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 الزالزل والمخاطر المتعلقة بها 
 تمهيد 

الزلزال هو ارتعاش أو اهتزاز لألرض ناتج عن التحرر المفاجئ للطاقة المخزونة في الصخخخخخخخخخخخخخخور تح  
 األرض. 
رى   كتلة أخالتحرر المفاجئ للطاقة عندما تنكسخخر الصخخخر  قد  سخخالق انزة  كتلة صخخخر ة كال ر  فو  إن

الكسخخخخخخخخر ال ن كتلت ن صخخخخخخخخخر ت ن هو فال . إن التفسخخخخخخخخ ر الك سخخخخخخخخ كي عن ك ف ة حدو   هذا. إلى موقع مختلف
وهي تتضخخمن التحرر المفاجئ ل نفعال  , Elastic Rebound Theoryالزةزل  دعى نظر ة اةرتداد المرن 

تحد  الزةزل خ ل اةنفجارا  الالركان ة  قدو المخزون تدر ج ا في الصخخخخور, مسخخخالالا حركة على طول الفال . 
 .   الصه ر تح  األرضوعندما  ملئ الصه ر قسرا حجرا

 Seismic wavesالموجات الزلزالية 
المركز السخخخخخخخخخخخخخخفلي  )او focusالخخخخالال ر   زال خخخخةح خخخخ  تتولخخخخد الموجخخخخا  الزلتخخخخدعى الندطخخخخة داخخخخخل األرض 

hypocenter) فال . ال(. هذا هو مركز الزلزال وهي ندطة التكسخخخخخخخخخخر األولي والحركة على 1شخخخخخخخخخخكل )  ةالزلزال
سطح األرض مالاشر  فو    حد  التمز  عند الال ر  ثم  نتشر سر عا على طول مستو الفال . ان الندطة على

 .Epicenter الال ر  هي المركز السطحي

 
 ( الال ر  الزلزال ة1شكل )
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 body wavesموجا  جسخخخخخخخخخخخخخخم ة النوع األول هي  الزلزال، تولد نوعان من الموجا  الزلزال ة خ ل 
النوع الثاني فهي  أماتنتشخخخخخخخخخخخخخر خارم الال ر  في جم ع اةتجاها . و  األرض،خ ل الصخخخخخخخخخخخخخخور في الاطن  نتدلت

 تتحرك على سطح األرض الع دا عن المركز السطحي للزلزال. surface wavesسطح ة  موجا 
 Body wavesالموجات الجسمية 

هي موجة انضخخخخخ اط ة )او  Pموجة  (.2ك هما مال ن في شخخخخخكل ) الجسخخخخخم ة، وجد نوعان من الموجا  
تنتدل  جدا،ا وذهاالا الالتوازي مع اتجاه انتشار الموجة. السالق أنها موجة سر عة تطول ة( تهتز ف ها الصخر  ج ئ

          اةالتدائ ة(  هي الموجة األول ة ) Pموجة  ثا.كم /  7إلى  4خ ل الصخخخخخخخخخخور الدر الة من السخخخخخخخخخطح عند سخخخخخخخخخرع 
 التي تصل عند محطة التسج ل في أعداق أي زلزال.  )2Aشكل )

 
 والسطح ة الجسم ة( الموجا  2شكل )
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( وهي موجة مسخختعرضخخة أالطئ تنتدل خ ل )الثانو ة Sالنوع الثاني من الموجا  الجسخخم ة تدعى موجة 
الحركة قصخخخخ ة تشخخخخال  إلى حد كال ر أي حالل  Sتتولد موجة  ثا.كم/ 5إلى  2الصخخخخخور الدر الة من السخخخخطح عند 

تهتز الصخر  عمود ا على اتجاه تول د الموجة.  عني على نحو مستعرض ةتجاه  (،B 2شكل ) مهتز،ممدود 
تسخختط ع أ ضخخا أن تمر من  Pالسخخهولة خ ل الصخخخر الصخخلق. موجة  تمران Sو Pكل من موجا   الموجا .
 ة تستط ع ان تمر. Sولكن موجة  (،او سائل مائع )غازخ ل أي 

 Surface wavesالموجات السطحية 
 أكالرتسخخخخخخخخخخخالق الموجا  السخخخخخخخخخخخطح ة ضخخخخخخخخخخخرر  وعموما،. االطئاألكثر الموجا  السخخخخخخخخخخخطح ة هي الموجا  

لذا  أكثر،وتنتدل الالطء  أكالرللممتلكا  من الموجا  الجسم ة السالق أن الموجا  السطح ة تنتج حركة أرض ة 
وموجا   Love Wavesتأخذ فتر  أطول لتزول. النوع ن األكثر أهم ة للموجا  السطح ة هي موجا  لوف 

 سم تا الاسم مكتشف هما.و  Rayleigh Wavesرالي
التي ة تمتلك إزاحة عمود ة. تتحرك األرض  Sأكثر شخخخخخخخخخخخخخالها الموجا   (Love Wave)موجا  لوف 

 كما ان (،C 2 ( عني متعامد  ةتجاه الموجة المنتدلة او المتولد  شخخخخخخخخخخخخخخكل أفدي،جنالا إلى جنق في مسخخخخخخخخخخخخخختو 
تم ل موجا  لوف لضخرق أسخاسخا   األفد ة،السخالق الحركة  .Sموجا  لوف ة تنتدل خ ل السخوائل كموجا  

تسخخخخالق  ذلك،الخ ف  المح ط،تتصخخخخرف كموجا   فإنهاموجا  رالي  أما السخخخخر ع،األالن ة وتدمر جسخخخخر الطر   
م ل موجا  رالي ت (.D 2) الموجة شخخخخخخخخخخخخخخكلمداالل ةتجاه مرور  إهل لجيموجا  رالي حركة األرض في ممر 

 لتكون مدمر  الشكل ة  صد  لألالن ة السالق أنها تنتج حركة أرض ة أكثر وتأخذ فتر  أطول لتزول.
 الزلزالقياس قوة وموقع 

مالاشخخخر  فو  ال ر  أي سخخخطح األرض  فو  خلف  تم ق اس الهزا  األرضخخخ ة الالطاقة المتحرر ، أو الالدمار الذي ت
 م ترالزلزال. تداس قو  الهز  األرض ة أو الطاقة المتحرر  منها الاستخدام جهاز مد اس الزةزل المسمى الس زمو 

(Seismometer،) ( فإذا الل   قو  الزلزال أقل من خمس درجا  على مد اس ر ختر،  مكن أن 3شخخخخخخخخخخخخخخكل )
 8ا الزةزل المدمر  جدًا فهي التي تاللغ قوتها أكثر من  شعر الها الالشر، ولكن  قد ة  شكل خطرًا محسوسًا، أم

شخخخخخخد  الرجفة أو األثر الذي  عدق الهز  األرضخخخخخخ ة هو أمر نسخخخخخخالي إلى حد  ما، . ان درجا  على مد اس ر ختر
م إلى و المعّدل   Mercalliو داس المد اس م ركالي درجة، ل صخخف شخخد  ما تحدث  الزةزل من تأث را   12المدسخخّ

ماكن المختلفة حول مركز حدو  الزةزل و عتالر وسخخ لة مف د  لرسخخم الخرائط للمناط  المتضخخرر  مختلفة في األ
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ذا كان  الدراء  لشخخخد  الزلزال أقل من حوالي   3التي قد تكشخخخف أ ضخخخا عن معلوما  حول وقوع الزلزال نفسخخخ  واا
رصد الزةزل، وتعتمد  درجا  فمن غ ر المرجح أن  شعر ال  معظم الناس، ولكن  مكن تسج ل  الواسطة أجهز 

، وعم  الزلزال، وطال عة الترالة. (Epicenter)ن ال ر  الزلزال عشخخخد  الدمار على قو  الهز  األرضخخخ ة والمسخخخافة 
 شخخخخخ ر إلى موقع الهز  على سخخخخخطح األرض فو  الهز   (Epicenterال ر " )“وتجدر اإلشخخخخخار  إلى أن مصخخخخخطلح 

، هو الموقع الفعلي الالالعد الث ثي،  (Hypocenters) "ياألرضخخخخ ة مالاشخخخخر ، في ح ن أن "مركز الزلزال الجوف
 .الما في ذلك العم 

 

 
 ( جهاز ق اس الهزا  اةرض ة3شكل )

 

 الرصد الزلزاليفهي تصل عند محطا   مختلفة،األنواع المختلفة للموجا  الزلزال ة تنتدل عند سرع  إن
هذه الموجا  الث    وأخ را الموجا  السخخخخخخخخخخخخخخطح ة Sومن ثم موجا   Pموجا   أوةتصخخخخخخخخخخخخخخخل  محدد،الترت ق 

 تعلم الج ولوج ون الشخخخيء الكث ر عن  التسخخخج   ،المختلفة  مكن تم  زها على مسخخخج   الزةزل التحل ل هذه 
 .الزلزال الما في ذلك موقع وحجم الزةزل،

    زلزال تحديد موقع
الموجخخا   تالخخدأعنخخدمخخا تنتدخخل الع خخدا عن الزلزال و ال ر  الزلزال في نفس الوقخخ   من Sو Pتنطل  موجخخا  

ي محطة قر الة الى الزلزال ألزةزل  مسخخخجلعلى  مختلفة،تدر ج ا السخخخالق انتدالهما السخخخرع الاةنفصخخخال الجسخخخم ة 
 (. 4المسافة قص ر  على ور  التسج ل شكل ) Sالواصلة أوة عن موجة  Pتنفصل الموجة 
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 الى موقع التسج ل( وصول الموجا  الزلزال ة 4شكل )

 مكن و  الزلزال،مع المسخخخخخخخخخخخخخخخافة عن ال ر    زداد Sو Pن الفتر  الزمن خة ال ن الوصخخخخخخخخخخخخخخول األول لموجا  إ
 ( .5شكل ) محطة مرسمة الزةزل إلى أي هز  الفتر  لتحد د المسافة من استخدام هذه

 
 ( تسج ل الموجا  الزلزال ة على المرتسم الزلزالي5شكل )
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ول س اةتجاه. ترسخخخخخخخخخخخخخخم دائر  على خارطة الكر   هز ،أي الى محطة واحد  فدط تحد د المسخخخخخخخخخخخخخخافة ل مكن 
 عرف العلماء في المحطة  (.6األرضخخ ة و مثل مركز الدائر  المحطة ونصخخف قطرها المسخخافة إلى الهز  شخخكل )

 اةتجاه،ل سخخخخخخخخخخوا قادر ن على تحد د  المسخخخخخخخخخخجلة،لكن من المعلوما   الدائر ،أن الهز  حدث  في مكان ما على 
إذا حدد  ث   محطا  او أكثر  .الدقة سخخخخخخخخخخخخخختط عون تحد د موقع الهز   أخرى،مع المعلوما  من محطا  و 

ذا تم هذا على خارطة فان تداطع الدوائر  حدد موقع المركز و ترسخخخخخخخخخخم دائر  لكل محطة  واحد ،المسخخخخخخخخخخافة لهز   اا
 السطحي للزلزال.

 
 ( تحد د مركز الهز  اةرض ة6شكل )

إن تحل    تسج    الزةزل  مكن أن تش ر أ ضا إلى عم  حدو  الهز . تحد  معظم الزةزل نسال ا 
 كم، 670هي حوالي  زال ةلزلا. العم  األقصخخخخى للال ر  أكالروقلة منها تحد  عند أعما   األرض،قرق سخخخخطح 

 ث ثة مجام ع وفدا لعم  ال رتها. إلىتصنف الهزا  
a.     كم. 70 – 0    ال ر  ضحلة 
b.    كم. 350 – 70  ال ر  متوسطة 
c.        كم. 670 – 350ال ر  عم دة 

نادر  السالق أن معظم الصخور العم دة تتالع  تكونوالعم دة  ش وعا،إن زةزل الال ر الضحلة هي األكثر 
طاوع عندما تتشخخخخخخخخخوه او تتعرض ل جهاد وهي غ ر قادر  على خزن الطاقة وتحررها فجأ  كما تفعل أسخخخخخخخخخلوق م

 الصخور السطح ة الهشة.
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 قياس حجم الزالزل 
 :إن حجم الزلزال  داس الطر دت ن

التي هي  Intensityهذا  حدد الشخخخخخخخخد  و هي إل جاد كم ة ونوع الضخخخخخخخخرر الذي سخخخخخخخخالالت  الهز .  األولىالطريقة 
على  ІІΧإلى  Іهذه الشد  معالر عنها كاألرقام الرومان ة المرتالة من  ق اس تأث ر الزةزل على الناس واألالن ة.

 األرقام األعلى تش ر إلى ضرر اكالر.و  ، Modified Mercalli Scaleمد اس م ركلي المعدل 
ن الضخخخخخخخخخخرر  نخفض مع الالعد عن المعوقا . ألعدد من  إن اسخخخخخخخخخختخدام الشخخخخخخخخخخد  كمد اس لدو  الزلزال ل 

 عتمد ضخخخرر األالن ة  ، كماشخخخد  لنفس الزلزالالعن مختلفا تددم مواقع مختلفة تدر را  هز ،المركز السخخخطحي ألي 
والتراك ق األخرى الشخخخخخخخخخخخخخخكل كال ر على نوع الماد  الج ولوج ة التي الن   عل ها التراك ق الاإلضخخخخخخخخخخخخخخخافة إلى نوع 

في  ،اسخخقو اقل كث را من الال و  المشخخ د  على ر الشخخكل اإلنشخخاء. تتضخخرر الال و  المشخخ د  على صخخخر صخخلق 
إن  أ ضا،و  الخشال ة التي تكون مرنة نوعا ما. الكث ر من الال  أكالرتعاني ال و  الطاالو  والحجر ضررا  ح ن

فالناس رالما  الال ون في وصف الضرر الشكل متعمد او غ ر متعمد. إن  موضوعي،تدد ر األضرار هو غ ر 
تدد ر حجم الالتي تسخخخخخخخخخخمح لعلماء الزةزل و  مطلوالة،الم ز  الكال ر  الوح د  لتدد را  الشخخخخخخخخخخد  هو أن األجهز  غ ر 

 توفر مرسما  الزةزل. الزةزل التي حدث  قالل
حجم الهز  هو الحسخخخخخخخخاق كم ة الطاقة المتحرر  الواسخخخخخخخخطة الهز . عاد  هذه الطر دة تنجز  لد اس الطريقة الثانية

( لواحد  من التذالذالا  على مسخخخخجل الزةزل. إن الهز  األكالر تعني أن األرض )السخخخخعةالواسخخخخطة ق اس اةرتفاع 
. العد ق اس موجة مع نة على مسخخخخخخخخخجل الزةزل والتصخخخخخخخخخح ح لنوع مرتسخخخخخخخخخمة الزةزل أكالرالشخخخخخخخخخكل تذالذق تتهتز و 

وهي مد اس للطاقة المتحرر   Magnitudeوللمسخخخخخخخخخافة عن الهز   سخخخخخخخخختط ع العلماء أن  ع نوا رقم  دعى الد مة 
 خ ل الزلزال.

مد خخخخخاس مفتو  وهو  .Magnitudesهو مد خخخخخاس عخخخخخددي للد م  Richter scaleمد خخخخخاس ر ختر  إن
 إلىالطرف ن المعنى ة توجد زةزل كال ر  جدا او ص  ر  جدا لتنطال  على مد اس ر ختر. تش ر األرقام األعلى 

ولكنها نادر . ق مة ر ختر المداسخخخخخخخة األكالر لحد  سخخخخخخخالالة،. الزةزل الصخخخخخخخ  ر  جدا  مكن أن تملك ق م أكالرزةزل 
 األكالر.من الزةزل الزةزل األص ر أكثر ش وعا الكث ر  .8.6اآلن هي 
فان الفر  ال ن عدد ن كامل ن متعاقال ن على المد اس  عني ز اد  عشخخخخخخخر  لوغار تمي،ن مد اس ر ختر أل

هذا  عني ان  إذا سعة اةهتزاز المداسة لصخور  .5خصوصا تح  ق مة  األرض ة،مرا  في سعة اةهتزازا  
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تحد  في  5سم خ ل هز  ذا  ق مة  10 , هذه الصخور سوف تتحرك 4سم خ ل هز  ذا  ق مة  1مع نة 
نفس الموقع. وتشخخ ر التدد را  إلى أن ز اد  عشخخر  أضخخعاف في حجم اةهتزازا  األرضخخ ة تتسخخالق الز اد  تدر الا 

مر  طاقة أكثر من  32, تحرر تدر الا  5أي هز  الد مة  المثال،مر  من ح   الطاقة المتحرر . على سال ل  32
قو  أكثر من ح   الطاقة المتحرر   (x 32 32)مر   1000هي حوالي  6أي هز  الد مة  .4واحد من ق مة 
 .4من هز  الد مة 

  Tsunamiتسونامي   
إن الحركة المفاجئة لداع الالحر صخخخخخخعودا او نزوة خ ل زلزال تح  الحري  مكن أن  ولد موجا  الحر ة 

تدعى التسونامي أ ضا الموجا  الالحر الزلزال ة وهي كلمة من اصل و  "،الموجا  المد ةال" شعال ا تدعى  كال ر ،
لكنها أ ضخخخخخخخخخا تنتج و ( تعكر قاع الالحر,  8 <وهي عاد  ناتجة عن زةزل كال ر  )  الم ناء، االاني تعني موجا  

 من اةنزةقخخا  تحخخ  الالحر خخة او اةنفجخخارا  الالركخخان خخة. عنخخدمخخا  رتفع او  نخفض مدطع كال ر من قخخاع الالحر
في لحظة. عندما تعود   نخفضفان كل الم اه فو  المنطدة المتحركة  رتفع او  ما،الشخخخخخخخخخخكل مفاجئ خ ل هز  
تحد  موجا  طو لة وواطئة تنتشخخخر السخخخرعة فو  المح ط. السخخخالق ان الحركة  الالحر،الم اه إلى مسخخختوى سخخخطح 

  زل نطا  ال ور.فان معظمها متراف  مع زة التسونامي،العمود ة تكون أكثر إفضاء إلى تكو ن 
سطح  متولد  علىالكال ر  الموجة ال انإن التسونامي ة  شال  موجة الماء اةعت اد ة على سطح الالحر. 

كم /  90متر وتكون متحركة في الم اه العم دة عند سخخخخخخخخخخخرعة  400الر ا  رالما تملك طول موجة  تأث رالالم اه 
مع ان  في وسخخخخخخخط  م. 3 – ,.6ن ن الارتفاع مسخخخخخخخخاعة. ارتفاع الموجة عندما تتكسخخخخخخخخر على الشخخخخخخخخاطئ رالما تكو 

كم  160طول موجة  قد تملك التسخخخخخخونامي متر. 15األعاصخخخخخخ ر  مكن ان  صخخخخخخل ارتفاع الموجة الى أكثر من 
متر  2الى  0,6 في الم اه العم دة ارتفاع الموجةقد  كون  سخخخخخخخخخخخخخخاعة.كم/  800ورالما تكون متحركة أكثر من 

متر. هذه الز اد  الكال ر  في ارتفاع الموجة قرق  30إلى  15ارتفاع تصخخخخخل إلى قد  الشخخخخخاطئ،فدط. ولكن قرق 
 الوغراف ة الداع.و الشاطئ ناتجة عن ط

 للزالزل التوزيع العالمي 
من حدد  حدود الصخخفائح في نظر ة تكتون ة الصخخف ح  ضخخ دة.معظم الزةزل متركز  في أحزمة ج راف ة 

 Circum Pacific beltهو في حزام حول الهادئ  الزةزل األكثر أهم ةأحزمة الزةزل تلك. ان ترك ز  خ ل
% من هزا  الال ر الضخخخخخخخخخخخخخخحلخة في 80 حخد  داخخل هخذا الحزام تدر الخا و , الخذي  طو  حخافخة المح ط الهخادئ. 
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ترك ز كال ر أخر هنخخاك % من هزا  الال ر  العم دخخة. 100% من هزا  متوسخخخخخخخخخخخخخخطخخة الال ر  وتدر الخخا 90العخخالم, 
الذي  متد خ ل  Mediterranean – Himalayan beltاألال ض المتوسخخخخخخخخخخخخط  –للزةزل في حزام الهم  ا 
و مر خ ل الهند الشخخخخرق ة ل داالل حزام حول الهادئ  األوسخخخخط واله ماة اعالر الشخخخخر  الالحر األال ض المتوسخخخخط 

 .أسترال اشمال 
 دراسات الحركة األولى للزالزل 
أن  دولوا الأي اتجاه  فال ،هز  أرضخخخخ ة على ن خ ل دراسخخخخة مسخخخخج   الزةزل ل سخخخختط ع الج ولوج ون م

تحرك  الصخخخخخور على طول ذلك الفال . لعال  دراسخخخخة الحركة األولى دورا مهما في تحد د الحركة على طول 
 مكن حدود الصخخخفائح. تحدد حركة الصخخخخر من خ ل فحت مسخخخج   الزلزال من عد  مواقع مح طة الالهز . 

 (،7دفع او سحق شكل ) مسجلة للصخر الاألولى الحركة كان  تخالرنا ف ما إذا ان ي محطة مرسمة زةزل أل
عندئذ  نحرف قلم راسم مسجل الزةزل إلى األعلى. إذا كان  الحركة  (،)دفعإذا تحرك  الصخر  نحو المحطة 

 عندئذ  نحرف الدلم إلى األسفل. (،)سحقاألولى الع د  عن المحطة 

 
 للزلزال األولى( الحركة 7شكل )

 
 earthquake riskالخطر الزلزالي 

 يعتمد الخطر الزلزالي على:

 الكثافة السكانية. -1

 المواصفات اإلنشائية. -2

 االستعداد للطوارئ. -3
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 المخاطر المترافقة مع الزالزل 

 المخاطر المحتملة عن الزةزل  مكن تصن فها كما  لي:

قرق  السطح ة،خصوصا الموجا   الزلزال ة،اهتزاز األرض الناجم عن مرور الموجا   :حركة األرض -
شد  تعتمد المركز السطحي مسئولة عن معظم الضرر خ ل الزلزال. والالتالي تعتالر تأث ر أولي للزلزال. 

 على: األرضياةهتزاز 

  .الراسق الرخو غ ر المتماسك  خضع ةهتزاز  عموما،و الظروف الج ولوج ة الموقع ة في المنطدة
 شد د أكثر من صخر الداعد  الصلق.

 .عني شد  أكثر. أكالر،زلزال  عموما،و  حجم الزلزال  

 .المسافة عن المركز السطحي 

 تضرر التراك ق من اةهتزاز  عتمد على نوع اإلنشاء:

  ة للتضرر.التراك ق الكونكر ت ة والطاالو  تكون هشة والالتالي أكثر قاالل -1

 تراك ق الخشق والفوةذ أكثر مرونة والالتالي اقل قاالل ة للتضرر. -2

والالتالي  الزلزال، حد  تمز  األرض على طول نطا  الفال  الذي  تحرك خ ل : التصدع وتمزق األرض -
في ح ن التراك ق المالن ة الالدرق من  ولكن  تنهار،الفال  قد  ا فان التراك ق المالن ة عالروهكذ أولي، عتالر تأث ر 

 ل س عالر الفال  قد تصمد.

 أنها. وهي خطر  جدا السالق يتحد  العد زلزال رئ س أص رزةزل  : هيaftershocksالهزات الالحقة  -
 ثانوي للزةزل. تأث ر  الرئ سة. الهزا  ال حدة هي تسالق انه ار إضافي للتراك ق المتضرر  من خ ل الهز 

 و عتالر تأث ر ثانوي للزةزل. :الحريق -

فان اهتزاز األرض قد  حفز اةنزةقا  األرض ة  للزةزل،في المناط  الجالل ة الخاضعة  :ألرضيةاالنزالقات ا -
 وتعتالر تأث ر ثانوي.
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هو عمل ا  تحد  في الراسق غ ر المتماسك المشالع الالماء نت جة ل هتزاز.  :liquefactionالتميع  -
فان اهتزاز األرض  سالق فددان التماس ال ن الحال الا  والالتالي تم ل  ماد ،عندما تتواجد منطدة فو  هكذا 

 .أوليالماد  للجر ان. السالق ان التم ع هو ناتج مالاشر ةهتزاز األرض فهو تأث ر 

هي تأث ر ثانوي ناجم عن التصدع. قد تسالق الزةزل كل من نهوض  :ى سطح األرضتغيرات في مستو  -
م ال نما مناط   11.5ي , العض المناط  ارتفع  إلى حوال1964وانخساف لسطح األرض. خ ل زلزال اةسكا 

 م. 2.3إلى حوالي  فض أخرى انخ

تنتدل عالر المح طا . الزةزل هي تأث ر ثانوي ح   موجا  مح ط عم قة  مكن ان  :tsunamiتسونامي  -
التي تحد  تح  الالحر والموازا  المناط  الشاطئ ة  مكن ان تولد تسونامي والذي  مكن ان  سالق ضرر  صل 

 من المح ط. األخرإلى أةف الك لومترا  الع دا على الجانق 

  ة.وهو تأث ر ثانوي قد  حد  نت جة لتمز  السدود الصناع ة والطال ع :floodingالفيضان  -

 توزيع الزالزل 

 تتوزع الزةزل في العالم على شكل أحزمة ض دة تتماكن مع حدود الصفائح. 

في هكذا مناط   كون ال  ف الصخري في حالة إجهاد شدي والالتالي : الزل عند حدود الصفائح المتباعدةز  -
وتم ل لتكون زةزل ال ر ضحلة مع  واطئة،تحد  فوال  اعت اد ة وفوال  صدع. تتم ز الزةزل المداد ر ر ختر 

 كم. 20أعما  ال ر ة اقل من 

على طول هذه الحدود تظهر حركة انزة  مضرالي على الفوال  وتم ل الزةزل : زالزل عند حدود فالق تحول -
 كم. مداد ر ر ختر قد تكون كال ر . 100لتكون زةزل ال ر ضحلة مع أعما  عاد  اقل من حوالي 

اةنض اط ة نشطة والالتالي تكون  اإلجهادا تم ل لتكون انطد  ح    :زالزل عند حدود صفائح متقاربة -
 المتدارالة:ع ة شائعة. هناك نوع ن من حدود الصفائح فوال  معكوسة واندفا

 مكن ان تصل  .Benioffنطا  الزةزل الموجود ضمن هذه الحدود  دعى نطا  ال ن اوف  :حدود غوران  -1
 كم. 700األعما  الال ر ة إلى 
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 كم. 200وتحد  الزةزل نت جة للتصدع اةندفاعي وفي مدى عم  من ضحل إلى حوالي : حدود تصادم -2

وهي زةزل تحد  في األجزاء المستدر  للدارا  وغ ر الدر الة من حدود الصفائح.  :زالزل واقعة ضمن الصفائح -
 العد د منها  حد  كنت جة إلعاد  نشاط فوال  قد مة.

 earthquakes predictionالزالزل ب تنبؤال

 long-term forecastingطو ل األمد   تنال  -

الوضع التكتوني   تم دراسة هكذاو وهو معتمد الشكل رئ س على معرفة متى وأ ن حدث  الزةزل في الماضي. 
  لتناللالتسج    التار خ ة والتسج ل الج ولوجي لتحد د مواقع وتكرار فترا  الزةزل. هناك طر دتان  الحالي،

 الزةزل هما الزلزال ة الدد مة والفجوا  الزلزال ة.ال

  الزلزال ة الدد مةpaleoseismology –   هو دراسة زةزل ما قالل التار خ. من خ ل دراسة اإلزاحا
مكن دائما تحد د فترا  تكرار الزةزل الكال ر  في وق  ساال   دا  الرسوال ة قرق انطد  الفال , في الطال

ول س هناك تسج     نة،س 100كل  1للتسج    التار خ ة. إذا حدد ان الزةزل لها فترا  تكرار لندل 
طو ل األمد و مكن اتخاذ اإلجراءا  لتدل ل   تنالعندئذ  مكن إجراء  الماض ة،سنة  100للزةزل في ال 
 خطر الزلزال.

والرمال والخ  )ماد  عضو ة متفسخة(. ان طالدة الخ  العل ا  الاألط ان،مثال: تم ملء وادي على مدى سنوا  
هو ماد  مف د  للج ولوج  ن كونها تحتوي على كم ا  كال ر  من الكرالون الذي الالفال . الخ   اآلنلم تدطع لحد 

. هناك حادثة تصدع كال ر  تدطع طالدة الخ  السفلى في وق  العد ترسالها  14C مكن حساق تار خ  الاستخدام 
 300طالدة الخ  الوسطى قطع  الحادثة تصدع العد ترسالها منذ  سنة. أ ضا تظهر التوار خ ان 440منذ 

سنة. الما ان   140سنة. إذا كان  حواد  التصدعا  تلك مترافدة مع الزةزل, هذا  دتر  فتر  تكرار حوالي 
سنوا  أو  10 مكن ان نخمن ان  خ ل  سنة، 130لحد اآلن الالفال  وعمرها   تم قطعهاطالدة الخ  العل ا لم 

 قد  حد  زلزال أخر. نحو ذلك 
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  الفجوا  الزلزال ةseismic gaps –  هي نطا  على طول منطدة نشطة تكتون ا, ح   لم تحد  زةزل
عندئذ  الزلزال ة،م خرا, ولكن  معلوم ان اةنفعال المرن  تعاظم في الصخور. فإذا أمكن تحد د الفجو  

 رالما  مكن توقع حدو  زلزال كال ر في المستدالل الدر ق.

 short-term forecastingقص ر األمد   تنال -

ان التنال  قص ر األمد  تضمن مراقالة العمل ا  التي تحد  في المنطدة المجاور  للزلزال. ان األحدا  الشاذ  
 وقد تكون إشار  لددوم زلزال. precursor eventsأو العمل ا  التي قد تسال  أي زلزال تدعى أحدا  منذره 

 المنذر  التي قد تكون مهمة هي اآلت ة:من ال ن الحواد  

الد اسا  المأخوذ  في المنطدة المجاور  لفوال  نشطة أح انا تظهر الأن  ما قالل الزلزال  :نهوض وميل األرض -
تنهض األرض أو تم ل نت جة ةنتفاخ الصخور الناجم عن تعاظم اةنفعال على الفال . هذا قد  دود إلى تكون 

هذا التشد  في الصخور قد  دود لزةزل ص  ر  تدعى الهزا   مجهر ة(.شدو   عى)تدشدو  ص  ر  كث ر  
 .foreshocksالساالدة 

ناجح للزلزال   تنالقاد  مراقالة الهزا  الساالدة الكث ر  إلى  الص ن،في  1975قالل زلزال  :الهزات السابقة -
ج ء المد نة مما قلل من الخسائر الالشر ة.  واا

تحد  ت  را   للفال ،عندما تتعرض الصخور الى اةنفعال في المنطدة المجاور   :اآلبارمنسوب المياه في  -
مسالالا ت  را  في  أوطئ،في ض ط الم اه الجوف ة. هذا قد  جالر الم اه الجوف ة لتتحرك إلى ارتفاعا  أعلى أو 

 مستو ا  الماء في اآلالار.

لتحلل اإلشعاعي لل وران وم والعناصر األخرى في الرادون هو غاز خامل  نتج عن ا :انبعاث غاز الرادون -
وهكذا  الدى في الترك ق  مركالا ،فهو ة  تحد مع العناصر األخرى لتكو ن  خامل،الصخور. السالق ان الرادون 

الاللوري إلى ان  جالره حاد  ما الالخروم. ان التشوه الناتج عن اةنفعال قد  جالر الرادون الالخروم و دود إلى 
ن التي تظهر في م اه اآلالار. ان التشددا  المتكونة حد ثا قد تعمل كممرا  للرادون ل هرق إلى انالعا  الرادو 
 الم اه الجوف ة.
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المداومة الكهرالائ ة هي المداومة لتدف  الت ار الكهرالائي. عموما  :تغيرات في المقاومة الكهربائية للصخور -
لكن الماء أكثر كفاء  للتوص ل الكهرالائي. إذا كان  التشددا  المجهر ة  للكهرالاء،الصخور هي موص   رد ئة 

ز اد  التوص ل ة  )مسالالاهذا قد  سالق ندصان المداومة الكهرالائ ة  الشدو ،تتطور والم اه الجوف ة تتخلل في 
 % في المداومة الكهرالائ ة قالل الزلزال.10 – 5الكهرالائ ة(. لوحظ هالوط المددار 

, ةحظ العض الالاحث ن موجا  راد و نادر . أ ن 1989مالاشر  قالل زلزال لوما الرا تا سنة  :نادرةأمواج راديو  -
 لكن األالحا  مستمر . اآلن،غ ر معروف لحد  ولماذا،تولد  

 ةحظ مرالي الح وانا  سلوك غر ق للح وانا . الص ن،في  7.4قالل زلزال الددر   :سلوك غريب للحيوانات -
 الخ. ، الذهاق قرق الم اه. ح وانا  الالاندا تصرخ اإلوزرفض  ها. لى جحور ترفض األفاعي الدخول إ

 أمثلة على زةزل استحث  الفعل الالشر:

  لعشر سنوا  العد إنشاء سد هوفر في ن فادا حاجزا نهر كولورادو لتكو ن الح ر  م د, حد  أكثر من
 .5زلزال, احدها الددر   600

  في أواخر الست نا  حدن  فض   سامة في آالار مخصصة للتخلت من فض   خطر  في سهول
كم, تماما  8و  4صخر ة قرق دنفر سالال  زةزل الشكل واضح. األعما  الال ر ة للهزا  تمتد ال ن 

 كم. 3.8تح  اآلالار العم  

  الهزا  ال حدة األكالر 6.3 اةختالارا  النوو ة في ن فادا تحد  أةف الهزا  ال حدة العد انفجار الددر .
 .5كان  حوالي الددر  

في المثال ن األول ن كان ز اد  الزلزال ناتج عن ز اد  ض ط المائع في الصخور التي اد  إلى إعاد  تنش ط 
 الفوال  األقدم من خ ل اةنفعال المتزا د.

 


