهالشعوروشمل،مدويقويصوتسماعمع

أشدرهاطقريةوكانتالبرزةومفرقورهاطومسحةمدركةمنكلعلىمشتملةكم

اقطتسلوحظإنهإال،بشريةأضرارأيتحدثلمهللالحمد.بالهزةإحساسا  المناطق

شمالتركيلومحوالبعدعلىويقعاألسفلتخطيخترقهجبليمقطعمناألحجاربعض

.مدركةقرية

فيلإلجهاداتتعرضتالتيالصخورلوصولنتيجةحدثتالهزةأنالمتوقعومن

الجزءانطالقإلىأدىالضعفمنمستوىإلىالهزةعلىالسابقالوقتعاملوجود

كةبحرالصدعلتنشيطأوكسرلحدوثنتيجة(اإلجهادات)المخزنهالطاقةمناألكبر

Rebound)المؤقتالتشوهالستعادةنتيجةالصخورلحظتهاتذبذبتبسيطة of

Temporary Strain)إعادةأوالحركةأوالكسرقبلالصخرمنهعانىالذي

.األصليوضعهإلىالتنشيط

(م2004-1965)النشاط الزلزالي الحديث  تابع



هذهفإن4.1بمقدارالسطحمنبالقربوقعتالرئيسةالهزةأنالحسبانفيأخذناوإذا

عضبانهيارإلىمؤديةللسقوطاآليلةللصخوربسيطةزحزحةعنهاينتجقدالقوة

فيثحدذلكومثال.القويالصوتهذامثلمسببةببعضواصطدامهاالصخريةالكتل

فيةاألرضيلالنهياراتنتيجةضخمةكتلسقوط(جيزانقرب)الدربفيهـ1413عام

أيةدرصيتملمأنهمنالرغمعلىالتصادملهذانتيجةاألصواتبعضمسببةالمنطقة

.الوقتذلكفيهزة

(م2004-1965)النشاط الزلزالي الحديث  تابع
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األحداث الزلزالية الحديثة التي حدثت في منطقة مكة المكرمة 
(م 2004–1965) في الفترة من 



همكمنطقةفيبالهزاتاإلحساسأنبهالمسلممن

:منهاأسبابعدةعنناتجا  يكونقد

منبالقربوقعللهزةالبؤريالعمقأن1.

أو،السطح

بالقربأوعلىحدثيكونقدالهزةموقعأن2.

فترةمنتنشيطهيعادالذيالدامصدعمن

.مراألحبالبحرالحركيالرتباطهنظرا  ألخرى

خورلصوالمتحولةالناريةالطبيعةعلىعالوة

بالهزةاإلحساسعلىساعدتالتيالمنطقة

النوعلهذاالزلزاليةالموجاتالختراقوذلك

.عاليةبسرعةالصخورمن



تمقدفل.األهميةغايةفيالمرجانيةللشعابالحديثةاالرتفاعاتدراسةإن

هذهوأقدم،الشاطئامتدادعلىمرتفعةمرجانيةمصاطبثالثإكتشاف

قياسوتم،البحرسطحمستوىفوقمترا  30إرتفاعإلىوصلالمصاطب

.جدةمنبالقربمتر0.5بمقدارالصدععلىاإلزاحةمقدار

بةالمسبوالصدوعالحديثةالتكتونيةدراسةعندأنهإلىاإلشارةوتجدر

عنتجةالناالصدوعبينالتمييزيجبفإنهاألحمرالبحرساحلعلىللزالزل

نأحيث.الملحيةالقبابإزاحةعنالناتجةوالصدوعالتكتونيةالحركة

كفايةكميةتخزينعلىالقدرةولهامعينعمقإلىتمتدالتكتونيةالصدوع

نوعا  ةكبيرلمسافاتيمتدتأثيرهافإنولذلك،اإلزاحةلتكويناإلجهاداتمن

لطبقياالمقطعفيتنحصرفإنهاالملحيةالقبابعنالناتجةالصدوعأما.ما

قوةرتأثينتيجةالصخورتصدعتسببالتيبالزالزلعالقةلهاوليس،

علىخطراويسببمحليتأثيرهالصدوعمنالنوعوهذا،عليهاخارجية

.القبابتلكمنالقريبةوالمنشآتالمباني

تابع



ةمكلمنطقةالحديثةاالحصائيةالزلزاليةالدراساتمنيتضحوعموما  

وحدات7القدرذاتالزالزلأناألحمرالبحرمناألوسطوالجزءالمكرمة

تتكرر6.5القدرذاتالزالزلبينما،عاممائةكلمراتأربعيتكررأنيمكن

والعكسحدوثهامعدلزادالمقدارصغركلماوهكذاعاممائةكلمرات7

.صحيح

فيحدوثهممكنمتوقعزلزالاكبرأنالحديثةالدراساتدلتذلكعلىعالوة

.اعلموهللاريخترمقياسعلىوحدات7.4عنهللاارادهبعديزيدلنالمنطقة

تابع


