
 أثر العمليات األرضية في تشكل الصخور
(الجزء الثاني)  
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انؼًهٛبد 

 األسضٛخ

انؼًهٛبد 

انخبسخٛخ 

 نألسض

انؼًهٛبد 

انذاخهٛخ 

 نألسض

 انجشاكٍٛ انضالصل

زشكخ 

انصفبئر 

 انزكزَٕٛخ

 انزدٕٚخ انزؼشٚخ
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 أٔال

 َظشٚخ انصفبئر انزكزَٕٛخ

 انؼًهٛبد األسضٛخ

 انؼًهٛبد انذاخهٛخ نألسض

 زشكخ انصفبئر انزكزَٕٛخ انجشاكٍٛ انضالصل
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أن بناء القارات بدأ عندما كانت األرض حدٌثة 

النشأة تغلفها قشرة صخرٌة ضعٌفة قلٌلة 

 السمك تطفو فوق صخور شبه مصهورة

مصهورة ، ونظرا الختالف درجة الحرارة و

بٌن باطن األرض وسطحها تولد فً هذه 

الصخور المصهورة تٌارات حمل تتحرك من 

  المركز إلى السطح
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 مفهوم تيارات الحمل
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 اردبِ زشكخ انًبء انغبخٍ

 اردبِ زشكخ انًبء انجبسد

 اردبِ زشكخ انجٕدسح



 أخدود أخدود

 وادي متصدع

 (ضمن أعراف المحيطات)

 اللب
 الوشاح

 تيارات باردة

 تيارات الحمل الساخنة

 الوشاح

 جزر بركانية قوسيه
 األعراف المنصفة للمحيطات جبال بركانية قارية

 أخدود
 أخدود

 نطاق البنيوف المنزلق
 نطاق البنيوف المنزلق

 الوشاح
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انغًك لهٛم 

 انكثبفخ ػبنٛخ

 مفهوم األلواح الصخرٌة

 انمششح انمبسٚخ
 انمششح انًسٛطٛخ

 كى يٍ انٕشبذ انؼهٕ٘ 100

نٛثٕعفٛش 

نٛثٕعفٛش  لبس٘

 يسٛطٙ

 األعثُٕٛعفٛش

(ثبلٙ انٕشبذ انؼهٕ٘ ٔانٕشبذ انغفهٙ)  

 انغفهٙ انٕشبذ

 انهت انخبسخٙ

 انهت انذاخهٙ

 انمششح انًسٛطٛخ

 انمششح انمبسٚخ

 انهٛثٕعفٛش

 أعثُٕٛعفٛش

 شجّ يصٕٓس

 يٕاد عبئهخ

 انٕشبذ انؼهٕ٘

 يخزهظ

انغًك كجٛش 

 انكثبفخ لهٛهخ
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 اسم اللوح
Name of  Lithospheric 

Plate 

 نوع اللوح

(صغٌر/كبٌر)  

 كبٌر Eurasian Plate اللوح األوراسً 1

 كبٌر African Plate اللوح األفرٌقً 2

األسترالً-اللوح الهندي 3  Indian-Australian Plate كبٌر 

 كبٌر North American Plate لوح أمرٌكا الشمالٌة 4

 كبٌر South American Plate لوح أمرٌكا الجنوبٌة 5

 كبٌر Pacific Plate اللوح الهادي 6

 كبٌر Antarctica Plate لوح القارة المتجمدة الجنوبٌة 7

 كبٌر Nazca Plate لوح نازكا 8

 صغٌر Juan De Fuca Plate لوح جون دي فوكا 9

 صغٌر Cocos Plate لوح كوكوس 10

 صغٌر Caribbean Plate اللوح الكارٌبً 11

 صغٌر Philippine Plate لوح الفلبٌٌن 12

 صغٌر Fiji Plate لوح فٌجً 13

 صغٌر Arabian Plate لوح شبه الجزٌرة العربٌة 14

 صغٌر Persian Plate اللوح الفارسً 15

 صغٌر Falkland Plate لوح الفوكالند 16

(الفصح)لوح إٌستر  17  Easter Plate صغٌر 
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 اللوح األوراسً

اللوح 

 الهادي

 لوح القارة المتجمدة الجنوبٌة

 لوح أمرٌكا الشمالٌة

 لوح أمرٌكا الجنوبٌة

 اللوح األفرٌقً

 رالًوستاال-اللوح الهندي

نٕذ أيشٚكب 

 اندُٕثٛخ
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نظرية الشواهد التي أدت إلى تبمور 
  الصفائح التكتونية
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 إذا دمجت القارات بعضها مع بعض كونت كتلة قارية ضخمة :أوال
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 بانجٌا

 لورٌشٌا

 القارة الشمالٌة

 جوندواناالند

 القارة الجنوبٌة

 أفرٌقٌا

 امرٌكا الجنوبٌة

 استرالٌا

 القارة المتجمدة الجنوبٌة

 الهند

 أسٌا

 امرٌكا الشمالٌة

 أوروبا

 اٌسالند -جرٌنالند 
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 ملٌون سنة؟؟؟؟ 50ماذا سوف ٌحصل بعد 
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 الدليل األحيائي: ثانيا

أحفورة المٌزوسورس 

(Mesosaurus ) وهو أحد

الزواحف الذي وجد فً صخور 

فً أفرٌقٌا وأمرٌكا  العصر البٌرمً

  الجنوبٌة



غازي عطية زراك.م.أ 3/3/2020  15 

 الدليل األحيائي: ثانيا

 أحفورة لنبات جلوسوبترٌز

(Glossopteris ) ًأحد النباتات الت

كانت تعٌش فً مناخ بارد ومتجمد 

والتً وجدت فً الرواسب الجلٌدٌة 

لمعظم األجزاء الجنوبٌة من قارة 

  بانجٌا، وهً تنتمً للعصر الكربونً
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طبيعـة التكويـن الصخري العام لمقارات والمحيطات واألشكال : ثالثا
  الهندسية لمصخور

 طٌات أحدث

 أفرٌقٌـا صخور الدروع القدٌمة

 أمرٌكا الجنوبٌة

 

 

 

 



 

 

 

 وجود سالسل جبمية قديمة غنية برواسب الفحم  
  المناطق القارية الشمالية المحيطة باألطمسيفي   
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طبٌعـة التكوٌـن الصخري العام للقارات والمحٌطات : ثالثا
  واألشكال الهندسٌة للصخور



 لششح يسٛطٛخ

 انًسٛظ األطهغٙ

 األػشاف انًُصفخ نهًسٛظ األطهغٙ

 األعثُٕٛعفٛش

7 

 و

2  

 و

2 

 7 و

 و
15 

 و

28 

 و

40 

 و

 ثئش زفش

 يُغٕة عطر انجسش

 لبسح

 خٕٛنٕخٛخ انًسٛطبد
 اندٕساعٙ

 

 

 

طبٌعـة التكوٌـن الصخري العام للقارات والمحٌطات : ثالثا
  واألشكال الهندسٌة للصخور
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 ( البيئات القديمة)الدليل الجغرافي : رابعا
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  الحركات األرضية المنبعثة من باطن األرض: خامسا
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 انجشاكٍٛ
 انضالصل
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انصفبئسٛخانسذٔد   

 زذٔد يزٕاصٚخ

(رصبديٛخ)زذٔد يزمبثهخ   

Convergent 

Boundaries 

 زذٔد رجبػذٚخ

Divergent 

boundaries 



 اللوح األوراسً

 اللوح الهادي

 لوح القارة المتجمدة الجنوبٌة

 لوح أمرٌكا الشمالٌة

 لوح أمرٌكا الجنوبٌة

 اللوح األفرٌقً

 أسترالً-اللوح الهندي
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ْٔٗ انسشكبد انجبَٛخ نهمششح األسضٛخ ثغجت اضبفخ صخٕس 

 .  انٗ خٕاَت انصفبئر انًزجبػذح سحٕيصٓ

رزطٕس  (انجبصنذ)صخٕس َبسٚخ لبػذٚخ ُٚشأ يٍ ْزِ انسشكبد 

صغٛشح رزطٕس إنٗ ثسبس ، ٔكزنك  يسٛطٛخنزصجر لششح 

 .يسٛطبد

 انجسش األزًش ٔانًسٛظ األطهغٙ: يثبل    
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 :رجبػذٚخزشكبد  :أٔال



 صدوع بسبب التقبب

 تٌارات الحمل الحراري اسثٌنوسفٌر

 أ 

 لٌثوسفٌر قاري

 اسثٌنوسفٌر
 ة
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 لٌثوسفٌر قاري

 نٛثٕعفٛش اسثٌنوسفٌر

 يسٛطٙ

 لٌثوسفٌر قاري

 د

 لٌثوسفٌر قاري

أعراف  بحر أو محٌط

 المحٌطات

 ة
 اسثٌنوسفٌر

الوادي 

 المتصدع

 طفوح بازلتٌة كتل متصدعة

 ج

 لٌثوسفٌر قاري لٌثوسفٌر قاري
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أفشٚمٛب -انٕاد٘ انًزصذع  

 ركٌٕ انجسش األزًش
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 قـارة

نقاط ساخنة أسفلها 

 رٌشة وشاحٌة

 (صدوع)شقوق 

 محٌـط

 يُظش عطسٙ
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توسعة الوادي 

المتصدع وامتالءه 

 بالماء

طفوح 

 بازلتٌة

 محٌـط

دخول ماء المحٌط 

 الوادي المتصدع

دخول ماء المحٌط 

 الوادي المتصدع

 يُظش عطسٙ
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 طفوح بازلتٌة

 وادي متصدع

 وادي متصدع

 محٌـط

 أعراف المحٌطات

 صدوع متوازٌة منصفة لألعراف

 قـارة

 قـارة

 بحر أو محٌط صغٌر

 يُظش عطسٙ
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 بين األلواح  وهي الحركات الهادمة للقشرة األرضية بسبب التصادم
 تكون األخاديد والجزر القوسية ت :تصادم الصفائح المحيطية 

 (اليابان جزرأخدود مريانا و )مثال     
  كون البراكين تت :تصادم الصفائح القارية و الصفائح المحيطية 

 والجبال البركانية     
 (أمريكا الجنوبية -االنديزجبال )مثال     

 شاهقة االرتفاع  جبال قاريةتتكون : تصادم الصفائح القارية 
 .تلفةخالم (الهمالياجبال ) مثال     
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 (تصادمٌة) حركات متالقٌة: ثانٌا



 لٌثوسفٌر محٌطً

 منسوب سطح البحر

 لٌثوسفٌر محٌطً

 رصبدو األنٕاذ انًسٛطٛخ( 1)

 اتجاه الحركة

 لٌثوسفٌر محٌطً

نطاق البنٌوف 

 للزالزل
 األسثٌنوسفٌر

 لٌثوسفٌر محٌطً

 محٌــط

انصهار بسبب  

 االحتكاك

 ماكصعود الما

 جبال بركانٌة على قاع المحٌط

نطاق البنٌوف 

 للزالزل
 األسثٌنوسفٌر

 محٌــط

 أخدود

 لٌثوسفٌر محٌطً لٌثوسفٌر محٌطً

انصهار بسبب  

 االحتكاك

 ماكصعود الما

 أخدود جزر بركانٌة قوسٌة 

 البنٌوفنطاق 

 للزالزل

 األسثٌنوسفٌر

 محٌــط

 خضس انٛبثبٌ

 أخذٔد انٛبثبٌ
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 رصبدو نٕذ يسٛطٙ يغ نٕذ لبس٘( 2)

 األسثٌنوسفٌر

 لٌثوسفٌر محٌطً

 منسوب سطح البحر
لٌثوسفٌر 

 قاري

انصهار 

بسبب 

 االحتكاك

 ماكما

 براكٌن نشطة على أطراف القارة

رواسب تعرضت النثناء 

 (الوتد)
 أخدود بحري

نطاق البنٌوف 

 للزالزل

أيشٚكب اندُٕثٛخ -خجبل االَذٚض  
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 لبسح لششح يسٛطٛخ

 خجبل ثشكبَٛخ أخذٔد ثسش٘

 انهٛثٕعفٛش

 األعثُٕٛعفٛش

 لششح لبسٚخ
 أخذٔد انًسٛظ ٚجذأ ثبنزمهص

 سٔاعت انٕرذ

 خجبل زذٚثخ شبْمخ االسرفبع

 زٕض زٕض
 صذٔع يزدّ إَضاللٛخ

 يُطمخ االنزسبو

 يغ نٕذ لبس٘ لبس٘رصبدو نٕذ (  3) 
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 يثبل

 ركٌٕ خجبل انًٓالٚب ثغجت انزصبدو ثٍٛ انُٓذ ٔأعٛب
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وهى الحركات المحافظ لمقشرة األرضية بسبب تحرك 
   الصفائح أفقيا بشكل متوازي

تكون صدوع كبيرة عمى سطح األرض ضمن القشرة 
 القارية

تكون صدوع كبيرة تحت مياه المحيطات ضمن القشرة 
 المحيطية

 تؤدى هذه الحركات إلى حدوث هزات أرضية عنيفة
 (س العظيمياأندر سان صدع ): مثال
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 :حركات متوازٌة: ثالثا



لوح أمرٌكا 

 الشمالٌة

 اللوح الهادي

لوح جون 

 دي فوكا

 نقطة تصادم ثالثٌة

 

 أعراف محٌطات مقطعة

 حدود لوحٌة متوازٌة

 أخدود

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

حدود 

صفائحٌة 

 متوازٌة

 حدود صفائحٌة متباعدة

 صدع سان أندرٌاس

 المكسٌك

 خلٌج كالٌفورنٌا

حدود صفائحٌة 

 متباعدة
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 ثبَٛب

 انجشاكٍٛ

 انؼًهٛبد األسضٛخ

 انؼًهٛبد انذاخهٛخ نألسض

 زشكخ انصفبئر انزكزَٕٛخ انجشاكٍٛ انضالصل
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 موجودة فتحات عن عبارة البراكٌن 

 قٌعان على أو األرض سطح على

 منها تنبثق والمحٌطات، البحار

 تكون وعادة المصهورة، الحمم

 غازات وانبثاق النفجارات مصاحبة

 تراكم .بركانٌة ومقذوفات وأبخرة

 البركانٌة والطفوح الصلبة، النواتج

 على وتصلبها (الالفا) المصهورة

 هضاب بالنهاٌة ٌشكل السطح

 مخروطٌة وجبال االنتشار واسعة
 .البركانٌة بالجبال تعرف الشكل
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 ما هً البراكٌن ؟



 نواتج البراكٌن المدمرة

َٕارح 

 انجشاكٍٛ

انطفٕذ 

 انجشكبَٛخ

َٕارح 

 غبصٚخ

َٕارح 

 صهجخ
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 (Lava flows) انالفبانطفٕذ انجشكبَٛخ أٔ : أٔال
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انزٙ رُجؼث ( انالفب)ْٙ انًٕاد أٔ انصخٕس انًصٕٓسح 

يٍ االَفدبساد انجشكبَٛخ ًٔٚكٍ رمغًٛٓب انٗ ثالثخ إَٔاع 

 :ػهٗ أعبط انزشكٛت انكًٛٛبئٙ

انجبصنزٛخ  انالفب(Pahoehoe flows)   

األَذٚضٚزٛخ انالفب (Andesitic lava)   

انشٕٚنٛزٛخ انالفب (Rhyolitic or aa lava)  

 



 (Pahoehoe flows)انجبصنزٛخ  انالفب( 1)

ٔأزٛبَب (انغبػخ/يزش 300-10)عشٚؼخ -رٔ طجٛؼخ يبئؼخ ٔزشح انسشكخ ،

 .انغبػخ اػزًبدا ػهٗ يؼذل االَسذاس انغطسٙ/كى 30

 ( 50)رزًٛض اسرفبع َغجخ انسذٚذ ٔانًغُٛغٕٛو ٔاَخفبض انغٛهٛكب%. 

راد نضٔخخ يُخفضخ خذا ٔعطسب أيهظ . 
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 (Andesitic lava) األنديزيتية الالفا( 2)

 سٌلٌكا%  60وهى ذو لزوجة متوسطة، وتحتوي على. 

غازي عطية زراك.م.أ 3/3/2020  42 



  (Rhyolitic or aa lava) انشٕٚنٛزٛخ انالفب( 3)

 (.انغبػخ/يزش 50- 5)ْٙ طفٕذ نضخخ ثطٛئخ انسشكخ 

 ( 70)رزًٛض ثبسرفبع َغجخ انغٛهٛكب%. 

انغطر انخشٍ غٛش يُزظى. 
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 البهوٌهوي الفا

(Pahoehoe lava) 

 اآله أه الفا

(AA Lava) 
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 النواتج الصلبة للبراكٌن: ثانٌا
(Pyroclastic Materials) 

ْٙ انًٕاد انزٙ رُجؼث يٍ فْٕخ انجشكبٌ ثغجت اخزالف انضغظ انغبص٘ نهصٓٛش،  
 :ْٔٙ يٍ ػذح إَٔاع

  انمُبثم انجشكبَٛخVolcanic Bombs. 

  انكزم انجشكبَٛخ أٔ انجشٚشٛبVolcanic Breccia. 

 َٙانشيبد انجشكبVolcanic Ash ٚسزٕ٘ ػهٗ َٕارح ثشكبَٛخ صخبخٛخ دلٛمخ. 

 انخفبفPumice  :ثًبدح انغٛهٛكب رسزٕ٘ ػهٗ فشاغبد صغٛشح  صخٕسغُٛخ
 .ػذٚذح ٔاضسخ نهؼٍٛ انًدشدح، رزشكم َزٛدخ نخشٔج انغبصاد يُٓب

 اندفبءScoria  :صخٕس غُٛخ ثبنسذٚذ ٔانًغُٛغٕٛو ٔرسزٕ٘ ػهٗ ثمٕة كجٛشح. 
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 النواتج الغازٌة: ثالثا

ثانً أكسٌد %  15بخار ماء، %  70وتشتمل على  

كبرٌت، وقلٌل من %  5نٌتروجٌن، %  5الكربون، 
  .ونكغاز الكلور، الهٌدروجٌن، و اآلر
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 منفذ جانبً للحمم والغازات

 (vent)فتحة البركان 

 (Crater)فوهة البركان 

 عنق البركان أو القصبة 

(Volcanic Neck) 
منفذ جانبً للحمم 

 والغازات

جسم 

 البركان

 مكونات البركان
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 Volcanic Eruptionsاالنفجارات البركانٌة 

وبالرغم من أن البراكٌن وانفجاراتها تعتبر مناطق   
جذب لكثٌر من العلماء الجٌولوجٌٌن، لكن 

االنفجارات البركانٌة تعتبر خطرة جدا على حٌاة 
اإلنسان والبٌئة، ألن بإمكان النواتج البركانٌة 

المصاحبة لالنفجارات أن تغطً مساحات شاسعة من 
 . األرض

 .لذلك نستطٌع القول بؤنها تعتبر نقمة ونعمة بنفس الوقت
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 أمثلة على بعض الكوارث
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 من تعتبر المركبة البراكٌن 
 ألنها خطورة البراكٌن أكثر
 قد عدٌدة لسنوات خامدة تظل
 تنفجر ثم قرون عدة إلى تصل
 .شدٌد دمار إلى مإدٌة فجؤة
 ذلك على األمثلة أشهر ومن

 بومبًٌ لمدٌنة حصل ما
 (Pompeii) اإلٌطالٌة
 من بالقرب أخرى مدن وأربعة
 بسبب (Naples) نابولً
  فٌزوف بركان انفجار

(Vesuvius)  
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 انهٌارات مضٌئة
 صغٌر بركان انفجر 1902 عام ففً 

 جزر ضمن الواقع بٌلًّ ببركان ٌعرف
 انبعاث إلى االنفجار وأدى الكارٌبً،

 بٌٌر سانت مدٌنة دمرت مضٌئة سحابة
(St. Pierre) المجاورة الساحلٌة 

   .بؤكملها للبركان

 خمس استمر الذي االنفجار وقتل 
 سانت مدٌنة سكان جمٌع فقط دقائق
 28.000 بحوالً عددهم المقدر بٌٌر

 أحد فإن الحظ ولحسن لكن  .نسمة
 وبعض األحذٌة وصانع المساجٌن
 إحدى متن على كانوا الذٌن األشخاص

  .الكارثة من نجوا قد المٌناء فً السفن
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 الواليات المتحدة انفجار بركان سانت هٌلٌن
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 (2000عُخ )عُخ  20ثؼذ يشٔس  (1980عُخ )ثؼذ االَفدبس يجبششح 



 ثبنثب

 انضالصل

 انؼًهٛبد األسضٛخ

 انؼًهٛبد انذاخهٛخ نألسض

 زشكخ انصفبئر انزكزَٕٛخ انجشاكٍٛ انضالصل
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  أٔ ْضاد ػٍ ػجبسح انضالصل 

 رُزبة ٔيززبنٛخ عشٚؼخ سخفبد

 نزؼشض َزٛدخ األسضٛخ انمششح

 شذ أٔ ضغظ نمٕٖ انصخٕس

 ثى ٔيٍ إخٓبدْب إنٗ رؤد٘ انزٙ

 رسشس ٔ ٔاَكغبسْب اَفؼبنٓب

 طبلخ) ثٓب انكبيُخ انطبلخ

 انًزسشسح انطبلخ رُزمم .(انٕضغ

 أٔ عبٚضيٛخ يٕخبد ْٛئخ ػهٗ

 (Seismic Waves) صنضانٛخ

 ثؤسح يٍ شؼبػٙ اردبِ فٙ

 . ثؼٛذح يغبفبد إنٗ انضنضال
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 ًملٌون زلزال سنوٌا  1.5تتعرض القشرة األرضٌة لما ٌقدر بحوال
وتتراوح شدتها بٌن زالزل بالغة الضعف ال ٌشعر بها اإلنسان لكنها تـُرصد 

 .بؤجهزة رصد الزالزل، وأخرى بالغة التدمٌر

 الزالزل تعتبر من الكوارث الطبٌعٌة الخطٌرة على حٌاة اإلنسان التً لم
 . ٌستطع حتى اآلن السٌطرة علٌها

 تكمن خطورة الزالزل بحدوث ذعر ورعب بٌن البشر بسبب تؤثٌرها
 .  الخطٌر على المدن ومرافقها المتعددة

 أكثر المإثرات خطورة هً الحرائق التً تحدث بعد الزلزال الناتج عن
انكسار أنابٌب الغاز والماء وسقوط أعمدة الكهرباء، باإلضافة إلى ذلك 

فبإمكان الزالزل التسبب بحدوث االنهٌارات األرضٌة والناتجة عن االهتزاز 
 .العنٌف لألرض

 تسبب الزالزل أٌضا تشققات على سطح األرض والتً تإدي بدورها إلى
 . سقوط المنازل وتكسر وسقوط الطرق والجسور والمنشآت المختلفة

 أن بإمكان الزالزل أٌضا التسبب بحدوث الفٌضانات العارمة بسبب تصدع
   .السدود المائٌة
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  الموجات الزلزالٌة

 الموجات السطحٌةSurface Waves : التً تنتقل خالل الطبقة الخارجٌة لألرض
وتخترق جمٌع مكوناتها من مواد صلبة وسائلة وشبه صلبة، ( القشرة األرضٌة)

 .  (L-waves)وتسمى أٌضا بالموجات الطولٌة 

 الموجات الداخلٌةBody Waves : التً تنتقل وتتغلغل داخل الكرة األرضٌة مخترقة
 :جمٌع األغلفة التً تكون األرض، وتنقسم إلى نوعٌن هما

 موجات أولٌة تضاغطٌة(P-waves) 

  تستطٌع أن تخترق كل أنواع المواد المكونة لألرض من قشرة ووشاح ولب، أي
 .  جمٌع مكونات األرض من مواد صلبة وشبه صلبة وسائلة

 موجات ثانوٌة مستعرضة(S-waves) 

  تخترق المكونات الصلبة والشبه صلبة لكنها ال تخترق السوائل، أي تنعكس إلى
سطح األرض عند وصولها واصطدامها بحدود اللب الخارجً لألرض ألنه متكون 

 .  من مواد مصهورة
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 الصـدع

 المركز السطحً للزلزال

 بإرة الزلزال

 أكثر المناطق تضررا هً الواقعة ضمن المركز السطحً للزلزال
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البإر الزلزالٌة عند الحدود 

 الصفائحٌة المتباعدة

انجؤس انضنضانٛخ ػُذ انسذٔد 

 انصفبئسٛخ انًزٕاصٚخ

انجؤس انضنضانٛخ ػُذ يُبطك 

 انزصبدو ثٍٛ األنٕاذ انمبسٚخ

انجؤس انضنضانٛخ ضًٍ َطبق 

انجُٕٛف ػُذ انزصبدو ثٍٛ 

 األنٕاذ انًسٛطٛخ ٔانمبسٚخ
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وصول (  1)

 الموجات األولٌة

وصول ( 2)

 الموجات الثانوٌة

وصول الموجات ( 3)

 السطحٌة

الفاصل الزمنً بٌن الموجات 

 األولٌة والثانوٌة

اهتزازات رأسٌة 

 اهتزازات أفقٌة لألرض لألرض

 جهاز قٌاس الزالزل

 السٌزموجراف

 السٌزموجرام
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 Tsunamiيٕخبد انزغَٕبيٙ 
ْٙ يٕخبد ثسشٚخ ػبنٛخ شذٚذح انزذيٛش رُشأ َزٛدخ نهٓضاد  

أٔ  األسضٛخ انًصبزجخ نالَكغبساد األسضٛخ نمبع انًسٛطبد
عشػخ ْزِ انًٕخبد . االَفدبساد انجشكبَٛخ ضًٍ انًُبطك انجسشٚخ

 .عبػخ/كى 950 - 500رزشأذ ثٍٛ 
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لجم ٔثؼذ ( أَذَٔٛغٛب)الهٛى ثبَذا أرشٙ فٙ خضٚشح عٕيطشح 

2006انزغَٕبيٙ فٙ   
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 شكرا الستماعكم


