
 :الزالزل
 سمسمة او اىتزاز عن عبارة ىو و طبيعية ىي ظاىرة :Earthquake األرضية الهّزة أو الّزلزال

 الزلزال مركز ويسمى الصخرية الصفائح حركة عن والناتج لالرض االرتجاجية االىتزازات من
زاحتيا الصخور تكسر إلى يعود وىذا زلزالية، أمواجا تدعى بارتدادات يتبع ،"البؤرة"  تراكم بسبب وا 

 االنشطة توجد .األرضية الصفائح تحرك عنيا ينجم جيولوجية لمؤثرات نتيجة داخمية إجيادات
 نتيجة أو البراكين ألنشطة كنتيجة الزلزال ينشأ و. الصخرية الصفائح حدود مستوى عمى الزلزالية
 .األرض طبقات في انزالقات لوجود
 ارتفاعات حدوث أو الجديدة الينابيع ظيور أو الينابيع ونضوب األرض تشقق إلى الزالزل تؤدي

 فضالً  ،(تسونامي) البحر سطح تحت عالية أمواج حدوث وأيضاً  األرضية القشرة في وانخفاضات
 في الحراري الحمل حركات عن ينتج وغالباً . والمنشآت والمواصالت لممباني التخريبية آثارىا عن

 حدوث في متسببة القارية الصفائح تحرك والتي  Asthenosphereالموري المتكور او الغالف
 . كبيراً  خراباً  تحدث قد الزالزل أن كما. الزالزل ىي ىزات

 
ومقياس ريختر  Mercalli scaleبعدة مقايس منيا مقياس ميركالي   الزالزل قوة تقاس

Richter األلماني العالم وضعو الذي يعتبر من اشير المقايس واكثرىا استخداما في العالم وقد 
 وىذا الزلزال، إحداث في تسّبب التي اإلجياد طاقة كمية عمى أساًسا ويعتمد باسمو، وُعرف
المختمفة ويتكون  الزالزل محطات تسجميا التي الزلزالية الموجات من قيمتو تحسب عممي مقياس

 من تسعة درجات وىي: 
  .الحيوانات إال بيا يحس أن يمكن ال دقيقة زالزل        دقيق    2.0من أقل -
  .ترصده األجيزة ولكن البشر بو يشعر صغير جدا    ال      2.0-2.9 -
  .ضرراً  يسبب قمما لكن البشر، بو صغير         يشعر      3.0-3.9 -
 يسبب ال لكنو األشياء تحرك مع بيزة البشر خفيف         يشعر      4.0-4.9 -

  .ضرراً 
 كبير. بشكل تتضرر قد الضعيفة معتدل         المباني      5.0-5.9 -
 نقطة عن كم 061 حتى كبيراً  ضرراً  يسبب أن قوي            يمكن      6.0-6.9 -

 . حدوثو



  .كبيرة مساحة عمى كبيرة أضراراً  يسبب أن كبير           يمكن      7.0-7.9 -
 عن األميال مئات حتى كبيرة أضراراً  يسبب أن كبير جدا       يمكن     8.0-8.9 -

 .حدوثو نقطة
 عن األميال آالف حتى كبيرة أضراراً  يسبب أن عنيف ومدمر   يمكن     9.0-9.9 -

 .حدوثو نقطة

 
 الزالزل احد صورة توضح اثار

 اسباب حدوث الزالزل:
 الصفائح حركة بسبب الزالزل من العظمى الغالبية فييا عوامل طبيعية والتي تنشأ .0

 .زلزال يرافقو الذي البركاني التكتونية واالنفجار
 في المحتجزة لممياه جداً  الكبيرة الكميات مثل لمزالزل مسببة تكون عوامل بشرية والتي قد .2

 األبار وحقن حفر الثقل،  فائقة األوزان ذات المباني بناء السدود وكذلك خمف البحيرات
 النفطية. األبار حفر وعمميات الفحم، استخراج عمميات كذلك بالسوائل،

 انواع الزالزل:
 من المنصيرة الصخرية المواد واندفاع ، البركاني بالنشاط حدوثيا ويرتبط :بركانية . زالزل1

 في غاية زالزل من ىاواي جزر براكين ثوران يصحب ما ذلك مثال سطحيا، إلى األرض جوف
 والقوة. العنف



 النوع وىذا لمتصدع، وتتعرض االنكسارات تصيبيا التي المناطق في وتحدث :تكنونية زالزل. 2
 إلى تصل أعماق عمى السطحية القشرة في الخصوص عمى يتركز وىو.  الحدوث كثير شائع
 .كم 01
 .األرض. ويحدث نتيجة االنكسارات من سحيق عمق عمى مركزىا : ويوجد بموتونية زالزل. 3
  

 :لمزالزل الجغرافي التوزيع
 منيا يحدث ما أن إال األرض، أنحاء جميع في شائعة ظاىرة الزلزالية اليزات أن من الرغم عمى
 :ىي كبيرة نطاقات ثالثة ضمن يقع ومعظميا معينة، مناطق في يتركز اليابس عمى

 أمريكا في اليادي المحيط بسواحل تحيط التي المرتفعات سالسل فوق يمتد نطاق .0
 تمك تكتنف التي الجزر وأشباه الجزر ويتضمن وآسيا، الشمالية وأمريكا الجنوبية
 .السواحل

 في شرقاً  ويمتد والقوقاز، األلب مرتفعات ويشمل المتوسط، البحر ساحل فوق يمتد نطاق .2
 .األول بالنطاق يمتقي وىناك اندونيسيا، جزر الى الييمااليا مرتفعات ليشمل آسيا

 الزالزل حدوث ويرتبط. آسيا غربي وجنوب أفريقيا بشرقي األخاديد منطقة يشمل نطاق  .3
 العظيم. االفريقي االنكسار بوجود النطاق ىذا في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 خريطة الزالزل حول العالم

 
 

 
 الزلزال: أثناء المناسب التصرف

  ذا كنت في مبنى قف تحت مدخل الباب أو تحت طاولة متينة وبعيدًا عن النافذة
 .والزجاج

  والكيرباء واألشجار وخطوط الياتففي خارج المبنى قف بعيدًا عن المباني. 
 إذا كنت في مركبة ابتعد عن األنفاق والجسور وال تخرج من السيارة. 
 حاول أن تكون نفسيتك مرتاحة وال تندىش. 
 نفسك واالخرين. حاول أن تسعف 
  حاول تيدئة اآلخرين والتخفيف من االضطرابات خاصة عند األطفال لكي ال تنتج

 .حاالت نفسية بعد ذلك
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1

