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   الداخلى لألرضالترآيب

ب الخارجى الل 

  لقشرة األرضية  ا 
الوشاح 

PLATEب الداخلى  الل 

قشرة محيطية  
قشرة قارية 
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التكتونية   الصفائح •

التكتونية  تطابق توزيعات الزالزل مع حدود الصفائح       
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التكتونية  نموذج يوضح حرآة األلواح     •
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حرآة شبة الجزيرة العربية
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The San Andreas fault



  بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح رؤيتنا

• زلزال سان ( متر 3ازاحة افقية 
)1906فرانسيسكو 
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ظاهرة طبيعية أرضية ال يعلم وقت حدوثها اال 
عالم الغيب سبحانه وتعالى وال يستطيع احد منع 
حدوثها، ولكن يجب علينا ان نتعلم آيف نواجه 

.مخاطرها للتخفيف من آثارها

الزلزال عبارة عن حرآه فجائية وسريعة لطبقات 
الغالف الصخرى لألرض نتيجة لالنطالق الفجائى 
والكبير للطاقة المخزونة بداخل الصخور المكونة 
لهذه الطبقات والتي تجمعت عبر مئات السنين في  
صورة موجات تنتشر فى جميع االتجاهات وتسمى 

  .هذه الموجات بالموجات الزلزالية

الزالزل
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سطح  على   "  Hypocenter" البؤرة    سمىتفي نقطة ما داخل األرض       الزالزل   وتنشأ •
قابلها على سطح   تتحرك منها الموجات الزلزالية إلى الخارج، فيما تعرف النقطة التي ت               الفالق  

 " Epicenter " بالمرآز السطحي    األرض  

البؤرة  

سطح الفالق   

المرآز السطحى    
سطح األرض  

 Depthالعمق  
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علم الزالزل

. ... .. .. . .السيزمية دراسة الموجات    •



  بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح رؤيتنا

هل تستطيع قراءة هذة الموجات؟؟؟    
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Seismologist           يستطيع قراءة هذة الموجات لمعرفة ترآيب القشرة األرضية 
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علم الزالزل

. ... .. .. . .السيزمية دراسة الموجات    •

. تحديد أماآن التفجيرات النووية وذلك للحد من التجارب النووية            •
http://www.ldeo.columbia.edu/~richards/SeismoandCTBTVerif.html

2000ساعد فى استكشاف حادثة الغواصة الروسية أغسطس        •
http://www.agu.org/sci_soc/prrl/prrl0105.html
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أنواع الموجات الزلزالية

سطحيةال الموجات 

الموجات األولية 

 الموجات الثانوية
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أسباب حدوث الزالزل

 
)التكتونيةالحرآات (و نية تكتون•
)النشاط البرآاني(برآانية •
)        االنهيارات االرضية (انهدامية•
) السدود، المناجم، التفجيرات، ضخ النفط   (بفعل البشر •
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Foreshockان  زالزل ذات قوة بسيطة تسبق الزلزال الرئيسى وعادة ال يشعر بها االنس            •

Main shockالزلزال الرئيسى ذو قوة آبيرة محسوسة وأحيانا تكون مدمرة            •

After shockتوابع الزلزال الرئيسى و أحيانا تستمر لعدة شهور أو سنوات                     •

Foreshockليس من الضرورى أن يكون الزلزال الرئيسى مسبوق ب •

مصطلحات
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أجهزة رصد الزالزل      

. يستخدم فى تسجيل الزالزل والحرآات األرضية:السيزموجراف

سيزمومتر

سيزموجراف

سيزموجرام 
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تحديد أماآن الزالزل 

؟؟ ثانية = Pزمن وصول الموجة الولية 

؟؟ ثانية = Sزمن وصول الموجة الثانوية 

بالثانية S-Pفرق الزمن بين 

Jefferysاستخدام جداول  – Bullen

يمكن تحديد المسافة بين آل محطة وموقع 
الزلزال، ثم توقع المسافات على الخريطة لتحديد 

.مكان الزلزال

S1

S3

S2
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Arrival timeزمن الوصول             •

Origin timeوقت حدوث الزلزال      •

Travel timeالوقت المستغرق            •

•AO

•T
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قياس الزالزل 

. (Magnitude) أو قوتها   (Intensity)تقاس الزالزل اما بشدتها     •

.تعبر عن مدى احساس الناس بالزلزال وتأثيره على البيئة المحيطة           :  شدة الزالزل  •

.  عند البؤرة  سيزميةمقدار الطاقة المنطلقة من الزلزال فى صورة موجات              : قوة الزالزل   •
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ميرآالى  مقياس   (INTENSITY)شدة الزالزل    

توجد عدة مقاييس عالمية مستخدمة في أمريكا . لطبيعية يبين هذا المقياس مدى تأثير الهزة األرضية على اإلنسان والمنشآت وا
  .آخرهواستراليا واليابان إلى 

 درجة وآما 12الخ وعادة ما يدرج المقياس إلى  … آل المقاييس تعتمد على مدى اإلحساس آإيقاظ النيام أو هل حدثت أضرار•
:يلي 

التأثيرات                         لدرجةا    
•I              ال يشعر به الناس ولكنه يسجل علىSeismograph 
•IIيشعر به سكان البنايات العالية
•IIIيشعر به الناس داخل البنايات وتهتز األبواب آمرور سيارة مسرعة ليال
•IVتهتز األبواب والشبابيك بشدة داخل البنايات
•Vيشعر به جميع الناس وتتساقط األشياء المعلقة
•VI              أضرار بسيطة وتتحرك قطع األثاث
•VIIتبدأ األبنية سيئة البناء بالهدم
•VIIIيحدث فزع وتتصدع األبنية
•IXيحدث رعب ويؤدي إلى أخاديد في األرض
•Xيحدث رعب ويؤدي إلى انهيارات آبيرة في األبنية
•XIضيحدث رعب ويؤدي إلى أخاديد واسعة في األرض وتحطم األنابيب تحت األر
•XII على سطح األرضالتموجاتاألشياء تتطاير في الهواء ودمار شامل وترى 
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Magnitudeقوة الزالزل      
المتحررة نتيجة للهزة   ليس جهاز بل هو معادلة رياضية يؤدي تطبيقها إلى حساب آمية الطاقة    ريختر مقياس •

 Amplitude والذي يعتمد على سعة الموجة Magnitudeاألرضية والرقم الناتج يبين قوة الهزة األرضية 
 ريخترمقياس Seismographالمسجلة على جهاز  

تها  أي أن آل درجة تشير إلى الطاقة المتحررة تزيد عشرة أضعاف عن سابقا لوغارتميةوهي عبارة عن معادلة •
. مرة من الدرجة الخامسةبمائةة أآبر عشر مرات من الدرجة السادسة وأآبر عفالدرجة الساب

:من حيث القوة•
•Ultra microearthquake (Mag. <1)
•Microearthquake (1≤Mag. ≤2.9)
•Small earthquake (3≤Mag. ≤4.9)
•Moderate earthquake (5≤Mag. ≤6.9)
•Great earthquake (7≤Mag. ≤7.9)
•Very great earthquake (Mag. =8 or more)  
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ريختر مقياس •

• Ml  local magnitude

• mb body wave magnitude

• Ms surface wave magnitude

• Mw moment magnitude

• Md duration magnitude
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آثار الزالزل     

. مليون شخص آما شرد وجرح أضعاف هذا العدد 2قتل بفعل الزالزل في القرن الماضي حوالي •

:أنواع الخسائر•
خالل الهزة: مباشرة •
الكوارث التي تحدث بعد الزلزال نتيجة له:  ثانوية•
تبعات بعيدة األمد :  غير مباشرة•

 بناء مدينة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح رؤيتنا



  بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح رؤيتنا

اهتزاز وتمزق سطح األرض    
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تميع التربه 
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انهيار المبانى•
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رضيةاأل  نزالقات إلا
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اشتعال الحرائق
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ببلدية دبى مرآز رصد الزالزل
DSN

أربع محطات حقلية واسعة      •
المدى موزعة داخل امارة      

دبى فى آل من نزوى  
. والعشوش    والفجع   وحتا

ترسل بياناتها الى مرآز   •
.التحكم ببلدية دبى  
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المحطات االقليمية   •
والدولية والتى تستخدم     

فى تحديد مكامن  
. الزالزل
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 شكل يوضح أحد األجهزة المستخدمة ألحد المحطات الحقلية
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وحدة تسجيل البيانات على مدار الساعة  وحدة تحليل البيانات 

نظام التسجيل وتحليل البيانات ببلدية دبى
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 محطات الرصد

مثال ألحد 
الهزات 
األرضية 
المسجلة
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النشاط الزلزالى  المحلى

تت

دبى

وجود نشاط زلزالى    •
بسيط بالمناطق   

الشمالية الشرقية   
للدولة موزع على    
حدود الفوالق، آما    
يوجد نشاط زلزالى   
آبير بجنوب ايران     
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األسئلة•
:لكترونى التالىفى حالة وجود اى استفسار عن الزالزل يرجى مراسلتنا على العنوان اال: الحقا

yamarzooqi@dm.gov.ae

seismo@dm.gov.ae

فريق رصد تحرآات القشرة األرضية

 والبحرىالجيوديسىالمسح قسم 

 بلدية دبى-ادارة المساحة 
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شكرا جزيال


