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:والزالزلإلى الهندسة الزلزالية مدخل ▪

.I الزلزالية؟ الهندسة ماهي

.II الزالزلتاريخية عن لمحة

.III المحتملة لحدوث الزالزلاألسباب

نظرية تبعثر القارات والصفائح التكتونية •

الفوالق •

.IV (الزالزل، البؤرة، العمق البؤري، ) أساسية تعاريف...

.V (البراكين، التفجيرات، السدود)الزلزالية األخرى للنشاطات المصادر

.VI (االصطناعية، البركانية، التكتونيةالزالزل ): الزالزلأنواع
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.VIIاألضرار الناتجة عن الزالزل وأنواعها  :

اهتزاز سطح األرض •

األضرار اإلنشائية •

تسيل التربة •

ظاهرة تسونامي•

.VIII الزلزال حجم(Size of earthquake)

 (Earthquake intensity)الزلزال كثافة 

(Earthquake Magnitude)شدة الزلزال 

MLالشدة الموضعية لريختر• (Richter Local Magnitude)

Mwالعزم شدة • (Moment magnitude)

.IX الزلزالطاقة

.X المركز السطحي للزلزال تحديد(Epicentre)



:يهتمالهندسةمنحديثفرعهيالزلزاليةالهندسة
الزالزلحدوثكيفيةبدراسة•
المحيطةوالبيئةالناسعلىالزالزلأثر•
.للزالزلالمقاومةالمنشآتتصميمعمليةوتأطيرالزلزاليةاألضرارتخفيف•

:أيضاً يشملبلالزالزلحدوثمكانمعرفةعلىالزلزاليةالهندسةعلميقتصرال
يةاألرضالقشرةمنالعلياالطبقاتتعانيهالذيالتشوهونوعالمتولدةاألرضيةالحركاتطبيعةتعيين•
بالنتيجةالً وصًوالزلزالحصولعندالمنشآتلهاستتعرضالتياالهتزازدرجاتأقصىوتخمينمعرفة•

.ممكنةكلفةبأقلمالئملتصميممحددةأسسوضعإلى

❖ (Earthquake Engineering) 

4
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لمحةًتاريخيةًعنًالزالزل❖
نتائج اقتصادية كارثية+ موت + دمار =الزالزل 
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كبيرالضحاياعدد▪
يكوًنقدالبشريةالضحاياعددأنرغمهائلةتكوًنالزلزالعلىالمترتبةاالقتصاديةالنتائج▪

.نسبياً منخفض

م1963عاممقدونيافيSkopjeزلزالعنالناجمةاالقتصاديةالخسائرقدرتالمثال،سبيلعلى
.(تقريباً قتيلألف)نسبياً القليلالضحاياعددرغم(تدميرهتمالمدينةمن%80)فرنكملياراتبثالثة

متىًنقولًعنًزلزالًأنهًخطير؟؟❖
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عددًالقتلىًالتقديرًيالشدةتاريخًحدوثهمكانًحدوثًالزلزال
000 11388.5230(سوريا)حلبً

-000 12027.630جنوبًغربًسوريا 1000 000
Shensi(الصين)000 15568830
000 17558.670(البرتغال)لشبونةً

Messine(إيطاليا)19087.5160 000
19605.912(المغرب)أغاديرً 000

19609.55000تشيلي
Skopje(يوغسالفيا)19636.11000

Caldiran(تركيا)19767.38000
Tangchan(الصين)000 19767.8255
El Asnam(الجزائر)19807.13500

Irpina(إيطاليا)19806.94500
000 1985810(المكسيك)مكسيكوً
000 19997.417(تركيا)ًازميت

000 20067.680باكستان
20166.2300(ايطاليا)تورونتوً
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.م1138عاماألولتشرين11فيسورياشماليحلبمدينةمنبالقربحلبزلزالوقع
فييتممزلزالكثالثسردهيتمماوغالباً التاريخفيدمويةالزالزلأكثرمنيعتبر

بسببهطواسقالذينالضحاياعددبلغ.الصينفيتانغشانوشانشيزالزلبعدالتاريخ
.ريخترمقياسعلىدرجة8.5بـالزلزالشدةوُقّدرتقتيال ،230,000

ووصلتمصرلشمالممتداً سوريةغربجنوبفيآخرمدمرزلزالحصل1202عام
تسبب.مليوًنعنيزيدماإلى30000بينالضحاياعددقدر.قبرصوشماللتركياآثاره

محاصيلالدمرتفيضاناتلحدوثأدىكمامنسيةأطالاللتصبحبأكملهامدنبدمارالزلزال
.ةالمنطقفيوالجوعالمجاعةحاالتأقسىمنبواحدةوتسببالطعامومخازًنالزراعية
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أسبابًالمحتملةًلحدوثًالزالزل❖
نظرية تبعثر القارات والصفائح التكتونية 

:بعضهاإلىبالنسبةتتحركبالصفائحتسمىاألساسيةالكتلمنعددمناألرضسطحيتكون 
(الهاديالمحيطصفيحةو الجنوبيةالقطبيةالهندية،-األسترالية،األمريكية،األوراسيةاإلفريقية،)قاريةأساسيةصفائح6-
الصفائحمناءأجز انفصالنتيجةالمتشكلةالصغيرةالصفائحمنعددإلىباإلضافةقارية،شبهفرعيةصفيحة14-

.األساسيةالصفائحمنالعديدحدودعندحجما  األكبر
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من حدود الصفائح، وهذا يدعم نظرية الصفائح التكتونيةبالقرب تتركز أماكن الزالزل 

تؤدي.قوقشبواسطةالبعضبعضهاعنمفصولةمختلفةصخريةكتلمنتتألفوإنمامتجانسةغيراألرضيةالقشرة

وتصلالزمنمعالتشوهاتهذهتتراكم.(كبيرةكامنةطاقة)التشوهاتتجمعإلىالكتللهذهالبطيئةالنسبيةتاالنزياحا

شكلىعلالمتراكمةالتشوهطاقةوتتحررالصخرينهارسوفعندئذالقص،علىالصخرمقاومةإلىقيمتهاأحيانا  

تنتشرمرنةأمواجشكلإلىبالتحولالتشوهاتتأخذحيث،األرضيةالزالزلببؤريسمىمامشكلة.زلزاليةموجات

األرضيةالهزة........وسريعةشديدةذبذباتبشكلالسطحعلىوتظهراألرضعبر
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؟؟؟...الحركة للصفائح القاريةمصدر 
ظاهرة الحمل الحراري لمواد األرض و الترموديناميكييرتبط بمتطلبات التوازن 

أي . الخارجية الحارةالمانتل العلوي على تماس مع القشرة األرضية الباردة نسبيا  بينما المانتل السفلي على تماس مع النواة
. المانتلداخل (gradient)أنه بوضوح هناك فرق في الحرارة 

كثافةقلأمادةعلىتستند(أبرد)كثافةأكبرلمادةاستقرارعدمحالةخلقإلىالحرارةمعالمانتلكثافةتغيريؤدي

بعدالصعود،ب(األسخن)كثافةاألقلالمادةتبدأبينمابالنزول(األبرد)كثافةاألكثرالمادةتبدأأنالمحتملمن.(أسخن)

المادةتبدأوبالنتيجة.دبالصعوتبدأثمجانبيا  تتحركأنالمحتملومنكثافةأقلفتصبحتدريجيا  النازلةالمادةتسخنذلك

الحراريبالحملالظاهرةهذهتدعى.باستمرارالعمليةهذهوتتكررثانية،بالنزولسخونةاألقل
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الغربمنيحدهاالعربية،الصفيحةمنالشماليالجزءفيسوريةتقع
أنطاكيةشرًقشمالفيوالميت،البحرصدعمنالشماليالقسم

،زاغروسبيتليسومنطقةاألناضولشرًقفالقنظاممعيتقاطع
.العربيةللصفيحةالشماليةالحدودعلىيشتملوكالهما

منطقةفيالمميزةالتكتونيةالبنياتمنالميتالبحرصدعنظاميعتبر
برعالعقبةخليجفياألحمرالبحرمنطقةمنيمتداألوسط،الشرًق
يفتركياشرًقجنوبمنطقةوسورية،لبنان،،فلسطيناألردن،
نقطةليشكلسوريةغربشمالمناطقمنالقريبةهاتايمنطقة
نظامواألناضولشرًقصدعنظاممعالمنطقةهذهفيثالثيةتقاطع
القفالقوسبهذاويرتبطقبرصمنطقةمعالمرتبطقبرصقوس

.الرئيسيكّلس/الالذقية
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:رئيسيةةتكتونيمناطقأربعإلىإجمالياً سوريةتقسيميمكن

،التدمري الطيحزام1)
،الحسكةفيالعزيزعبدجبلمنطقةفوالق2)
الفراتفالقنظام3)
.الميتالبحرلصدعالشمالياالمتدادو4)

1

2

34



14

دماعناألرضيةالقشرةصخورفييحدثكسرأوتصدعهوالفالق•

.متكررةبصورةاألخرىعبرالواحدةصخريةقطاعاتتنزلق

أننويمكالكيلومترات،مئاتحتىأمتارعدةمنالفالقطوليتغير•

.الكيلومتراتعشراتحتىتصلألعماقيمتد

وصعبظاهرغيرأوالسطحعلىظاهرا  يكونأنللفالقيمكن•

.التحديد

فقدللزالزلمعرضةالمنطقةأنبالضرورةيعنيالالفوالقوجودإن•

وقدا ،جدضئيلعندهالزلزالحدوثاحتمالأينشطغيرالفالقيكون

.للزالزلمحتملمصدرأنهأينشطا  يكون

الفوالق
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oالصخورفيواالنهداماتالتشققاتنتيجةسطحيةزالزال  تسببأنللبراكينيمكن:البركانيةالنشاطات

حوةصعلىمؤشرا  (الماغمااندفاعنتيجة)الزلزاللبؤرةالمستمرالصعوديعد.الماغماواندفاعالمضغوطة

وقد1975معاهاوايجزرفيبركانيا  نشاطا  تبعزلزالحصلالمثالسبيلعلىالوشيك،وانفجارهالبركان
.كبيرةأضرارا  سبب

oكالتفجيراتالمختلفةأرضيةالتحتالتفجيراتعنأيضا  الزالزلتنتجأنيمكن:أرضيةالتحتالتفجيرات
.الباردةالحربفترةخاللنتيجتهاالزالزلمنالعديدتسجيلتمالتيالنووية

oمنسنواتخمسوبعد1967عامفيالمثال،سبيلعلى.أحيانا  السدودعنتنتجأنللزالزليمكن:السدود
لوحظلقد.شخص177بمقتلوتسببدرجة6.5شدتهزلزالحصلالهندفي(Koyna)كويناسدملءبدء

.للسدودالفصليالتخزينزيادةعندالموضعيةالزالزلعددزيادة

المصادرًاألخرىًللنشاطاتًالزلزالية❖

ية وحيدة وإنما تحدث غالباً هزات متعددة قبل أن تأخذ الطبقات األرضبهزة طاقة التشوهات تحرير عادة ال يتم 

اقص ولمدة بعد الهزة األساسية بمطال اهتزاز متنبهزات ارتدادية غالبا  نشعرلهذا السبب .وضعية جديدة مستقرة
.يانا  أحتتراوح من بضع دقائق إلى بضعة أيام 
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...(الزالزل،ًالبؤرة،ًالعمقًالبؤري،ً)ًتعاريفًأساسيةً❖

لطاقةئالمفاجللتحريرنتيجةيتولداألرضلسطحاهتزازهوالزلزال

فيأو(Crust)لألرضالخارجيةالقشرةفيالمتجمعةالتشوهات

طحسإلىوتصلاالهتزازاتهذهتنتشرحيثتحتهاالتيالطبقة

.األضرارمصدرهيالتياألرضسطححركةمولدةاألرض

مستمروبشكلببطءتتمأنويمكنالصفائح،بينالفاصلةالحدودقربضيقةمنطقةفيالنسبيةالتشوهاتتنتج

.زالزلشكلعلىومتقطعمفاجئبشكلأو،(سيسميةغيرتشوهات)



1
7

زاليةالزلاالهتزازيةاألمواجانتشارمنهاويبدأالزلزالفيهايتولدالتي(الموضع)النقطة:(Hypocenter/Focus)المحرقأوالزلزالبؤرة

700إلىأحيانا  يصلوعمقالتربةسطحبينماتقعأنويمكن kmالعميقةالزالزلحالةفي.

(ربةالتسطحعلىالزلزاللبؤرةالشاقوليالمسقطأو)البؤرةفوقمباشرةاألرضسطحعلىالنقطة:(Epicenter)للزلزالالسطحيالمركز

.(سعة)مطاال  األكبرالزلزاليةالحركةفيهاتحدثماوعادة

.الزالزلتوصيفعندالزلزالبؤرةمنأكثرالسطحيالزلزالمركزاستخداميتمالعملية،الحياةفي
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.  ما بين بؤرة الزلزال والمركز السطحي للزلزالالشاقوليةهو المسافة :  (Focal depth)العمق البؤري 

:تقسم الزالزل حسب العمق البؤري إلى

.من مجموع الزالزل%75وتشكل km 70-0عمق البؤرة : زالزل سطحية•

.من مجموع الزالزل%22وتشكل km 300-70عمق البؤرة : زالزل متوسطة•

من مجموع الزالزل%3وتشكل km 700-300عمق البؤرة : زالزل عميقة•
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(Seismic hazards)األضرارًالناتجةًعنًالزالزلً❖

منتدومةلمداهتزازهتسبباألرضسطحإلىتصلوعندما(البؤرة)المصدرمنكبيرةبسرعةاالهتزازيةاألمواجتنتشرزلزالحدوثعند

.أخرىجهةمننفسهالموقعوبخواصجهة،منوموقعهالزلزالبشدةمعينموقعفيومدتهاألرضسطحاهتزازشدةتتعلق.دقائقإلىثوان  

لمساراهذامناألخيرالقسمأنغيرالصخريةالطبقاتضمناألرضسطحوحتىالبؤرةمنمسارهامناألكبرالجزءالزلزاليةاألمواجتقطع

.األرضسطحاهتزازطبيعةعلىكبيربشكلخواصهاتؤثروالتياألرضسطحبجوارالتربةعبريتم

Ground)األرضسطحاهتزاز-1 shaking)

تيالاالهتزازيةلألمواجالفلتردورالتربةطبقاتتلعب

بعضعنداالهتزازبتخميدتقومحيثعبرهاتنتشر

خواصأنوبما.أخرىتردداتعندوتضخيمهالترددات

فإنىخرألنقطةمنكبيربشكلتتغيرأنيمكنالتربة

ةبالنتيجيتغيرأنيمكناألرضسطحاهتزازمستوى

.صغيرةمنطقةضمنبوضوح
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.بالزلزالمسبقا  نبؤالتيتملمماالمنشآتضمنالبشريةالضحايامنالعديدوقوعإلىتؤديقدالمنشآتبتهدمالمتمثلةاإلنشائيةاألضرارإن

أوهاتالواجأحجارأواألسقفقرميدسقوطمثلمختلفةألسبابوذلكوسقوطهالمنشأتهدمدونملحوظةوأضراروفياتتحدثقدكما

.الخ...المبانيفيالداخليةالتجهيزاتشبكاتوتخربالداخليةاألثاثقطع

Structural)اإلنشائيةاألضرار-2 hazards)

البناء الحالية كوداتتصميم المنشآت والمباني لمقاومة الزالزل من خالل تضمين 

متطلبات خاصة بالتصميم الزلزالي 



21

فقدانا  األرضتزازاتاهتسببأنيمكنحيثالزالزلعنالناتجةلألضراروضوحا  األكثرالظواهرأحدالتربةتسيليشكل
سلوكمنبدال  اللزجلالسائسلوكالتربةتسلكوبالتالي(المشبعةالمفككةالرمالخصوصا  )التربلبعضالقصلمقاومة

عندهاتستطيعالدرجةىإلللتربةالقصمقاومةتخفيضفيهايتموالتيالتربةبتسيلالظاهرةهذهتدعى.الصلبالجسم
كبيرةبدرجةتميلأويلةالمتسالتربةفيالمنشآتهذهتغوصأنيمكنوبالتاليعليهاالمقامةالمنشآتوتحملثابتةالبقاء
.وتهدمهااإلنشائياستقرارهافقدانإلىتؤدي

Soil)التربةتسيل-3 liquefaction):
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حدوثبسبباتالمحيطقعرفيلحركةنتيجةتحدثهائلةتدميريةقدرةذاتبحريةأمواجوانتشارنشوءظاهرة
مناعاتسعدةبعدتحدثقدالتسوناميظاهرةإنإلىاالنتباهمعأرضيانزالقأوبركانياندفاعأوزلزال

.مباشرةبعدهوليسالمسببالحدث

(Tsunamis)تسوناميظاهرة-4



في km/h 800-500تتراوح سرعة انتشار هذه األمواج بين  . 30mيصل ارتفاع أمواج التسونامي في المياه القليلة العمق إلى -

(.100أقل من )المياه العميقة  وتتناقص لتصل إلى بضع عشرات من الكيلومترات في الساعة في المياه قليلة العمق 

.  بعد وصول الموجة األولى يمكن أن يلي الموجة جزر ثاني، ثم موجة ثانية، وهكذا-

.بشكل مستمريتخامدعادة ما تؤخذ بعين االعتبار بضعة أمواج فقط نظرا  لكون مطالها -
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البؤرة

البؤرة
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(السيسمية)أنواعًاألمواجًالزلزاليةً❖

أمواج سطحية

أمواج ريليه

R-waves

أمواج لوف

L-waves

أمواج حجمية

أمواج طوالنية

P-waves

أمواج قاصة

S-waves
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البؤرة
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[kPa]

المانتل القشرة

kPa
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𝑮 =
𝑬𝒔

𝟐 (𝟏 + 𝝑)
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𝑽𝒑

𝑽𝒔
=

𝑬𝒔

𝝆

𝑮

𝝆

=

𝑬𝒔

𝝆

𝑬𝒔

𝟐 𝟏+𝝑 ∗𝝆
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موجات لوف

ريليهموجات 

ية
ح
ط
س

ت 
جا

مو
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انتشار األنواع املختلفة من
السيسميةاألمواج 

.وتأثرياتها

P wave S wave
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:طرقبعدةعنهالتعبيرتموقدالزلزال،قوةعنتعبرالتيالهامةالبارامتراتمنالزلزالحجميعتبر

الزلزالافةكثقياس)الكيفيالتوصيفعلىالزلزالحجمقياسطرقاقتصرتالزلزاليالقياسأجهزةتطورقبل✓

Earthquake intensity)،

Earthquakeالزلزالشدةقياس)الكميالتوصيفاستخدامتمفقدالحديثةالسيسموغرافاتاستخدامبعدأما✓

Magnitude).

كثافة الزلزال 
 ((Earthquake intensity

شدة الزلزال
(Earthquake Magnitude)

(Size of earthquake)حجم الزلزال 
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األضرارمحجمالحظةعلىاعتمادا  ماموقععلىالزلزاللتأثير(كيفي)نوعيتوصيفوهيالزلزاللحجمقياسأقدمهيالزلزالكثافة

موقعللالموضعيةوبالشروطالزلزالبقوةأساسيبشكلالزلزالكثافةتتعلق.الموقعذلكفيالناسأفعالردودوعلىالزلزالخلفهاالتي

.الزلزالفيهاحدثالتيالمنطقةفيالمعتمدالبناءوبنظام

ً تعبرالالزلزالكثافةأنإلىاإلشارةتجدر علىمصممةرغيواألبنيةنسبيا  ضعيفا  الزلزاليكونفقد،الزلزالقوةعندوما

مصممةاألبنيةكونوتقويا  الزلزاليكونأنيمكنبينما.قويأنهعلىالكثافةعلىاعتمادا  الزلزالويصنفكبيرةاألضرارفتكونالزالزل

.ضعيفأنهعلىالزلزالويصنفطفيفةاألضرارفتكونالزالزلعلى

:منهانذكرأنيمكنالزلزاللكثافةمقاييسعدةيوجد
،RF(Rossi-Forel)مقياس•

،MSK(Medvedev-Sponheuer-Karnik)مقياس•

الياباني،Shindoمقياس،(EMS98)األوروبيالمقياس•

الزلزالكثافةمقاييسأشهريعتبرالذيميركاليمقياسوأخيرا  •

Earthquake intensity))ًكثافةًالزلزالً❖
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: درجة رومانية وذلك اعتمادا  على أمرين أساسيين XIIإلى Iيعبر عن قوة الزلزال على مقياس مكون من 

. مقدار األضرار التي يسببها الزلزال ودرجة إحساس الناس بالزلزال

قوة الزلزال 

وفق مقياس 

ميركالي

نتائج الزلزال

شدة الزلزال 

المكافئة وفق 

مقياس ريختر

I2ال يتم الشعور بحدوثه

II - III
كن من يندر الشعور بحدوثه ولكن مراكز الرصد تتم

تسجيله
3

IV - V4أضرارغالبا  ما يتم الشعور بحدوثه ولكن ال يسبب

VI
نادر يسبب حركة بعض أساسات المنزل ولكن من ال

أن يسبب اضرارا  هامة
5

VII6قد يسبب أضرارا  طفيفة للمنشآت

VIII - IX
يمكن أن يسبب أضرارا  هامة في المنشآت وقد

يسبب تشققات في التربة
7

X8دمار كبير للمنشآت
XI - XII9كوارث
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(Mبلهايرمز)الزلزالشدةتحسبمعين،مكانفيالزلزالونتائجآثاربمالحظةتتعلقالتيالزلزاللكثافةخالفا  

.رافسيسموغبواسطةوتسجلالزلزاليولدهاوالتيالمحددالترددذاتالزلزاليةاألمواجمدةأومطالمنانطالقا  

السطحيلمركزاكبعدمختلفةعواملاالعتباربعيناألخذمعالزلزاليةلألمواجمختلفةأنواعمنانطالقا  الشدةتحسب

.إلخ..المستخدمالسيسموغرافنوعاالهتزاز،ترددبؤرته،عمقللزلزال،

أشهرهاللشدةمختلفةقيمحسابيمكن

MLالشدة الموضعية لريختر ▪

MSشدة األمواج السطحية ▪

MBشدة األمواج الطوالنية ▪

العزمشدةداماستخعندهاالباحثونيفضلحيثجداً القويةالزالزلحالةفيدقيقةليستالمختلفةالقيمهذهلكن
MWالزلزالقبلمنالمحررةبالطاقةمباشرةتتعلقالتي.

 (Earthquake Magnitude)شدةًالزلزالً❖
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Richter)لريخترالموضعيةالشدة Local Magnitude) ML

اسطوانةعلىجيلهابتستقومإبرةإلىتنتقلحيثالتربةفيالمنتشرةاالهتزازاتضبطعلىقادرجهازبأنهالسيسموغرافتعريفيمكن

.لالهتزاززمنيةتسجيالتعلىفنحصلثابتةبسرعةتدور

نموذج لإلشارة المسجلة بواسطة سيسموغراف
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مسافة:أساسيينعاملينعلىيعتمدالذيMLالموضعيةالشدةمقياسبوضعريخترفرانسيسشارلالعالمقام

.الموافقاألعظميوالمطالالتسجيل

جلالمسبالميكرومتراألعظميللمطالالعشرياللوغاريتمبأنهاللزلزالالموضعيةالشدةريخترعرف
100بعدعلىمتوضعWood-Andersonنوعمنخاصسيسموغرافبواسطة kmالزلزالمركزمن

.السطحي

لزالزللويستخدمالموضعيةالشدةحاليا  يدعىولذلكقصيرةمسافةأجلمنإالدقيقا  ليسالمقياسهذا

.(قصيرةمسافة)الموضعية

علىوضعةمتمراقبةنقاطعدةفيالتربةسطحلحركةتسجيالتعلىاعتمادا  الزلزالشدةتحديدعمليا  يتم

100بعدعلىالحركةمطالاستنتاجيتمثمالسطحي،الزلزالمركزمنمختلفةمسافات km،يتمومنهامنه

.للزلزالMLالموضعيةريخترشدةاستنتاج

نوععلىجهةمنيعتمدالذيريخترلمقياسالتجريبيةالصبغةبوضوحالعامالتعريفهذايظهر

عليهمسيتالذيالسيسميالمخططلرسمالمستخدمةالطريقةعلىأخرىجهةومنالمستخدمالسيسموغراف

.ألخرىزلزاليةمحطةمنتختلفوالتيالقياس
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لوغارتميةتعطى بعالقة MLحسب التعريف األصلي الذي أعطاه ريختر فإن الشدة الموضعية 

ML= log(A)-log(A0)+c. log()

(ميكرومتر)السيسميالمخططعلىالمقاساألعظميالمطال:A:حيث

A0:100مسافةعلى0تساويشدةذيلزلزالالموافقللمطالمرجعيةقيمة km.

:للزلزالالسطحيالمركزمسافة(km)

c:معايرةثابت

على.موضعيا  فقطصالحةيجعلهامماcوA0الثوابتقيمعلىاعتمادهاخاللمنالعالقةهذهلالتجريبيطابعالمالحظةبسهولةيمكن

النوعمنسموغرافسيوباستخدامكاليفورنياجنوبفيمتوسطةزالزلعلىالمعايرةفيهتمتالذياألصليالتعريففيالمثال،سبيل

Wood-Andersonأنوجدc = log(A0)=2.48و2.76
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بكميةتتعلقMشدتهأنعلىاعتمادا ًالزلزالقوةلقياسالتاليةالعالقة1958العامفيريختراقترحبعد،فيما

ergs:1ergبمقدرة)الزلزالحدوثعندالمحررةالطاقة = 1 g·cm2/s2):

log(E)= 11.4 + 1.5M
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:مثال
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:الشكلمنبسيطةلوغارتميةبعالقةMLالموضعيةالشدةتعطى

ML= log (A) - log (A0) +  c× log()

ML= log(15.104)- 2.48 + 2.76* log(36)=6.99
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؟ذلكيتمكيف.مركزهتحديديتمالزلزالحدوثعلىساعةمنأقلبعد

فيأنهبرلنعت.الزلزالمركزبتحديدلناتسمحالتيالخاصيةهيهذهاألمواج؛بقيةمنأكبربسرعةتنتشرPاألمواجفإنسابقا  رأيناكما

:مايليبتسجيلالسيسموغرافقاممامكان

(Epicentre)تحديدًالمركزًالسطحيًللزلزالً❖

6 minutes
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دقائقستSستتأخرالمثالسبيلعلىهنا،SواألمواجPاألمواجوصولبينزمنيا  فاصال  هناكفسيكونالبدايةفيتصلPاألمواجأنبما

8-3منPانتشارسرعةتتراوحفمثال  تقريبا  معلومةاألرضباطنفياالهتزازيةاألمواجانتشارسرعةإن.Pعن km/sواألمواجSمن

2-5 km/s.التاليةبالعالقةالرصدمحطةموقععنالزلزالمركزبعديحسب

ps CC

SPtd
11 −


= −

Sواألمواج Pالفاصل الزمني بين وصول األمواج ΔtP-Sحيث يمثل 



47

بينمادقائق،4.5لـPاألمواجتحتاجكيلومتر،2000مسافةقطعأجلمنالمثالسبيلعلىفإنهالمنحنيهذابحسب
المسافةإيجادهيالمسألةتكون ما،زلزالأجلمن.دقائق3مقدارهزمنيفارق فهناكدقائق،7.5لـSاألمواجتحتاج

المثالفي.سيسموغرافالـبواسطةالمحددالزمنيللفارق مساويا  الزمنيالفارق يكون بحيثالمنحنيعلىالموافقة
مركزموقعحالكلعلىلنايحددالهذا.كيلومتر5000هودقائق6للفارق الموافقةالمسافةتكون أعالهالمذكور

.األقلعلىتسجيلمراكزلثالثةنحتاجالموقعهذالمعرفة.الزلزال



48

يالت تشــير إلــى أن هــذه التســج. ، فــانكوفر وميــامي هاليفــاكس: لنفــرض أننــا قــد قمنــا بتســجيل الزلــزال فــي ثالثــة مواقــع 
يقـع مركـز . ميـاميمـن  2500kmوفـانكوفر مـن 3900kmو هاليفـاكسمن 560kmفةامركز الزلزال يقع على مس

.مالبيالزلزال إذا  عند نقطة تقاطع الدوائر الثالث ولتكن عند 
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نـــهايـــــــــــة احملاضـرة
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L,  R


