تأثير حركة صدع البحر الميت على النشاط الزلزالي
الدكتور /أسامه فايز زين الدين
أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا  /كلية العلوم جامعة األزھر بغزة  ،غزة – فلسطين
المستخلص :يقع صدع البحر الميت على حزام زلزالي يشمل جنوب صدع األناضول على
امتداد البحر الميت جنوبا حتى خليج العقبة ثم وسط البحر األحمر ثم الصدع األفريقي ،ويعتبر
صدع البحر الميت حد تكنوني يفصل بين الصفيحة العربية من الشرق والصفيحة األفريقية من
الغرب .رغم وقوع ھذا الصدع على حزام زلزالي ضعيف إال أنه يعتبر من الصدوع الھامة
على الخريطة التكتونية )الزلزالية( حيث أنه يحده حدود زلزالية حركية نشطة ھي :حد
زاجروس التقاربي ،وھو حد زلزالي نشط نتيجة االصطدام القاري بين الصفيحة العربية
وصفيحة إيران ،وحد آخر ھو حد البحر األحمر وخليج عدن التباعدي ،وھو نتيجة انفصال
الصفيحة العربية عن الصفيحة األفريقية .لقد مر صدع البحر الميت بعدة مراحل تكتونية عبر
العصور الجيولوجية المختلفة منذ حقب ما قبل الكمبري وحتى عصرنا الحديث ،وخالل ھذه
الفترة الطويلة من الزمن انتابت المنطقة العديد من الزالزل نتيجة الحركة على طول صدع
البحر الميت .إن النشاط الزلزالي على طول الحزام يعتمد علي الطبيعة الجيولوجية والتراكيب
الجيولوجية لمنطقة الحزام ،وبناءا علي التراكيب الجيولوجية والتداخالت النارية )الجدد( في
صخور المنطقة فإن المنطقة مرت بثماني مراحل تكتو نية عبر األزمنة الجيولوجية المختلفة.
أولي الحركات التكتونية بدأت منذ نھاية حقب ما قبل الكمبري والتي أثرت على صخور
القاعدة في المنطقة وھي التي أدت إلي ضعف ھذه الصخور وتكوين العديد من الجدد التي
تداخلت في صخور القاعدة ،تالھا حركة تكتو نية أخري أيضا ً في نھاية حقب ما قبل الكمبري
والتي أدت إلي زيادة ضعف صخور القاعدة ،في العصر الطباشيري أثرت في المنطقة حركة
تكتو نية أدت إلي حدوث الطيات التابعة لحزام الطي السوري .خالل عصر الميوسين بدأت
الحركة على طول صدع البحر الميت نتيجة ضغط إجھادي في اتجاه شمال غرب – جنوب
شرق ،ومنذ ھذه الفترة انتابت المنطقة نشاط زلزالي نتيجة الحركة على طول الصدع ،تالھا
حركة تكتو نية استمرت حتى عصر البالستوسين نتيجة أيضا ضغط في اتجاه شمال شمال
غرب – جنوب جنوب شرق ،وھاتان الحركتان مسؤلتان عن الحركة على طول صدع البحر
الميت أفقيا خالل ھذه الفترة الزمنية ،بعدھا تحولت الحركة ما بعد البالستوسين لتصبح حركة
رأسية نتيجة حركتي شد ،األولي باتجاه شرق – غرب والثانية في اتجاه شمال – جنوب ،بعدھا
تأثرت رسوبيات العصر الحديث بحركة أفقية نتيجة ضغط باتجاه شمال غرب – جنوب شرق،
وھذه الحركة لھي دليل على أن صدع البحر الميت ال زال نشطا ً زلزاليا ً وھذا ما قد نتوقعه في
أن ينتاب المنطقة نشاط زلزالي في عصرنا الحديث.

 -١المقدمة
صدع البحر الميت التحولي يقع على حزام زلزالي يربط بين حد زاجروس التقاربي في الشمال وحد البحر
األحم ر وخل يج ع دن التباع دي ف ي الجن وب )ش كل  .(١يعتب ر ھ ذا ال صدع ذات حرك ة ي سارية جانبي ة
نشطة ) (Left lateralو يمتد علي طول  ١١٠٠كم من خل يج العقب ة ف ي الجن وب ويمت د ش ماال إل ي ش مال
شمال شرق حتى جبال زاجروس في الشمال .م ن الناحي ة التكتوني ة يعتب ر ص دع البح ر المي ت ح د تكن وني
يفصل الصفيحة العربي ة ف ي ال شرق ع ن ال صفيحة األفريقي ة ف ي الغ رب ،وھ و يعتب ر م ن ال صدوع الھام ة
وذلك بسبب وجوده ب ين ح دين يعتب ران م ن الح دود الن شطة زلزالي ا ُ وھم ا :ح د زاج روس التق اربي وال ذي
يعتبر حد زلزالي نتيجة االصطدام القاري بين الصفيحة العربي ة وص فيحة إي ران ،والح د اآلخ ر يق ع جنوب ا ُ
وھ و ح د البح ر األحم ر وخل يج ع دن التباع دي وتك ون نتيج ة انف صال ال صفيحة العربي ة ع ن ال صفيحة
األفريقية.
٦٧

نوعية الحركة على طول صدع البحر الميت موضع خالف  ،حيث توجد ثالث مدارس تتبني نوعية
الحركة على طول الصدع ،منھا من يتبنى الحركة الرأسية أمثال ]Bentor and ،Von Buch [1
] ، Michelson et al. [4] ،Bender [3] ،Vorman [2عابد ] ،[6] ،[5وآخرون يفسرون الحركة
على أنھا حركة أفقية )يسارية جانبية( أمثال ]Freund et ،Freund [9] ، Quennel [8] ،Lartet [7
] ، Garfunkel et al. [12] ، Bartove et al. [11] ،al. [10وھناك مدرسة أخرى تفسر الحركة
على طول الصدع بأنھا دمج ما بين الحركة الرأسية والحركة األفقية أمثال ]Michelso ،Vorman [13
]. Bahat and Rabinovitch [15]، [14

حد زاجروس

البحر األبيض المتوسط

الصفيحة العربية

سيناء

الصفيحة األفريقية

شكل  :١الوضع التكتوني لصدع البحر الميت التحولي
الخالف على ميكانيكية وأصل صدع البحر الميت أدي المؤلف إلي أن يتبنى ھذا البحث لمعرفة أصل ھذا
الصدع الذي يعتبر من الصدوع الھامة على الخريطة التكتونية .وتھدف الدراسة إلي دراسة التراكيب
الصغيرة المنتشرة في المنطقة لمعرفة االجھادات التي سببت ھذه التراكيب والحركة على طول الصدع،
كذلك معرفة المراحل التكتونية التي مرت بصخور المنطقة ،ثم معرفة مدى عالقة الحركة على طول
الصدع بالنشاط الزلزالي في المنطقة.
الدراسة الحالية توفر وألول مرة أدلة على وجود الصدوع المضربية اإلنزالقية و الصدوع العادية على
حد سواء علي طول الجزء الجنوبي من صدع البحر الميت ،وكذلك تزودنا بالمراحل التكتونية التي مرت
بالمنطقة .الدراسة اعتمدت علي نتائج االجھادات القديمة ) (Paleostressesالتي اشتقت من الصدوع
والجدد )القواطع النارية( القاطعة لصخور المنطقة .كما أوضحت الدراسة أن الرسوبيات الحديثة متأثرة
بصدوع مضربية انزالقية  ،مما يستدل على أن صدع البحر الميت الزال نشطا ُ تكتو نيا .
٦٨

المعلومات الخاصة بالصد وع تشمل ميل واتجاه ميل الصدع  ،اتجاه الخدوش على مستوي الصدع ونوع
الحركة على الصدع  .ھذه المعلومات قيست علي صخور المنطقة الستنتاج اإلجھاد الذي سبب ھذه
الصدوع .
من خالل تحاليل القياس الحقلي للمعلومات التي أخذت من الصدوع  ،يمكن تحديد محاور اإلجھاد الثالثة
) (σ1, σ2 and σ3وكذلك فرق اإلجھاد ) R = (σ2- σ3)/( σ1- σ3وذلك من خالل استخدام برنامج
 TENSOR programالذي طوره  [16] Delvauxالذي من خالله يمكن تحديد نوعية اإلجھاد الذي
كون ھذه الصدوع .البرنامج مبني على أساس افتراض  [17] Bottالذي يفترض فيه أن اإلزاحة على
سطح مستوي تتواجد في أقصي اتجاه إجھاد العزم ).(resolved shear stress

 -٢جيولوجية المنطقة
تغطي المنطقة صخور تتراوح ما بين صخور ما قبل الكمبري حتى الرسوبيات الحديثة )شكل  ،(2ومعظ م
صخور المنطقة ھي من صخور القاعدة )الجرانيت والجابرو والديورايت( والتي تعرف بال درع العرب ي –
الن وبي ) (Arabian – Nubian Shieldوھ ي ص خور تع ود إل ي م ا قب ل الكمب ري وتغط ي م ساحات
واس عة ت شمل جن وب فل سطين وغ رب ش بة الجزي رة العربي ة وش رق جمھوري ة م صر العربي ة وتمت د إل ي
جمھورية السودان يعلوھا مباشرةُ صخور الباليوزوي والصخور األحدث.

Basement Rocks

Upper Cretaceous and younger Rocks

شكل  :٢صخور القاعدة والصخور األحدث المنتشرة في المنطقة.
وتقط ع ص خور القاع دة مجموعت ان م ن الج دد ذات اتج اه ش مال ش رق – جن وب غ رب و ش مال – جن وب
حيث أن االتجاه األخير ھو األحدث ألنه قاطع لالتجاه األول )شكل  ،(٣وقد قدرت نسبة الجدد ف ي ص خور
القاعدة بـ  %٣١.٣من نسبة الصخور ].[18
تبين التراكي ب الجيولوجي ة ف ي ص خور منطق ة ال صدع م ا تعرض ت ل ه المنطق ة م ن مراح ل ت شوه متع ددة
خالل الفترة الزمنية الجيولوجية من حقب ما قبل الكمبري حتى عصرنا الحديث .

 -٣المراحل التكتونية التي أثرت على المنطقة
اتجاه اإلجھاد الذي أثر على المنطقة تم تحديده من خالل التراكيب الجيولوجية المنتشرة بالمنطقة )الصدوع
والفواص ل والج دد( وذل ك باس تخدام  .TENSOR programت م قي اس ح والي ثالث ة آالف ) (٣٠٠٠م ن
البيانات لھذه التراكيب والتي تشمل ميل واتجاه ميل الصد وع ،والغطس واتجاه الغطس للخدوش المتواج دة
٦٩

على أسطح الصد وع ،ونوع الحركة على طول الصدع ،وكذلك تم قياس ميل واتجاه ميل الفواصل والج دد
القاطعة لصخور المنطقة .الطريق ة الم ستخدمة ف ي الدراس ة أمكن ت تحدي د س بع مجموع ات م ن اإلجھ ادات
والتي أثرت في المنطقة حيث تم تحديد االتجاه من خالل اتجاه أقصي محور أفقي لإلجھ اد ) .(SHmaxاتج اه
محاور اإلجھاد الثالثة ) (σ1, σ2 and σ3وكذلك فرق اإلجھاد  Rونوع اإلجھاد موضحة في جدول .١
جدد ذات اتجاه شرق شمال شرق  -غرب جنوب غرب
جدد ذات اتجاه شمال  -جنوب

شكل  : ٣جدد ذات اتجاه شمال – جنوب قاطعة لجدد ذات اتجاه
شرق شمال شرق – غرب جنوب غرب القاطعة لصخور القاعدة
σ2
الحركة σ1
 Shmin SHmaxالعزم اإلجھاد
R
σ3
األولي 0.82 05/144 80/262 09/053
SS
 σ 3ضغط
σ1
الثانية 0.09 18/083 72/256 02/352
SS
 σ 3ضغط
σ1
الثالثة 0.49 03/181 84/059 05/271
SS
 σ 3ضغط
σ1
الرابعة 0.69 01/051 85/151 05/321
SS
 σ 3ضغط
σ1
الخامسة 0.21 01/089 88/334 02/179
SS
 σ 3ضغط
σ1
السادسة 0.51 09/268 07/177 78/050
NF
شد
σ3
σ2
السابعة 0.33 04/360 02/090 86/207
NF
شد
σ3
σ2
جدول  ١اتجاه المحاور الثالثة لمجموعة اإلجھادات التي أثرت في المنطقة
) = (σ1, σ2 and σ3محاور اإلجھاد الثالثة = R ،فرق الجھاد ])، [R = (σ2- σ3)/( σ1- σ3
 = SHmaxأقصي محور أفقي لإلجھاد = Shmin ،أدني محور أفقي لإلجھاد،
 = SSانزالقي مضربية = NF ،صد وع عادية.

 ١-٣اإلجھاد األول
اإلجھاد األول أثر على المنطقة خ الل نھاي ة حق ب م ا قب ل الكمب ري وق د أش تق م ن التراكي ب المت أثرة فق ط
بصخور القاعدة ،ھذا اإلجھ اد أث ر باتج اه ش مال ش رق – جن وب غ رب )ج دول  (٢وق د ت سبب ف ي تك وين
ال صدوع ذات االتج اه ش مال ش مال ش رق – جن وب جن وب غ رب ك صد وع يميني ة جانبي ة وغ رب ش مال
غرب – شرق جن وب ش رق ك صد وع ي سارية جانبي ة ،وك ذلك تكون ت الفواص ل ف ي اتج اه ش مال ش رق –
جنوب غرب والتي سببت الحقا ُ وجود الجدد )القواطع النارية( في ھذا االتجاه والموجودة فق ط ف ي ص خور
القاعدة.
٧٠

 ٢-٣اإلجھاد الثاني

ھذا اإلجھاد أثر في المنطقة باتجاه شمال  -جنوب أيضا ُ خالل نھاية حقب ما قبل الكمبري ولكنه أح دث م ن
اإلجھاد األول ،وقد تسبب في تكوين الفواصل ذات االتجاه شمال ش مال ش رق – جن وب جن وب غ رب إل ي
شمال – جنوب والت ي كون ت الحق ا ُ الج دد ف ي ھ ذا االتج اه ،وك ذلك كون ت ال صد وع ذات االتج اه ش مال –
جنوب كصد وع يسارية جانبية و شرق – غرب كصد وع عكسية .
التراكيب والقواطع التي تكونت خالل ھذا اإلجھ اد قاطع ة لتل ك الت ي تكون ت خ الل اإلجھ اد األول ل ذا فھ ي
أحدث .خالل اإلجھاد األول والثاني تم فصل الصفيحة العربية عن الصفيحة األفريقية في اتج اه يت راوح م ا
بين شمال شمال شرق – جنوب جنوب غرب إلي شمال – جنوب وھو االتجاه الحالي لصدع البحر المي ت،
حيث تم ذلك خالل نھاية حقب ما قبل الكمبري وتم إعادة نشاطه خالل عصر الميوسين حيث بدأت الحرك ة
على طول الصدع .
اإلجھاد

اتجاه )(SHmax

اتجاه اإلجھاد حسب SHmax

نوع اإلجھاد

الزمن

األول

شمال شرق – جنوب غرب

ضغط

نھاية حقب
ما قبل الكمبري

الثاني

شمال – جنوب

ضغط

نھاية حقب
ما قبل الكمبري

الثالث

شرق – غرب

ضغط

الطباشيري
األعلى

الرابع

شمال غرب – جنوب شرق

ضغط

الميوسين

الخامس

شمال – جنوب

ضغط

البالستوسين

السادس

شمال  -جنوب

شد

ما بعد
البالستوسين

السابع

شرق  -غرب

شد

ما بعد
البالستوسين

جدول  :٢اإلجھادات التي أثرت في منطقة صدع البحر الميت التحولي
والزمن الذي حدث فيه كل إجھاد.
٧١

 ٣-٣اإلجھاد الثالث
اإلجھ اد الثال ث أث ر عل ى المنطق ة باتج اه ش رق – غ رب ،وق د ت م تحدي ده م ن خ الل التراكي ب المت أثرة ف ي
صخور المنطقة والتي ال يزيد عمرھا عن العصر الطباشيري األعلى لذا فان ھذا اإلجھ اد أث ر ف ي المنطق ة
خالل ھذا العصر ].[19
واضح أن اتجاه ھذا اإلجھاد عمودي على اتجاه صدع البحر الميت التحولي ،لذا ال يسبب حركة على طول
ھذا الصدع ولكنه سبب تكوين الطيات المنتشرة في المنطقة والتابعة لحزام الطي السوري .

 ٤-٣اإلجھاد الرابع
ب دأ اإلجھ اد الراب ع خ الل ع صر الميوس ين ف ي اتج اه ش مال غ رب – جن وب ش رق وھ و ال ذي س بب بداي ة
الحركة على طول صدع البحر الميت التحولي كحركة أفقية )ي سارية جانبي ة( وھ ي الحرك ة الت ي أدت إل ي
حركة الصفيحة العربية عن الصفيحة األفريقية ،ومنذ تلك الفترة بدأ تأثير النشاط الزلزالي في المنطقة.
صد وع مزدوجة في اتجاه شمال شمال غرب – جنوب جنوب شرق و غرب شمال غ رب – ش رق جن وب
ش رق تكون ت خ الل ھ ذا اإلجھ اد .اتج اه ھ ذا اإلجھ اد متواف ق م ع الج دد ذات اتج اه ش مال غ رب – جن وب
شرق والتي قدر عمرھا بحوالي  ٢٠مليون سنة ] ،[20لذا فان ھذه الجدد تكونت نتيجة ھذا اإلجھاد .

 ٥-٣اإلجھاد الخامس
أثر ھذا اإلجھاد عل ى ص خور المنطق ة والت ي ال يزي د عمرھ ا ع ن البالستوس ين ل ذا أث ر ھ ذا اإلجھ اد عل ى
المنطقة في عصر البالستوسين في اتج اه ش مال – جن وب إل ي ش مال ش مال غ رب – جن وب جن وب ش رق
وقد سبب في تك وين ال صدوع ذات االتج اه ش مال ش رق – جن وب غ رب ك صد وع ي سارية جانبي ة وش رق
شمال شرق – غرب جنوب غرب كصد وع راكبة.
اإلجھاد الخامس مشابھه لإلجھاد الثاني الذي حدث في نھاية حقب ما قبل الكمبري وقد أمكن التميي ز بينھم ا
عن طريق أسطح الصدوع التي تحتوي على كلوريت  /ابيدوت والموجودة فق ط ف ي ص خور القاع دة حي ث
وجدت ھذه الصدوع مقطوعة من قبل الصخور التابعة للعصر الكمبري .
 [21] Quennellافترض أن الحركة على طول صدع البح ر المي ت التح ولي حرك ة ي سارية جانبي ة تم ت
على مرحلتين بإزاحة قدرھا  ١٠٧ك م ،األول ي بمق دار  ٦٢ك م ح صلت ف ي الميوس ين بينم ا الثاني ة ح صلت
بمقدار ٤٥كم في البالستوسين ،ولو تقبلنا ھذا االفتراض فان اإلجھاد الرابع يمثل المرحلة األولي )٦٥ك م (
في الميوسين واإلجھاد الخامس يمثل المرحلة الثانية من الحركة ) ٤٥كم( في البالستوسين .

 ٦-٣اإلجھاد السادس
اإلجھاد السادس أثر في المنطقة في اتجاه ش رق – غ رب وم ن ن وع ال شد ،أي أن الحرك ة أص بحت رأس ية
بفعل ھذا اإلجھاد وكونت الصدوع العادية ذات االتجاه شمال شمال شرق – جنوب جنوب غرب ،كم ا أدت
إلي إعادة نشاط الحركة عل ى ط ول ال صدوع ذات االتج اه ش مال ش رق – جن وب غ رب ك صد وع ي سارية
جانبية .وقد أثر ھذا اإلجھاد علي صخور المنطقة في عصر ما بعد البالستوسين .

 ٧-٣اإلجھاد السابع

ھذا اإلجھاد أيضا ُ من ن وع ال شد ولكن ه ف ي اتج اه ش مال – جن وب وأث ر عل ى المنطق ة م ا بع د البالستوس ين
ولكن أحدث من اإلجھاد السادس حيث أن الصدوع التي تكون ت م ن اإلجھ اد ال سابع قاطع ة لل صد وع الت ي
تكونت من اإلجھاد السادس ،خالل ھذا اإلجھاد تكونت الصدوع العادية ذات االتجاه شرق  -غرب.
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 ٨-٣اإلجھاد الحالي
بينت الرسوبيات الحديثة المنتشرة على طول الجزء الجنوبي من صدع البح ر المي ت التح ولي بأنھ ا مت أثرة
بأحواض من نوع  Pull-apart basinوالتي تكون ت بفع ل إجھ اد ف ي اتج اه ش مال غ رب – جن وب ش رق
حسب وضع األحواض ،ولكن كان من الصعب أن يتم توثيق اتجاه اإلجھاد الذي كون ھذه األحواض وذل ك
ألسباب أمنية في المنطقة.
وجود ھذه األحواض ) (pull-apartيعتبر دلي ل عل ى أن الحرك ة ھ ي حرك ة أفقي ة وھ ذا يعن ي أن الحرك ة
على طول صدع البحر الميت عادت إلي األفقية )ي سارية جانبي ة( وھ ذا م ا أكدت ه خريط ة اإلجھ اد الع المي
) (World Stress Mapوالتي تدل على أن اإلجھاد الحالي للمنطقة ھو ف ي اتج اه ش مال غ رب – جن وب
شرق كما ھو موضح بالشكل  .[22] ٤ھذه اإلحھادات تم استنباطھا من التحليل اإلحصائي للب ؤر الزلزالي ة
ف ي المنطق ة م ن خ الل توزي ع مح اور ال ضغط ) (P axesومح اور ال شد ) .(T axesجمي ع ھ ذه الب ؤر
الزلزالية والتي تم رصدھا من خالل محط ات رص د ال زالزل المنت شرة بالمنطق ة ھ ي عل ي األرج ح نتيج ة
الحركة علي طول صدع البحر الميت التحولي والذي ال يزال نشطا ً.
يتضح من خالل ما سبق أن الحركة على طول صدع البحر المي ت التح ولي ھ ي عب ارة ع ن حرك ة تبادلي ة
بين األفقية و الرأسية ،حيث بدأت الحركة أفقية )يسارية جانبية( في عصر الميوسين حت ى البالستوس ين ث م
تحولت إلي حركة رأسية في عصر ما بعد البالستوسين ث م ع ادت إل ي األفقي ة )ي سارية جانبي ة( ف ي الوق ت
الحاضر وھي الزالت نشطة ،مما يؤكد على أن النشاط الزلزالي في المنطقة ال زال ي ؤثر عليھ ا خ صوصا ُ
أن الحركة على طول صدع البحر الميت ال زال ن شطا ُ كم ا أوض حت الدراس ة الحالي ة ،وھ ذه الحرك ة ھ ي
السبب الرئيسي لحدوث الزالزل في المنطقة ].[26] ،[25] ،[24] ،[23

 -٤النشاط الزلزالي في المنطقة

باإلض افة إل ي ال سجل الت اريخي ل زالزل المنطق ة وال ذي يؤك د عل ى أن المنطق ة ھ ي منطق ة ن شطة زلزالي ا ً
] ،[28] ،[26] ،[25] ،[24] ،[23فإن المؤشرات الجيولوجية والتكتونية العديدة لھذه المنطق ة تؤك د عل ى
وجود ھذا النشاط الزلزالي والذي يحدث على طول امتداد صدع البحر الميت التحولي حتى وقتنا الحاضر.
نتيجة الحركة على طول صدع البحر الميت التحولي فان النشاط الزلزالي يتركز علي طول امتداد
الصدع .إن النشاط الزلزالي في المنطقة يزداد كلما اتجھنا جنوبا ُ وخاصةُ في منطقة العقبة كما يبين من
السجل الزلزالي للمنطقة ] ،[24وتوضح السجالت التاريخية بان الھزات األرضية التي تعرضت لھا
المنطقة ھي ھزات منھا قوية وأخري متوسطة أو خفيفة وتتراوح ما بين  ٣,٥إلي  ٦,٢درجات علي
مقياس ريختر ] ،[25ھذا وقد تصل قوة الزلزال في المنطقة من  ٧إلي  ٧,٥درجة ].[23
بعد أن تم إنشاء محطات الرصد الزلزالي في المنطقة في نھاية السبعينات بدأ السجل الزلزالي يرص د آالف
الھزات األرضية ،وھذا يعن ي أن المنطق ة م ن الناحي ة الزلزالي ة ن شطة .وكم ا يالح ظ م ن ال سجل الزلزال ي
لمنطقة الصدع بأن الھزات األرضية يتبعھا توابع زلزالية قد تصل إلي آالف التوابع.
ُ
نشطا ،أي أن الحركة مستمرة
من الناحية التكتونية أثبتت الدراسة الحالية أن صدع البحر الميت ال زال
ُ
على طول الصدع ،إذا الحظنا في اآلونة األخيرة نجد أن المنطقة غير نشطة
زلزاليا ،وھذا مؤشر خطير
ينذر بزلزال قوي يؤثر على المنطقة حيث أن الطاقة الناتجة عن حركة الصدع تخزن في الصخور
المحيطة بالصدع والتي فجأة قد تنطلق علي ھيئة موجات زلزالية في أي لحظة في عصرنا ھذا وقد يكون
قوي إذا ما تم تفريغھا بھزات أرضية ضعيفة في أوقات مختلفة كالتي حصلت عام  ١٩٩٥م.
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وكما أثبتت الدراسة الحالية بأن صدع البحر الميت التحولي يعتب ر ن شط حركي ا ُ ،فإنن ا نتوق ع أن تنت اب ھ ذه
المنطقة ھزة أرضية قوية يصاحبھا العديد من التوابع الزلزالية والتي ال يمكن أن تت وفر ل دينا تنب ؤات دقيق ة
ع ن ح دوث مث ل ھ ذا الزل زال ف ي وق ت يمك ن تحدي ده واالس تعداد ل ه وأخ ذ االحتياط ات الالزم ة لتجن ب
مخاطره.
لقد عرف صدع البحر الميت التحولي بأنه مصدر للنشاط الزلزالي في المنطقة والتي قد تصل ق وة الزل زال
إلي  ٧,٥درجة على مقياس ريختر .إن أول التقارير الت ي س جلت عل ى الن شاط الزلزال ي ف ي المنطق ة يع ود
إلي ما يزيد عن  ٤٠٠٠سنة ،وجدول  ٣يبين أكبر قوة للزالزل القوية والمسجلة في منطقة الصدع.
من جدول رقم  3يتضح لنا أن أخر زلزال قوي تعرضت له المنطقة حدث عام  ١٩٢٧م والتي كانت قوته
 ٦,٢درجة ] ،[23إضافة إلي الھزات الزلزالية التي تصل قوتھا إلي أقل من  ٦درجات واألقل ضعفا ُ من
الزالزل المدمرة ،ومن خالل ھذا السجل التاريخي يتضح أن المنطقة قادمة عل زلزال قوي ومدمر إذا ما
فرغت الطاقة المخزونة في صخور المنطقة بھزات خفيفة كالتي حصل أخرھا عام .١٩٩٥

صدع البحر
الميت التحولي

الصفيحة العربية

الصفيحة
األفريقية

شكل  : ٤خريطة اإلجھاد العالمي لمنطقة صدع البحر الميت التحولي ][22
NF: Normal Faulting; SS: Strike-slip; TF: Thrust Faulting; U: Unknown. A, B and C are the
quality ranking for slip data. A ≥ 12 for quality data (level for slip determination) and ≥ 9° for
quality analysis (average angle between the measured striation and the calculated orientation
of maximum shear stress in the fault plane); B ≥ 9 for quality data and ≥ 12° for quality
analysis; C ≥ 6 for quality data and ≥ 15° for quality analysis. These parameters are defined
in Zoback [27].
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قوة الزلزال
السنة
٦,٨
 ٢١٠٠ق.م
٧,٣
 ٧٥٩ق.م
٧,٣
 ٧٤٦م
٧,٥
 ١١٧٠م
٧,٥
 ١٢٠٢م
٧
 ١٥٤٦م
٧,٤
 ١٧٥٩م
٦,٧
 ١٨٣٧م
٦,٢
 ١٩٢٧م
جدول  :٣يوضح الزالزل التي حدثت على طول صدع البحر الميت التحولي
والتي تزيد قوتھا عن  ٦درجات علي مقياس ريختر .

 -٥تكوين وتطور صدع البحر الميت التحولي وأثره على النشاط الزلزالي
أثبتت الدراسة الحالية أن منطقة صدع البحر الميت التحولي ھي منطقة ض عف م ن الناحي ة التكتوني ة حي ث
تكونت فواصل وصد وع خالل نھاية حقب ما قبل الكمبري ف ي اتج اه ش مال ش مال ش رق – جن وب جن وب
غرب إلي شمال  -جنوب وھو موازي لالتجاه الحالي لصدع البحر الميت .كما أثبتت الدراس ة أن ال صفيحة
العربية انفصلت عن الصفيحة األفريقية عل ى ط ول ص دع البح ر المي ت خ الل حق ب م ا قب ل الكمب ري وت م
إعادة نشاطه في عصر الميوسين حيث بدأت الحركة على طول الصدع ،ومنذ تلك الفت رة ب دأ ت أثير الن شاط
الزلزالي على المنطقة.
إن الحرك ة عل ى ط ول ال صدع ب دأت كحرك ة أفقي ة م ن ن وع ) (pull-apartتلتھ ا حرك ة رأس ية م ن ن وع
) (grabenثم عادت كحركة أفقية حتى عصرنا الحديث ،وھذا يعني أن النشاط الزلزالي ما زال يؤثر عل ى
المنطقة.
ب الرغم م ن أن الحرك ات التكتوني ة الطبيعي ة الت ي أدت إل ي الحرك ة عل ى ط ول ص دع البح ر المي ت إال أن
ھناك أسباب غير طبيعية يقوم بھ ا اإلن سان ت ساعد أي ضا ُ عل ى الحرك ة عل ى ط ول ال صدع ك التي يق وم بھ ا
االحتالل اإلسرائيلي في المنطق ة م ن تج ارب نووي ة والت ي ت سبب حرك ة عل ى ط ول ص دع البح ر المي ت،
خاصة أن المنطقة ضعيفة من الناحية التكتونية  ،مما يساعد عل ى زي ادة تولي د الطاق ة وم ن ث م تخزينھ ا ف ي
صخور المنطقة والتي من الممكن أن تنطلق في أي لحظة في وقتن ا الح الي وت سبب ھ زة أرض ية ،وبالت الي
أنني أؤكد أننا على موعد بنشاط زلزالي في المنطقة نتيجة كل ھ ذه العوام ل س واء كان ت طبيعي ة أو ب شرية
ونأمل من ﷲ أن ال تسبب أضراراُ كبيرة في المنطقة.

 -٦الخالصة
الدراسة الحالية بينت المراح ل التكتوني ة الت ي م رت بھ ا منطق ة ص دع البح ر المي ت التح ولي وأثرھ ا عل ى
الن شاط الزلزال ي بالمنطق ة .ص دع البح ر المي ت التح ولي م ن ال صد وع الھام ة عل ى الخريط ة التكتوني ة
والزلزالية فھو حد تكنوني فاصل بين الصفيحة العربية من الشرق و الصفيحة األفريقية من الغ رب وي ربط
بين حد زاجروس النشط من الشمال وحد البحر األحمر وخليج عدن من الجنوب.
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أوض حت الدراس ة أن المنطق ة ت أثرت ب سبع إجھ ادات أدت إل ي تك وين البني ة التكتوني ة للمنطق ة ،أول ى ھ ذه
اإلجھ ادات ح صلت ف ي نھاي ة حق ب م ا قب ل الكمب ري وال ذي أث ر عل ى ص خور القاع دة وأدي إل ي ض عف
المنطقة من الناحية التكتوني ة ،ت اله إجھ اد ح صل أي ضا ُ ف ي نھاي ة حق ب م ا قب ل الكمب ري ولك ن أح دث م ن
اإلجھاد األول ،وھذا اإلجھاد أدي إلي زيادة ضعف صخور المنطقة .ثم تأثرت المنطق ة بإجھ اد ف ي الع صر
الطباشيري األعلى أدي إلي تكوين الطيات في المنطقة والتابعة لحزام الطي السوري .
بعد ذلك بدأت الحرك ة عل ى ط ول ص دع البح ر المي ت التح ولي ف ي ع صر الميوس ين نتيج ة ت أثير المنطق ة
بإجھاد في اتجاه شمال شرق – جنوب غرب ،ثم تعرض ت المنطق ة بإجھ اد ف ي ع صر البالستوس ين وال ذي
أدي إلي زيادة الحركة على طول الصدع .خالل اإلجھادين األخيرين كانت الحركة أفقية )ي سارية جانبي ة(،
في ع صر م ا بع د البالستوس ين تحول ت الحرك ة إل ي الرأس ية نتيج ة تع رض المنطق ة إل ي إجھ ادي ش د ف ي
عصر ما بعد البالستوسين ،وھذان اإلجھادان مسئوالن عن الحركة الرأسية على طول صدع البح ر المي ت
وك ذلك تك وين ال صد وع العادي ة ف ي المنطق ة ،ث م بع د ذل ك تحول ت الحرك ة إل ي األفقي ة م رة أخ ري نتيج ة
تعرض المنطقة إلجھاد باتجاه شمال غرب – جنوب شرق والذي ما زال مستمراُ حتى اللحظة.
من الناحية الزلزالية يعتبر صدع البحر الميت نشط زلزاليا ُ وھو المسئول عن النشاط الزلزالي ف ي المنطق ة
منذ بداي ة الحرك ة عل ى ط ول ال صدع ف ي الميوس ين والت ي ال ت زال م ستمرة ،وكم ا أثبت ت الدراس ة أن ھ ذا
الصدع الزال نشطا ُ وأن المنطقة ال تزال معرض ة لن شاط زلزال ي ف ي أي وق ت ف ي ع صرنا الح ديث ،فان ه
يمكننا القول أننا على موعد مع زلزال قوي ومدمر قد تصل قوته إلي  ٧درجات علي مقياس ريخت ر إذا م ا
تم تفريغ الطاقة المخزونة في صخور المنطقة نتيجة الحركة على ط ول ال صدع وخ صوصا ُ أن المنطق ة ل م
تتأثر بمثل ھذا الزلزال منذ فترة طويلة.

المراجع
[1] Von Buch, L. (1841), “Letter in Robinson E., Biblical Researches in Palestine”, 2,
appendix, London, 673-675.
[2] Bentor, Y.K. and Vorman, A. (1954), “A structural contour map of Israel, scale 1:250000
with remarks on its dynamic interpretation”, Israel Geological Survey Bulletin, 7,10 pp.
[3] Bender, F. (1970), “The shear along the Dead Sea Rift: Discussion”, Royal Society of
London Philosophical Transaction, series. A, 167, 127-129.
[4] Michelson, H., Flexer, A. and Erez, Z. (1987), “A comparison of the eastern and western
sides of the Sea of Galilee and its implication on the tectonics of the northern Jordan Rift
Valley”, Tectonophysics, 141, 125-134.
] [5عابد ،عبد القادر )" ،(١٩٨٢جيولوجية األردن" ،عمان ،دار النھضة اإلسالمية.
] [6عابد ،عبد القادر )" ،(١٩٨٥جيولوجية البحر الميت" ،عمان ،دار األرقم.
[7] Lartet, L. (1869), “Essay on the geology of Palestine”, Ann. Sci. Géol., Soc. géol. France,
1,17-18.
[8] Quennell, A.M. (1956), “Geological map of Jordan (East of the Rift valley), 1:250 000
sheets Kerak and Ma’an”, Amman, Jordan.
[9] Freund, R. (1965), “A model of the structural development of Israel and adjacent areas
since Upper Cretaceous times” Geological Magazine, 102, 189-205.
[10] Freund, R., Zak, H. and Garfunkel, Z. (1968), “Age and rate of the sinistral movement
along the Dead Sea Rift” Nature, 220, 253-255.
[11] Bartov, J., Steintz, G., Eyal, M. and Eyal, Y. (1980), “Sinistral movement along the Gulf
of Aqaba - its age and relation to the opening of the Red Sea”, Nature, 285, 220-222.
[12] Garfunkel, Z., Zak, H and Freund, R. (1981), “Active faulting in the Dead Sea Rift”, In:
R. Freund and Z. Garfunkel (Eds), The Dead Sea Rift, Tectonophysics, 80, 1-26.

٧٦

[13] Vorman, A.J. (1961), “On the Red Sea Rift problem”, Bull. Res. Counc. Israel, 10G,
321-338.
[14] Michelson, H. (1982), “Geological Survey of the Golan Heights”, Tahal, Tel Aviv.
[15] Bahat, D. and Rabinovitch, A. (1983), “The initiation of the Dead Sea Rift”, Journal of
Geology, 5, 591-601.
[16] Delvaux, D. (1993), “The TENSOR program for palaeostress reconstruction: examples
from the East African and the Baikal rift zones”, Terra Abstract. Abstract Supplement, No.1,
to Terra Nova, 5: 216.
[17] Bott, M.H.P. (1959), “The mechanism of oblique slip faulting”, Geological Magazine,96,
109-117.
[18] Zaineldeen, U. (2000), “ Tectonic Evolution in the Wadi Araba Segment of the Dead Sea
Rift, Southwest Jordan”, Ph.D. Thesis, Ghent University, Belgium.
[19] Krenkel, E. (1924), “Der Syrische Bogen”, Centralbl. F.M. Geol. und Palaont. Abt.
Stuttgart, B. 279-281, U. 301-313.
[20] Eyal, M., Eyal, P., Bartov, Y. and Steinitz, G. (1981), “The tectonic development of the
western margin of the Gulf of Elat (Aqaba) rift”, Tectonophysics, 80, 39-66.
[21] Quennell, A.M. (1959), “Tectonics of the Dead Sea Rift”, Proc. 20th Inter. Geol.
Congr., Mexico, 1956. Assoc. de Serv. Geol. Afr., 385-403.
[22] Muller, B., Sperner, B., Theune, U. and Fuchs, K. (2005), “The World Stress Map
Project (WSM)” Heidelberg Academy of Science and Humanities; Geophysical Institute,
University of Karlsruhe, Germany.
[23] Ben-Menahem, A. and Aboudi, E. (1981), “Micro- and macroseismisity of the Dead Sea
Rift and off-coast eastern Mediterranean”, Tectonophysics, 80, 199-234.
[24] Arieh, E.G. (1967), “Seismisity of Israel and adjacent areas”, Geological Survey of Israel
Bulletin, 43, 1-14.
[25] Barazangi, M. (1983), “A summary of the seismotectonics of the Arab region”, in:
Assistant and Mitigation of Earthquale risk in the Arab region, UNESCO, 43-58.
[26] El-Isa, Z. (1983), “Seismic risk in Jordan”, 1st Jordan Geology Conference, Amman,
523-541.
[27] Zobach, M.L. (1992), “First- and Second-Order Patterns of stress in the Lithosphere: The
World Stress Map Project”, Journal of Geophysical Research, 97, 11703-11728.
[28] Garfunkel, Z., Zak, I. and Freund, R. 91981), “Active faulting in the Dead Sea Rift”,
Tectonophysics, 80, 1-27.

٧٧

Influence of the movements of dead sea fault on
seismic activities
Dr. Osama Fayez Zain Al-Dean
Assistant Professor in Department of Geology – Al-Azhar University – Gaza –
Palestine
u.zain@alazhar-gaza.edu , usama_zaineldeen@hotmail.com
abstract :
The Dead Sea is located at earthquake belt that includes south of
Anatolian Fault to the Dead Sea, Gulf of Aqaba, Red Sea to the
African Fault. It is considered to be a plate boundary between the
Arabian pale in the east and African plate in the west. Although it is
located at the weakest earthquake belts, the Dead Sea Fault is
considered as an important fault at the tectonic map. It is bordered by
active earthquake belts that include the Zagros convergent boundary
and the Red Sea and Gulf of Aden divergent boundary. The Dead Sea
Fault was affected by several tectonic stages through geological time
since Late Neoproterozoic time. Through this time, the area was
affected by earthquake activity due to the movement along the Dead
Sea Fault. The earthquake activity along the belt depends on the
geology and the geological structures of the area. The study of the
geological structures and the dykes in the basement rocks indicates
that the Dead Sea Fault area was affected by eight different tectonic
stages. The first of these stages was in the Late Neoproterozoic and
affected the basement rocks. This stage caused the basement rocks to
be weak. It is followed by another tectonic stage, also in Late
Neoproterozoic, caused the basement rocks to be weaker. In
Cretaceous, the area was affected by another tectonic movement
caused the folding in the area which is part of the Syrian Arc Fold
Belt. In Miocene time, the movement along the Dead Sea Fault started
due to a compression oriented NW-SE. Since that time, the area has
been affected by earthquake activity. It is followed by tectonic stage
due to compression in the direction of NNW-SSE up to Pleistocene.
These two stages are responsible of the horizontal movement along the
fault. After Pleistocene, the area affected by two tectonic stages due to
a tension stresses. The first in the direction of E-W and the other in NS direction. These two stages caused vertical movement along the
Dead Sea Fault. Then the movement converted once more to the
horizontal due to NW-SE compression affected the recent sediments
along the fault. This indicates that the Dead Sea Fault is still active.
So, we can expect earthquake activity in the area at the recent time.

٧٨

