
 

 

 

          

  

                                                                                         

                                                                                             

                                                                                                    

                                                                                               

                                                                                   

     

                                                                                             

                                                                                   

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                      

                                                                                          

                                   

                                                                                        

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                               

                                                              

                                                                                         

                                                                                                       

                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                                             

 من دبي ببلدية الزلزالي الرصد شبكة تتكون

 �ربيعال الملخص

 2019 املع بيد ببلدية الزلزالي الرصد لشبكة زاليالزل السجل

بعض أھا ب م أنش  4 محطات واسعة المدى ت

ارة المختارة األماكن األم ألراضى ة تغطي ر اكب ذلك ك ق تحق ي والت ا بھ الشوشرة لمستوى ا  .طبق

من المحطات بيانات استقبال ويتم ة والرقمي ا باستخدام موجات الرادي دة لحظي اكن البعي ذه األم  ھ

المركز وتحليلھا استقبالھا يتم حيث اإلنترنت وخطوط ب ا زالزلوتخزينھ  الرئيسي بنظام رصد ال

ة المساحة بقسم رامج ( ANTELOPEبالبلدي ة ب ة باستخدام حزم ات الزلزالي ل البيان تم تحلي  . وي

.(VER. 5.8 

زالزل معامالت دقة ولزيادة عال ا م ات لحظي ادل البيان تم تب ة ي ة والدولي ة واإلقليمي  المحلي

ل لألرص وطني ز  ة ال المرك الجوي اد   وا 

ة بجامع دى ارقةالش   

 واس

ة عةواس والمحط  الم 

عة االم  لحظي ةدى ز33 محط تقبل المرك  واس 

زالزل دب  رص ز ومرك أبوظبى زالزلال   بس 

بعض ل ز المرك تقبال اس ى إل  المحط إضافة

عة دىالم   ي 

ان لطنة   عم 

ة ات الدولي  

داثيات ويس . د إح ا وتحدي تم تحليھ  

ة والدولي ة واإلقليمي ة المحلي زات  وإخط الھ

 م

 مع

ى عل ؤثرة  المس 

ة وى المحلي اب الق ادالت   لحس 

ي ى واإلقليم توى المحل  وال 

ار  الجھ 

دولي.  

دوث ح د عن ة المعين ات ة زالزل   محسوس

تموي وىحس  ق اب تخدامال  باس زالزل  

 أو

 ةثالث

ى والمع ايرة عل وىاسمقي  ذلك الق زالزل وك لل )    (ML ر ريخت

ى دة عل وة المعتم ى الق ة (mb) والسطحية (MS) إضافة إل ى سعة الموجات الطولي دة عل  المعتم

 Mw. الموجات تحليل من الھزة عزم

رجح األمارات بدولة مدمرة زالزل حدوث على دالئل أية يوجد ال وتاريخيا ي ذي ىوال  إل

دمع ي اكتم  جل الزلزال زاريخيالت  ر الزللل لط أو 5 نم أكب ال ل الس  مث رار تك رات فت ول  ھ 

بعض تسجيل لوحظ فأنه 2006 وحتى 1964 من الحديثة الزالزل تسجيل فترة وخالل .الزالزل  ل

ذه  

مالية الش الحدود داخل زات و الش الھ رة ھ ة  لدول رقية اراتاألم  زالوك  زل م أھ ان كخ  تل الل  الفت 

ة اسمقي على درجات غالبي ه ب وشعر ر يريخت نالمقيم  5 بقوة حدث والذي 2002 مسافى زلزال

 .المحسوسة التوابع بعض حدوث هوصاحب وعمان األمارات بشمال

 زاجروس جبال سلسلة امتداد على إيران بجنوب حديثا المسجلة الزالزل غالبية وتتمركز

 القارية العالم مناطق أكثر من تعد والتي ألوراسيةا بالصفيحة العربية الصفيحة ماصطدا من كناتج

ا. نش طة زلزالي ىوح 2006ام وخ  وحظ2019ت ن ل م دبي ل ة المحلي بكة الش تسجيل رة ع  الل  فت 

ةالشرقيالشماليبالجانب الزلزالي النشاط البيةغتمركز منطق داد امت ى عل ة اللدول -مسافىو دب

زوي حقل من بالقرب الصغيرة الزالزل بعض تمركز إلى إضافة حميد بنى ن وادي ب مرغم  .غاز

بعض الزلزالي النشاط حدوث ويرجح استحداث ى إل إضافة ة تكتوني أنشطة ى إل افى مس ة  بمنطق
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زات راء الص الھ اء إج  

 .بالمنطقة للتفجيرات المحاجر

 �ربيعال الملخص

اكن بأم غيرة عفالض  ةبالقش  نتيج رة ةت  المنطلق ة الطاق ض بع راكم  أثن 

الضغط عن كناتج نزوي بوادي الصغيرة الزالزل تحدث كما ر  تغي

از غاز بحقل يةالسطح بالطبقات المسامي الغ واستخراج تخزين اء أثن رغم لاوغ .م مث تحدث ا  لب

من أعماق على المولدة أو المستحدثة الھزات ھذه ل ىاق ل من ثالث درجات عل وى اق م وبق  5 ك

ى لدولة المحلى الزلزالي النشاط يشير كما .للزالزل ريختر مقياس إل ارات راإلم  تمركز عدد كبي

ام طقةمن من الشمال الى الھزات من ع ا اغلبھ حدث ة الدول بشرق ذهالحويالت  2011 وتشكل ھ

 .مسافى شرق للنشاط مماثلة شرق شمال باتجاه حزمة كذلك المجموعة

ي وم ن  ةدراس  عالوض  ونىالتكت  رقلمنطق  ش ة ةالدول  طورب  اطذل  بالنش ك  الزلزال 

ميكانيكي إضافة المحسوسة للزالزل البؤرة ةوميكانيكي ى زال ةإل زل حدوثي 2002حدوث  تضح

شمال داخل الزالزل غالبية شمال ى إل شرق شمال ة متجھ ادي الع وع الن ن م ق فوال ى عل ة  الدول

 إقليمين تفصل التي الحركة عن كناتج يحدث ربما الدولة شرق بشمال النشاط أن لوحظ كما .شرق

ع بداخل التكتونية بالعمليات مختلفتين ران المك ة بمنطق الغطس يم إقل يفصل ذي وال ران يم نإي  إقل

لحدوث زلزاليا األماكن أنشط اإلقليم ھذا ويعد .زاجروس حزام بمنطقة التصادم ومصدرا إيران  ب

 .المدمرة الزالزل غالبية

العربي بعض كذلك تحدث كما يج الخل اه مي أسفل وى الق متوسطة ى إل الصغيرة زات  الھ

اه نشاط ھذا امتداد يرجح مما مسافى شرق النشاط امتداد على منھا البعض  شرق مسافى أسفل مي

يجالخل  تج 

ةصادرھام خصائص ن.الزلزالي م وحظ ل د  الحل وق

ة ة لمعرف ى دراس ة إل احل وبحاج ن الس القرب م ر ب ر منتش بعض األخ ران. وال اه إي  

ة  األولي ول  لميكانيكي 

ة أسفل الھزات لبعض الحرك ر تغي ى إل يج  الخل

ؤرة ة الب دوث ة(ح  كيفي

ق)األرض سطح تحت الزلزال حدوث ى الفوال  عل

وع الدولة داخل العادي النوع من النشطة الن ى  إل

 .كم 30 إلى

زالزل اد عمق ال يج مع ازدي  العكسي أسفل الخل

ه ولتحديد فأن ة اإلقليمي حدودھا وخالل ة الدول داخل ة الزلزالي األنشطة ع جمي  خصائص

دد ع ادة زي ن م د ة محط الب ز المحلي ع المراك ع جمي اون م ق التع ى تعمي افة إل د إض ات الرص  

ع وجمي ة بالدول ي الزلزال للرصد ة ةالخل دول واإلقليمي دق ى إل ؤدى ي ا مم ي العرب يج تق 

 . 

يم الخطر  

 واألفراد الممتلكات على خطورته من والحد الزلزالي

ا ھزة 999 بدبي المحلية الشبكة رصدت 2019 عام وخالل منھ ة اتھز7أرضية  محلي

ة فقط صغيرة الدول داخل شمالب ان اثن ا اد منھ يب المقيم إحساس م وم نت ي بإحداھا دبا اير11ب  ين

صغيرتي وقعت كذلك ريختر مقياس على درجة 3,5 بقوة 2019 مسافى نھزتين وشرق وب  جن

الحويالت ھزة وقعت كما .احد بھم يشعر ولم ة بمنطق وأخرى مرغم غاز ل حق ة بمنطق  .صغيرة
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 �ربيعال الملخص

راد آية بھم يشعر ولم مسندم شواطئ وشمال عملن شمال الھزات باقي وتقع دلأف ة مع وحظ قل  . ول

ىإضافة.2018 و 2017ام النش راتإل التفجي ن م د عدي ة حدوث مقارن ى المحل ي الزلزال اط بع   

نبعض م أكثر ب واضح ن يك م ل ر واألخ ه إحداثيت د تحدي م ت ھا م.ينمحطت  معظ ع يق ا اطالنش بينم  

زاجروس على إيران بجنوب المسجل اإلقليمي الزلزالي سلسلة داد اطق التشويه الفاصلةو امت  من

ينب ىإقل  إل إضافة وزاجروس ران المك يم ال   

 .الھادي بالمحيط الناري الحزام ةبمنطق معظما

ة الدولي زالزل وىمتوس  الق طة عوالكب  يق ي والت رى   

ام 2019 وخ دة رص  الل  ي ع  دب بكة ش دت  ع 

 بوشھر طقةمن وكذلك شمق جزيرة وغرب وشرق شمال معظمھا

ن زالزل م ة زجن إقليمي ران تمرك وب إي  

والتي أھم كان وقد . زات الھ ذه  ھ

الشمالية بھا شعر ارات اإلم دن م بعض ي رأس ب ودب والشارقة ة وة 5,5 الخيم ر بق وم 10 فبراي  ي

را دقيقة وخمسون اثنين و الثانية الساعة ريختر مقياس على درجة زة التي حدثتظھ ذلك الھ  . وك

وة دقيقة وخمسون ةثماني و الثانية الساعة إيران بجنوب أكتوبر 12 يوم بق را ى ظھ  5,4 درجة عل

ر. اس ريخت حدثت مقي ا وة الول كم الق متوسطة ھزة رة يج م  (ML,5.5 mb 4.7) بوسط الخل

وم دبي إمارة شمال ي وبر 2019 مباشرة ابعة31 أكت الس اءا و الساعة مس ة دقيق ون وأربع ة  أربع

وظبى الخيمة رأس بھا شعرت واب ي ودب القرب والشارقة وة ب ا حدثت ھزتين متوسطتين الق كم  . 

وم منطقة من ي ا أھمھ ان ك  بوشھر

 ).ML, 5.2 mb 4.6( بقوة

الخامسة27 الساعة صباحا و ديسمبر ة دقيق وخمسون ة  ثالث

ة عديد 2019 وحتى 2006 عام من بدبي المحلية الشبكة سجلت وقد العالمي زالزل ال ن  م

طةالمتوس واحوالكب  األل دود ح ى عل ا معظمھ ع يق رى  التكتون 

ي وغرب واستراليا اليابان بشرق ياو ااندونيس روس شرق وشمال ين الشماليةو الفلب ا أمريك  غرب

ا العديد إلى إضافة والجنوبية تركي اه تج ران إي ن م د الممت ين األلب حزام داد امت ى عل زالزل ال ن  م

 .باوأور وجنوب

اري زام الن ة الح ة وخاصة بمنطق  ي

ي سجلت 2019 عام وخالل دب ة زالزل عدةشبكة ةق دولي وھائل ة اوي زالمنھ ازل  ألباني

ل مقياس على درجة 6,4 بقوة نوفمبر 26 يوم مقت ي ف تسبب ر د من ريخت دمير العدي رد وت  52 ف

تسببت مقياس على درجة 6,5 بقوة سبتمبر 25 يوم اباندونيسي أخرى ھزة وكذلك المنازل ر  ريخت

الفلبين كبيرة ھزة حدثت كما .شخص 40 مقتل في ببتب ر تس اس ريخت ى مقي وة 6,1 درجة عل  بق

 تسببت والفلبين بالصين والكبيرة توسطةالم الھزات بعض كذلك حدثت كما .شخص 18 مقتل في

 .األفراد بعض مقتل في
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 �ربيعال الملخص

 التوصية

والبشرية النظام دعم إلى بدبي المحلية الشبكة تحتاج ة المادي ائر الخس يم ق د لتحدي رامج  بب

ين ا  رائطلخ طبق دةالش  زالزللل  ؤال  بھا ثرةم يحس ي بكة النظ والت الش م دع ذلك وك ا تلقائي ام  تبمحط 

ه كما .عالية بدقة الھزات مواقع حساب لىع الشبكة قدرة لزيادة على جبل بمنطقة المدى واسعة  ان

األبراج تثبيت الطوارئ خطط لدعم الضروري من أصبح ب األرضية زات للھ ة ذكي رصد  أنظمة

ة الخصائص زة لدراس ر120  ى أن امك مت إل ة ماس ة بحاج بكة أجھ الش ن ر م اع أكث  

المحيطة عمل ربط يتم حتى للتربة الجيوتقنية ة والبيئ ع للمجتم المباشرة بالخدمات ا.الشبكات  كم

دى الخاص )الزالزل من آمنة دبي( الذكي للتطبيق ترويج بعمل يوصى ل وعي ال ادة لزي الزالزل  ب

اإلخالء وسةالمحس الھزات تأثير وتقليل دبي قاطني ات عملي ع خالل دون ومن حدث ا كم  الحاجة

 .2013 عام وخاصة السابقة األعوام

 االرتف ذات
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