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ملخص البحث: 
يتناول البحث دراسة ( استخدام التقنيات احلديثة يف حتليل اهلزة األرضية التي 
رضبت احلدود العراقية اإليرانية ـ جنوب رشق حلبجة )، متمثلة باستخدام تقنية 
Arc GIS 10. 4 ) وبرنامج ( Geotool ) يف حتليل  نظم املعلومات اجلغرافية (
املناطق  عىل  السلبية  اآلثار   بمد البحث  مشكلة  بذلك  حمددة  الزلزالية  املوجات 
التي تعرضت إىل نشاط اهلزات األرضية، وقد وضعت فرضية الدراسة عىل وفق 
 (GIS) املعلومات اجلغرافية تقنية نظم  للبحث، وعرباعتامد  املعتمد عليها  املشكلة 
كأداة للبحث يف أنشاء قواعد بيانات ساعدت يف تسهيل التنبؤ بمقدار اآلثار الناجتة 
عن اهلزات وتقييمها، مما يؤدي إىل اختاذ أفضل القرارات حول تقليل اآلثار السلبية 

عىل املناطق التي تعرضت إىل اهلزات األرضية. 
إذ رضبت شامل العراق كثريٌ من اهلزات األرضية يف اآلونة األخرية، إذ سجلت مراصد 
للبالد، وكان  الرشقية  الشاملية  املنطقة  أكثر من ٦٠٠ هزة يف  اجلوية  العامة لألنواء  اهليئة 
والعراق وتركيا من جهة  وإيران من جهة،  العراق  بني  املنطقة احلدودية  لطبيعة صخور 
أخر أن يقع العراق ضمن منطقة النشاط الزلزايل كام أُشري هلا يف كثري من التقارير الدولية. 
إذ تم يف هذه الدراسة حتليل أربعة أحداث، وإعطاء نتائج تفصيلية حول احلدث 

مثل: املوقع، والوقت، واحلجم، وحتليل الطيف و هي عىل النحو االيت: - 
حتليل اهلزة األرضية التي حدثت بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٧ يف حمافظة السليامنية 

/ جنوب رشق حلبجة  إذ بلغت قوهتا ٥. ٨ درجة بحسب مقياس رخيرت. 
حتليل اهلزة األرضية التي حدثت بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٨ عند احلدود العراقية 
اإليرانية إذ تبعد ٢٥ كم جنوب رشق قضاء منديل / دياىل وبلغت قوهتا ٥. ٥ درجة 
بحسب مقياس رخيرت، ثم أعقبتها ٣٨ هزة ارتدادية لغاية  الساعة الثانية عرش  ظهرا 

لليوم التايل بحسب مراصدنا الزلزالية. 
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بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠١٨ يف حمافظة بغداد،  التي حدثت  حتليل اهلزة األرضية 
وقد بلغت شدهتا ٤. ٥ درجة بحسب مقياس رخيرت. 

٢٠١٨ يف حمافظة بغداد، وقد  \ ١ \ حتليل اهلزة األرضية التي حدثت بتاريخ ١٢
بلغت قوهتا ٤. ١ درجة بحسب مقياس رخيرت. 

املنطقة الشاملية احلدودية  البحث دراسة جيولوجية، وطبوغرافية  أيضا تضمن 
مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ؛ وعرب التحليل املوجي من لدن خمتصني يف مركز 
البيانات الوطني العراقي، وعرب البيانات املستلمة تبني أهنا هزة أرضية طبيعية غري 

ناجتة عن أي فعل برشي. 

الكلامت املفتاحية: التقنيات احلديثة، اهلزات األرضية، حلبجة، طبوغرافية. 
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Abstract
The study deals with the use of modern techniques in analyz-

ing the earthquake that struck the Iraqi-Iranian border southeast of 
Halabja, using GIS 10. 4 and Geotool to analyze seismic waves. The 
study hypothesis was developed according to the research problem 
and through the adop�on of Geographic Informa�on Systems (GIS) 
as a research tool in the establishment of databases that helped 
facilitate the predic�on and evalua�on of the effects of the earth-
quakes leading to be�er decisions on minimizing adverse impacts 
on areas affected by earthquakes. 

Northern Iraq has been hit by many earthquakes in recent �mes, 
where the observatories of the General Authority for Meteorology 
recorded more than 600 tremors in the north-eastern region of the 
country, and the nature of the rocks of the border region between 
Iraq and Iran on the one hand and Iraq and Turkey on the other 
hand that Iraq falls within the ac�vity area Seismic also referred to 
in many interna�onal reports. 

Because the Arab plate is thinner than the Iranian one, this has 
made the effects of the earthquakes clear and significantly affec�ng 
the countries in the north and northeast of Iraq. 

     In this study, four events were analyzed and detailed and the 
results were given about the event such as loca�on, �me, size and 
spectrum analysis as follows: 

1- Analysis of the earthquake that occurred on 12/11/2017 in 
Sulaymaniyah province / southeast of Halabja where it measured 5. 
8 on the Richter scale. 

2- Analysis of the earthquake that occurred on 1/1/2018 at the 
Iraqi-Iranian border where 25 km southeast of Mandali / Diyala dis-
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trict and measured 5. 5 on the Richter scale and then followed by 
38 a�ershocks un�l twelve o’clock the next day according to our 
seismic observatories. 

3- Analysis of the earthquake that occurred on 11/1/2018 in the 
province of Baghdad has reached a magnitude of 4. 5 on the Richter 
scale. 

4- Analysis of the earthquake that occurred on 12 \ 1 \ 2018 in 
Baghdad province and the magnitude of 4. 1 on the Richter scale. 

The research also includes a geological and topographic study of 
the northern border region with the Islamic Republic of Iran. 

It seems through wave analysis by specialists in the Iraqi Na�onal 
Data Center, and through the data received, it is a natural earth-
quake not caused by any human ac�on. 

Key words: Modern techniques, earthquake , Halabja, typog-
raphy
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مشكلة البحث: 
يف  العراق  شامل  رضبت  التي  األرضية  اهلزات  حول  البحث  مشكلة  تتمحور 
يمكن  ذلك  عىل  وبناء  اهلزات،  تلك  عن  الناجتة  السلبية  واآلثار  األخرية،  اآلونة 

صياغة مشكلة الدراسة عىل شكل سؤال هو: 
ما مد اآلثار السلبية املتولدة من اهلزات األرضية التي رضبة شامل العراق ؟

فرضية البحث: 
    وهي حلول مبدئية ملشكلة البحث، يتجه بموجبها الباحث للوصول إىل احلل 

املطلوب، لذا يمكن أن تتمثل فرضية البحث بفرضية أساسية هي: 
اهلزات  تردد  من  الناجتة  السلبية  اآلثار  من  العراق  شامل  تقع  التي  املناطق  تعاين 

األرضية. 
.( GIS ) أوال: مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية

 (  Geographic informa�on System  ) اجلغرافية  املعلومات  نظم 
معينة  إحداثيات  عىل  اعتامداً  اجلغرافية  املعلومات  لتنظيم  أسلوب  أو  طريقة،  هي 
عقد  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ظهور  بدايات  كانت  وقد   ،(  Coordinate  )
عىل  األرض  سطح  متثيل  الباحثون  حاول  عندما  العرشين،  القرن  من  الستينات 
بأماكنها  البيانات وربطها  لتحليل هذه  برجميات  تطوير  ثم  شاشة احلاسوب، ومن 

اجلغرافية وطباعتها عىل الورق (١).
العديدة فانه ال يوجد تعريف  العلمية  وبسبب اختالف املجاالت والتطبيقات 
اخللفية  من  منطلقاً  تعريفها  باحث  حاول كل  إذ  اجلغرافية،  املعلومات  لنظم  حمدد 
املعلومات اجلغرافية فيها، فبعضهم عرفها من منطلق  التي تمَّ تطبيق نظم  العلمية 
العموم  وعىل  ؛  التطبيقية  األهداف  حيث  من  عرفها  األخر  وبعضهم  تكنولوجي 
بان  القول  يمكن  وعليه  اجلغرافية،  املعلومات  لنظم  شامل  تعريف  هناك  ليس 
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املكانية  املعلومات  يتم من خالله ربط  نظام  عبارة عن   ) املعلومات اجلغرافية  نظم 
عىل  قادرة  احلاسوب،  باستخدام  معينة  برامج  خالل  من  الوصفية  املعلومات  مع 
حسب  خمتلفة  بصورة  اجلغرافية  البيانات  وإخراج  ومعاجلة وحتليل  وختزين  إدخال 

احتياجات املستخدم. 
ثانياً: متطلبات تصميم نظام جغرايف خاص بتحليل اهلزات األرضية التي رضبت 

احلدود العراقية اإليرانية ـ جنوب رشق حلبجة. 
قام الباحث من خالل االستعانة بتقنية نظم املعلومات اجلغرافية واعتامد برنامج 
) وبرنامج     ( Geotool ) بتصميم نظام معلومات جغرايف  Arc GIS 10. 4 )
جنوب  اإليرانية  العراقية  احلدود  رضبت  التي  األرضية  اهلزات  بتحليل  خاص 

حلبجة، وقد تضمن العمل بتلك التقنية جمموعة مراحل أمهها: 
املتمثلة  البيانات  بجمع  الباحث  قام  لقد  الدراسة:  منطقة  عن  البيانات  مجع 
٥٠٠٠٠٠  /  ١ املقياس  ذات  واخلرائط  والبيئية،  اإلحصائية  والبيانات  باجلداول 
القمر  من   ٢٠١٥ لعام  ١٥مرت  متييز  دقة  ذات  الفضائية  واملرئيات   ،٢٠١٤ لعام 
Land من قبل الوزارات والدوائر املعنية، وقد تم استخدام نظم املعلومات  Sat

اجلغرافية يف عمليات التحليل املكاين. 
تعد مرحلة إدخال وختزين البيانات املرحلة الثانية يف .١ إدخال وختزين البيانات: 

بناء قاعدة نظم املعلومات اجلغرافية، والتي متثل مرحلة أساسية يف قاعدة البيانات 
نتائج علمية عند  البيانات وتدقيقها بشكل صحيح لضامن  تتم عملية مجع  أن  بعد 
املساعدة  والربامج  األجهزة  اإلدخال  عملية  يف  وتستخدم  اخلريطة،  عىل  تطبيقها 

باستخدام احلاسب االلكرتوين ضمن أحد أنظمة املعلومات اجلغرافية ( ٢ ). 
عملية اإلرجاع املكاين للمخططات ( Georeferencing ): هي عملية يتم .٢

فيها إرجاع املخطط إىل احليز املكاين احلقيقي املطابق لألرض وختليصه من معظم 
التشوهات املرتاكمة عليه وهي العملية األكثر أمهية، وباملفهوم الريايض هي حتويل 
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اإلحداثيات من مجلة إحداثيات أوىل ( إحداثيات البكسل ) إىل مجلة إحداثيات ثانية 
( إحداثيات أرضية جغرافية ). 

بيانات .٣ بناء قاعدة  البيانات  تتضمن أمتتة قاعدة  البيانات:  أمتتة وحتويل وحتميل 
تطوير  عىل  االهتامم  يرتكز  إذ   ،( اجلداول  اخلرائط،  البيانات،   ) من  سلسة  رقمية 

مواصفات وطرق التحويل. 
بيانات .٤ قاعدة  أنشاء  يتم  الطبقات ضمنها:  وتنظيم  الدراسة  بيانات  قاعدة  أنشاء 

UTM خاصة بالبحث، وحتتوي ضمنا عىل ( dataset ) التي متتلك نظام إسقاط (
) واالهليلج ( WGS84 ) وهو اإلسقاط العاملي والذي يتم اعتامده يف العراق،  Z38N

Feature ) جلميع البيانات املتوفرة واملتعلقة بالبحث.  classes ) وتم إنشاء
feature ) ثم  class ) ثم نختار ( New ) وبالضغط عىل الزر اليمني للاموس ثم
feature ) اجلديدة، ونوع هذه الكائنات ( مضلع، خط، نقطة)،  class ) حتديد اسم
feature ) وهي تأخذ  dataset feature ) داخل (  class ) ومن ثمَّ تمَّ إنشاء

نظام اإلسقاط نفسه الذي تمَّ اختياره هلا. 
أمتتة املخططات ورفع الطبقات: أن أمتتة املخططات هي حتويل الصورة من نوع ( .٥

Raster ) إىل بيانات خطية ( Vector ) وهذا النوع من البيانات تتمتع بخصائص 
الوصفية  باملعلومات  تزويدها  يتم  إذ   ،( املضلع  النقطة، اخلط،   ) بـ  تتمثل  هندسية 
املرتبطة هبا، مما يسمح ذلك من تطبيق االستفسارات املكانية والوصفية وإجرائها 
عليها معاً، وقد قام الباحث بإجراء أمتتة املخططات عىل مرحلتني مها:  ١.الرتقيم 
املكاين لسامت املخطط ( Digi�zing ): وذلك من خالل استخدام احلاسوب إذ 
 ) األدوات  بواسطة رشيط  أوالً  إرجاعه  تم  الذي  املخطط  الرتقيم عىل صورة  يتم 
 ،(Arc Map ) داخل التطبيق ( GIS ) املوجود يف برنامج ( Georeferencing
باستخدام ( لوح  الرتقيم  الطريقة بدقة عالية، وهي أفضل من طريقة  وتتميز هذه 
الرتقيم ) إذ يتم الرتقيم عىل املخطط الورقي مبارشة فهو جمهد عضلياً وبدقة قليلة. 
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٢.إدخال املعلومات الوصفية ( A�ribu�ng ): هي املرحلة التي تم فيها تزويد 
جدول  ضمن  وذلك  واملتوفرة،  املناسبة  الوصفية  بمعلوماهتا  املكانية  البيانات 
إن   :(  Cartography  ) الكارتوغرايف  واإلخراج  الرتميز  مرحلة  طبقة.  كل 
الكارتوغرافية فن وعلم صناعة اخلرائط ( املخطط ) إذ يتم متثيل السامت الطبيعية 
 .  . الظواهر.  من  وغريها  والسكانية،  االقتصادية  املظاهر  وكذلك  واالصطناعية، 

الخ، أما الرتميز فنقصد به متثيل السامت بأشكال رسومية تعرب عن الواقع. 
يكون انتقال املوجات الزلزالية إما داخل سطح األرض، أو بالقرب من سطحه 
ا عىل نوع املوجة، وهناك عدة أنواع من املوجات الزلزالية مثل  وبرسعة مميزة اعتامدً
موجات اجلسم، وغريها من املوجات السطحية ذات رسع أقل ختتلف رسعة هذه 
املوجات أيضاً تبعاً لطبيعة األرض، وهناك إمكانية الكتشافها عىل مسافات طويلة 
قياس  ( ٣ )، ويقدم جهاز  الزالزل  قياس  مراقبة حساسة هلا جهاز  بواسطة حمطات 
حتليلها  يمكن  التي  املوجية  واألشكال  الزالزل  عن  أساسية  معلومات  الزالزل 

للحصول عىل معلومات حول موقع وحجم وطبيعة املوجة الزلزالية ( ٤ ). 
أساس  عىل  االنفجارات  و  الزالزل،  بني  للتمييز  املعايري  من  عدد  هناك  إن  إذ 
االختالف الطيفي ( ٥ )، إذ إن الفرق يف حمتو الرتدد بني االنفجارات النووية حتت 
األرض والزالزل واضح يف أغلب األحيان، موجات االنفجارات حتت األرض هلا 

طول موجة أقرص من الزلزال. 
عىل  ومتتد  أعىل،  سائدة  ترددات  هلا  االنفجارات  موجات  فإن  ذلك  عىل  بناءً   

نطاق أوسع من الزالزل، وهلا حركات ضغط أولية يف مجيع االجتاهات. 
وهناك طريقة ثانية للتمييز هي النسبة بني حجم املوجة املوجية وحجم املوجة السطحية 

( مليل ثانية ) ( ٦ )، وتعد هذه الطريقة األكثر استخداماً من لدن العديد من الباحثني.
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ثالثاً: الزالزل اجليولوجية بني العراق وإيران
يشكل تصادم األلواح العربية وأوراسيا حوايل ( ١٥٠٠ كم ) طوالً وحزام دفع 
جلبال زاجروس، والذي يعرب احلدود الغربية تقريباً إليران ويمتد إىل شامل العراق، 
Kopet إذ يؤدي هذا التصادم أيضاً إىل تقصري القرشة األرضية يف جبال ( الربز و

Dag ) يف شامل إيران، إذ يشهد رشق إيران زالزلَ مدمرة تنجم عنها أخطار تتسبب 

يف مقتل اآلالف من السكان. 
بالطبق  تصطدم  إذ  سنوياً  سنتيمرتات  ببضعة  شامالً  العربية  اللوحة  تتحرك 
الضغط   قو تسببت  إذ  البعض،  بعضهام  ضد  اللوحتان  وتنزلق  األورايس، 
واالحتكاك الناجم عن الصفيحتني اللتني تفركان بعضهام البعض يف حدوث عدة 
زالزل كرب يف املنطقة، إذ يتم ضغط الصخور وتوجيهها فوق الصخور القريبة كام 

موضح بامللحق ١ خريطة (١). 
ل جبال زاجروس يف زلزال تصل قوته (  تسبب هذا الطيات وحزام الدفع، الذي شكّ
) درجة بحسب مقياس رخرت وكان ذلك يف ١٢ / ١١ / ٢٠١٧ الساعة ( ٩.  ml 2 .7

١٨ دقيقة ) بحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد كام موضح بامللحق ١ خريطة رقم ( ٢ ).
ثم أعقبتها أكثر من ١٥٠ هزة الحقة منها ما يقارب ( ٥٠ هزة ) داخل العراق 
وحدوده مع إيران ) توزعت يف خانقني وحلبجة ودربندخان وكالر  والبقية داخل 
قرابة  وإصابة  األشخاص  مئات  بحياة  وأودت  مستمرة،  مازالت  والتي  إيران 
عن  فضال  العراق  يف  األشخاص  عرشات  إصابة  وتم  كام  إيران،  يف  شخص  ألف 
تسببها بتدمري بعض الدور السكنية، وتأثر معظم املباين يف قضاء حلبجة وبنجوين 
ودربندخان وخانقني واملناطق املجاورة والقريبة من مركز حدوث اهلزة وتأثر سد 

دربندخان، وحدوث انزال قات أرضية قرب السد. 
وقد امتد تأثري الزلزال لعدة دول جماورة للعراق منها تركيا ومعظم دول اخلليج، 



م. د. علي خلف صايل

٣٦٦

إذ شعر املواطنني باهلزة يف مجيع حمافظات العراق بنسب متفاوتة، إذ تأثرت بعض 
املحافظات، وسببت إرضاراً برشية ومادية، وكانت أكثرها تاثُّراً هي حمافظة السليامنية 
و دياىل ثم اربيل وكركوك، يف حني سببت اهلزة الذعر واخلوف لبقية املحافظات، 
ومنها حتديدا العاصمة بغداد التي تبعد عن مركز اهلزة حوايل ( ٢١٠ كم)، وهذه هي 

املرة األوىل يف تاريخ العراق تشهد تأثراً بالزالزل هبذه القوة والشدة. 
خريطة رقم ( ١ ) أنواع احلركات التكتونية للصفيحة العربية

املصدر: الباحث باالعتامد عىل: 
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١- وزارة املوارد املائية، اهليئة العامة للمساحة، خريطة قارة أسيا، ٢٠١٤. 
 .( Arc GIS 10. 4 ٢- نظم املعلومات اجلغرافية (

خريطة رقم ( ٢ ) تبني موقع اهلزة األرضية. 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل: 
١- وزارة املوارد املائية، اهليئة العامة للمساحة، خريطة العراق اإلدارية بمقياس 

 .١ / ٥٠٠٠٠٠، ٢٠١٤
 .( Arc GIS 10. 4 ) ٢- نظم املعلومات اجلغرافية
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بلغ عدد اهلزات األرضية التي تم تسجيلها يف اليوم األول ( ١٢ / ١١ / ٢٠١٧) 
٢٥ هزة، يف حني بلغ عدد اهلزات يف اليوم الثاين ( ١٣ / ١١ / ٢٠١٧ ) ٩٥ هزة، 
بينام بلغ عدد اهلزات األرضية يف اليوم الثالث  ( ١٤ / ١١ / ٢٠١٧ ) إىل ١٠ هزات 

مثلام هو موضح يف الشكل رقم ( ١ ) و ( ٢ ). 
شكل رقم ( ١ ) يوضح عدد اهلزات األرضية املسجلة باملنطقة للفرتة ( ١٢ ـ ١٤

 .( ١١ / ٢٠١٧ /

هيئة   ) من  عليها  احلصول  تم  التي  البيانات  عىل  باالعتامد  الباحث  املصدر: 
األرصاد اجلوية العراقية وعلم الزالزل ). 
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بلغ عدد اهلزات األرضية التي تم تسجيلها يف اليوم األول ( ١٢ / ١١ / ٢٠١٧) 
٢٥ هزة، يف حني بلغ عدد اهلزات يف اليوم الثاين ( ١٣ / ١١ / ٢٠١٧ ) ٩٥ هزة، 
بينام بلغ عدد اهلزات األرضية يف اليوم الثالث  ( ١٤ / ١١ / ٢٠١٧ ) إىل ١٠ هزات 

مثلام هو موضح يف الشكل رقم ( ١ ) و ( ٢ ). 
شكل رقم ( ١ ) يوضح عدد اهلزات األرضية املسجلة باملنطقة للفرتة ( ١٢ ـ ١٤

 .( ١١ / ٢٠١٧ /

هيئة   ) من  عليها  احلصول  تم  التي  البيانات  عىل  باالعتامد  الباحث  املصدر: 
األرصاد اجلوية العراقية وعلم الزالزل ). 

شكل رقم ( ٢ ) يوضح عدد وقوة اهلزات األرضية. 

هيئة   ) من  عليها  احلصول  تم  التي  البيانات  عىل  باالعتامد  الباحث  املصدر: 
األرصاد اجلوية العراقية وعلم الزالزل ). 

الزالزل  بعرض   ( الزالزل  وعلم  العراقية  اجلوية  األرصاد  هيئة   ) قامت  وقد 
األخرية عىل العراق واملناطق املحيطة هبا للفرتة من ١٢- ٢٩ / ١١ / ٢٠١٧ كام 
موضح باخلريطة رقم ( ٣ ) وقد أعقب هذه الزالزل ارتداد الزالزل يف يناير ٢٠١٨. 
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خريطة رقم ( ٣ ) الزالزل التي تعرضت هلا املنطقة للفرتة ( ١٢ـ  ٢٩ / ١١ / ٢٠١٧ ). 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل: 
١- وزارة املوارد املائية، اهليئة العامة للمساحة، خريطة العراق اإلدارية بمقياس 

 .١ / ٥٠٠٠٠٠، ٢٠١٤
 .( Arc GIS 10. 4 ٢- نظم املعلومات اجلغرافية (

تم استالم البيانات، ألربعة أحداث، من املركز الدويل للبيانات ( IDC ) التابع 
ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ( CTBTO ) من قبل مركز البيانات 
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CTBTO ) ( Ge-  )     ثم تم حتليلها باستخدام برامج ،( NDC ) الوطني العراقي
Arc Gis 10. 4 ) (SeisComP3  ) (otool ). تستخدم هذه الربامج لتحليل 

حول  تفصيلية  نتائج  وإعطاء  املحطات  من  العديد  من  املوجيه  الزالزل  بيانات 
احلدث مثل املوقع والوقت واحلجم وحتليل الطيف. 

تم حتليل أقو زلزال يف عام ٢٠١٧ عىل احلدود العراقية اإليرانية يف ١٢ / ١١ / 
٢٠١٧ يف الساعة ٦: ١٨ من قبل حمليل مركز البيانات الوطني العراقي (NDC  ) وقد 
طلبت بيانات هلذا احلدث من ١٤ من حمطة زلزالية تنتمي إىل نظام املراقبة الدولية ( 
IMS) وحتليل البيانات باستخدام حزمة ( NDC-in-aBox ) وكانت النتائج كام ييل: 

باستخدام   (SEL2   ) القياسية  األحداث  قوائم  من  املستلمة  البيانات  حتليل  تم 
برنامج ( Geotool ) وحتديد وقت الوصول كام هو موضح يف اجلدول ( ١ ) ثم 
Geotool ) املستخدمة يف قياس وقت احلدث واملوقع عىل  program was  )
اخلريطة كام هو مبني يف الشكل ( ٣ ) كان الوقت ٦: ١٨ خط طول ٤٥,٩ و دائرة 

عرض ٣٥,١. 
جدول رقم ( ١ ) تاريخ وصول األمواج إىل كل حمطة ومرحلتها. 

نوع املرحلةوقت الوصولاسم املحطةت
1GYET47 :20 :18P
2BRTR56 :20 :18P
3GERES02 :24 :18P
4FINES45 :24 :18P
5MKAR35 :24 :18P
6KEST23 :24 :18P
7ZALV52 :24 :18P
8ARCES19 :25 :18P



م. د. علي خلف صايل

٣٧٢

9ESDC46 :25 :18P
10SONM40 :26 :18P
11DBIC41 :27 :18P
12ILAR24 :30 :18P
13ULM28 :31 :18P
14YKA32 :30 :18P

مركز  من  عليها  احلصول  تم  التي  البيانات  عىل  باالعتامد  الباحث  املصدر: 
 .( NDC ) البيانات الوطني العراقي

Geotool،  ) شكل (٣) حتليل املوجة الزلزالية وموقع احلدث بواسطة برناجمي
  .( Arc Gis 10. 4

املصدر: الباحث باالعتامد عىل
 .( NDC ) ١-  البيانات التي تم احلصول عليها مركز البيانات الوطني العراقي
أعداد  يف   (  ٤  .١٠ Geotool، Arc Gis) لربناجمي  الباحث  استخدام   -٢

اخلريطة وحتليل البيانات. 
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والشكل ( ٤ ) يوضح حتليل Geotool، وكيفية وصول املوجة P من حمطات 
للوصول،  األوىل  املوجة  بداية  نقطة  عند  الرئيسية  الشاشة  عىل  وحتديدها   ،IMS

وعند استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية ( GIS ) تم حتديد موقع احلدث يف 
 /  ١١  /  ١٢ يف  ذلك  وكان  عرض  دائرة   ٥  .٩٥  .٣٤ و  طول  خط   ٢  .٨٧  .٤٥
٢٠١٧ الساعة ٦. ١٨ دقيقة، وقد كانت النتائج التي تم احلصول عليها خمتلفة قليال 

 .( REB ) عن سابقتها، وكانت متوافقة متاما مع النتيجة
الشكل (٤): حتليل Geotool (أ) وصول املوجة P من حمطات IDC ( ب )  استخدام 

( GIS ) يف أعداد خريطة توضح موقع احلدث وتارخيه (ج) حتديد نتائج  أمر احلدث. 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل: 
 .( NDC ) ١-  البيانات التي تم احلصول عليها مركز البيانات الوطني العراقي
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) يف أعداد  Geotool، Arc Gis 10. 4 ٢- استخدام الباحث لربناجمي ( 
اخلريطة وحتليل البيانات. 

وقد تم حتليل احلدث باستخدام برنامج ( SeisComP3 ) أي حتليل البيانات 
وليس   األخر املحطات  عىل  هذا  الربنامج  حتليل  ويعتمد  احلقيقي،  الوقت  يف 

حمطات (  IMS)، لإلشارة إىل دقة التحليل كام هو موضح يف األشكال 
( ٥ و ٦ ). 

 .( SeisComP٣ ) الشكل ( ٥ ) حتليل احلدث بواسطة برنامج

املصدر: الباحث باالعتامد عىل: 
 .( NDC ) ١-  البيانات التي تم احلصول عليها مركز البيانات الوطني العراقي
٢- استخدام الباحث لربناجمي (  SeisComP3، Arc Gis 10. 4 ) يف أعداد 

اخلريطة وحتليل البيانات. 
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 .( SeisComP٣ ) الشكل ( ٦) معاجلة نتائج حتليل احلدث بواسطة برنامج

املصدر: الباحث باالعتامد عىل
 .( NDC ) ١-  البيانات التي تم احلصول عليها مركز البيانات الوطني العراقي
) يف أعداد  SeisComP3، Arc Gis 10. 4) ٢- استخدام الباحث لربناجمي

اخلريطة وحتليل البيانات. 
٢٠١٨  /  ١  /  ١١ يف  العراقية  والزالزل  اجلوية  األرصاد  هيئة  سجلت  وقد 
زلزاال رضب منطقة جنوب منديل اجلنوبية يف حمافظة دياىل عىل بعد ( ٢٥ كم ) من 

احلدود العراقية اإليرانية تليها ارتدادات كام هو موضح يف اجلدول ( ٢ ). 
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والزالزل  العراقية  اجلوية  األرصاد  هيئة  سجلته  الذي  الزلزال   (  ٢  ) جدول 
واالرتدادات الناجتة عنه. 

المقاییس المحلیة مع مقیاس الوقت بالتوقیت العالميالوقت المحليت
ریختر

131 :59 :0931 :59 :065 .5

208 :01 :1008 :01 :070 .5

315 :14 :1015 :14 :072 .5

402 :22 :1002 :22 :072 .5

557 :05 :1157 :05 :087 .3

639 :09 :1139 :09 :084 .3

749 :11 :1149 :11 :081 .3

859 :13 :1159 :13 :081 .3

956 :17 :1156 :17 :081 .4

1024 :46 :1124 :46 :080 .3

1135 :53 :1135 :53 :087 .3

1206 :57 :1106 :57 :081 .3

1349 :06 :1249 :06 :099 .3

1456 :23 :1256 :23 :092 .4

1525 :32 :1225 :32 :091 .4

املصدر: الباحث باالعتامد عىل البيانات التي تم احلصول عليها من هيئة األرصاد 
اجلوية العراقية والزالزل. 
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١ـ الزلزال األول يف ٢٠١٨/١/١١. 
  ) برنامج  استخدام  بواسطة  الزلزال  عن  املستلمة  البيانات  حتليل  تم  لقد 
Geotool ) وذلك من خالل حتديد وقت الوصول كام هو موضح يف اجلدول ( 

٣ )، ومن ثم تم استخدام برنامج ( Geotool ) و ( Gis ) يف قياس وقت احلدث 
وموقعه عىل اخلريطة كام هو مبني يف الشكل ( ٧ ). 

جدول ( ٣ ) املرحلة ووقت الوصول إىل حمطات زلزالية خمتارة حتيط باحلدث 
األول. 

الوقتنوع مرحلةاسم المحطةت
1KBZPn01 :02 :07
2BRTRPn17 :02 :07
3WSARPn04 :03 :07
4AKTOP51 :03 :07
5ARUP48 :04 :07
6KIRVP53 :04 :07
7BVAOP04 :05 :07
8VRACP08 :05 :07
9CM31P21 :08 :07

املصدر: الباحث باالعتامد عىل البيانات التي تم احلصول عليها من هيئة األرصاد 
اجلوية العراقية والزالزل. 

الشكل ( ٧ ) ( أ ) حتليل البيانات املستلمة من حمطات ( IDC ) بواسطة برنامج 
( Geotool ) ( ب ) حتدد موقع ونتائج احلدث ( ج ) استخدام برنامج ( Gis ) يف 

أعداد خريطة توضح موقع حدث واملحطات املستخدمة لتحديد موقعه. 
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املصدر: الباحث باالعتامد عىل: 
 .( IDC ) ١-  البيانات التي تم احلصول عليها من حمطات

) يف أعداد  Geotool، Arc Gis 10. 4 ٢- استخدام الباحث لربناجمي ( 
اخلريطة وحتليل البيانات. 

٢ـ الزلزال الثاين يف ٢٠١٨/١/١١. 
وقت  ولقياس   (  Geotool   ) برنامج  باستخدام  املستلمة  البيانات  حتليل  تم 
احلدث وموقعه عىل اخلريطة التي تم أعدادها بواسطة برنامج ( Gis )، كام هو مبني 
يف اجلدول ( ٤ ) والشكل ( ٨ )، إذا تم تسجيل احلدث يف الوقت ٧. ١٤. ٢٣ ويف 

املوقع الذي يقع عىل خط الطول ٤٤. ٥٨. ١٤ ودائرة عرض ٣٣. ٣٩. ٨. 
اجلدول ( ٤ ) املرحلة ووقت وصول اإلشارة إىل حمطات الزالزل املختارة التي 

حتيط باحلدث الثاين. 
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الوقتنوع مرحلةاسم المحطةت
1GYETPn13 :17 :7
2BRTRPn04 :17 :7
3KBZPn08 :17 :7
4GERESP11 :20 :7
5KMBOP07 :20 :7

املصدر: الباحث باالعتامد عىل البيانات التي تم احلصول عليها من هيئة األرصاد 
اجلوية العراقية والزالزل. 

وحتديد   (  Geotool  ) برنامج  بواسطة  املستلمة  البيانات  حتليل   (  ٨  ) شكل 
موقع احلدث عىل اخلريطة. 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل: 
 .( IDC ) ١-  البيانات التي تم احلصول عليها من حمطات

) يف أعداد  Geotool، Arc Gis 10. 4 ٢- استخدام الباحث لربناجمي ( 
اخلريطة وحتليل البيانات. 
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٣ـ الزلزال الثالث يف ٢٠١٨/١/١٢. 
Geotool )، ولقياس وقت  البيانات املستلمة باستخدام برنامج (   تم حتليل 
احلدث وموقعه عىل اخلريطة التي تم أعدادها بواسطة برنامج ( Gis ) كام هو مبني 
يف اجلدول ( ٥ ) والشكل ( ٩ )، إذا تم تسجيل احلدث يف الوقت ١١. ٤٣. ٤٨ ويف 

املوقع الذي يقع عىل خط الطول ٤٥. ٤١. ٣ ودائرة عرض ٣٢. ٦٢. ٩. 
اجلدول ( ٥ ) املرحلة ووقت وصول اإلشارة إىل حمطات الزالزل املختارة التي 

حتيط باحلدث الثالث. 
الوقتنوع مرحلةاسم المحطةت
1WSARPn26 :47 :11
2BLEGP08 :48 :11
3BVARP25 :49 :11
4KURKP52 :49 :11
5MKARP03 :50 :11
6HFSP29 :50 :11
7CMARP39 :52 :11
8ILARP06 :56 :11

املصدر: الباحث باالعتامد عىل البيانات التي تم احلصول عليها من هيئة األرصاد 
اجلوية العراقية والزالزل. 
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وحتديد   (  Geotool  ) برنامج  بواسطة  املستلمة  البيانات  حتليل   (  ٩  ) شكل 
موقع احلدث عىل اخلريطة.  

املصدر: الباحث باالعتامد عىل: 
 .( IDC ) ١-  البيانات التي تم احلصول عليها من حمطات

) يف أعداد  Geotool، Arc Gis 10. 4 ٢- استخدام الباحث لربناجمي ( 
اخلريطة وحتليل البيانات. 

وملعرفة ما إذ كانت األحداث ( زلزال أو انفجار أريض ) فقد تم حتليل إشارة الزالزل 
املوجية من خالل حتليل طيف الرتدد وإجراء مقارنة مع حدث االنفجار السابق. 

بني  احلدودية  األرض  لزلزال  الطيف  حتليل  بني  مقارنة  يبني   (١٠) والشكل 
العراق وإيران والتجربة النووية السادسة لكوريا الشاملية ( عىل سبيل املثال ) وبيان 
ذلك من خالل العالقة بني الرتدد والسعة النسبية للموجة ( P ) املحجوز من قبل 
 .( Geotool ) يف برنامج ( Ceptrum ) وحتليلها بواسطة خيار ( JNU ) حمطة



م. د. علي خلف صايل

٣٨٢

ا بني املنحنيتني إذ يظهر سلوك منحنى االنفجار  ا كبريً إذ يوضح هذا الشكل فرقً
النووي عىل نطاق واسع من الرتددات العالية يف حني أن منحنى التحليل الزلزايل 
اآلخر حمدود ضمن نطاق ضيق من الرتددات املنخفضة مع سلوكيات ضيقة تبلغ 
ذروهتا عند ( ٢. ٤ هرتز ) لذا تشري النتيجة إىل إن احلدث طبيعي ناجم عن الزلزال. 
الشكل ( ١٠ ) مقارنة بني حتليل الطيف لزلزال األرض العراقية اإليرانية مع انفجار 

كوريا الشاملية. 
املصدر: الباحث باالعتامد عىل البيانات التي تم احلصول عليها من هيئة األرصاد 

اجلوية العراقية والزالزل. 
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االستنتاجات: 
١.إن الزلزال الذي حدث رشق وشامل العراق اخلط األمامي للمنطقة العربية 

واإليرانية يف الرشق مع املنطقة الرتكية يف الشامل كان طبيعيا. 
زلزال  بعد  األمواج خاصة  وترتد  الزالزل،  تأثري  املناطق حتت  تزال هذه  ٢.ال 
البحر  من  العربية  املنطقة  امتداد  هو  لذلك  الرئيس  السبب  وكان   ،٢٠١٧ أكتوبر 

األمحر باجتاه املنطقة اإليرانية. 
٣.لقد أود تكرر الزالزل بحياة مئات األشخاص، وإصابة قرابة إلف شخص 
يف إيران، وكام تم إصابة عرشات األشخاص يف العراق، فضال عن تسببها بتدمري 
ودربندخان  وبنجوين  حلبجة  قضاء  يف  املباين  معظم  وتأثر  السكنية،  الدور  بعض 
انزالقات  وحدوث  دربنذخان،  سد  تأثر  عن  فضال  املجاورة  واملناطق  وخانقني 

أرضية قرب السد مما أد إىل نزوح عدد كبري من سكان تلك املناطق. 
تأثرت  إذ  متفاوتة،  بنسب  العراق  حمافظات  مجيع  يف  باهلزة  املواطنني  ٤.شعور 
حمافظة  هي  تأثر  أكثرها  وكانت  ومادة  برشية  أرضار  وسببت  املحافظات  بعض 

السليامنية و دياىل ثم اربيل وكركوك. 
جعل  يف  الكبري  الدور  البلدين  بني  للحدود  الصخرية  األرض  لطبيعة  ٥.كان 

املنطقة نشطة زلزاليا. 
التحليل  دقة  اإليرانية  العراقية  احلدود  عىل  األحداث  حتليل  نتائج  ٦.أظهرت 
لتحديد موقع وحجم ووقت احلدث من قبل ( NDC ) العراقية مقارنة بتحليل ( 

IDC ) داخل فرتة قصرية. 

Gis ) املستخدمة يف التحليل كفاءهتا يف  Geotool ) و (  ٧.أثبتت الربامج ( 
حتديد احلدث بشكل دقيق. 
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التوصيات: 
عىل كافة املواطنني االلتزام بالتعليامت التي تصدرها اجلهات املسؤولة عن إغاثة .١

الكوارث الطبيعية بخصوص اهلزات األرضية املدمرة، والتي تبعث وتشيع حالة من 
الرعب واهللع والشعور بالدوار وعدم االتزان، إذ يستمر تعرض املنطقة لألمواج 

الزلزالية لعدة ثواين، وقد تستمر إىل عرش أو عرشين ثانية. 
عند شعورك هبزة أرضية وأنت داخل غرفة أو بناية  التجأ فورا حتت قطع األثاث .٢

الصلب للوقاية من تساقط األحجار، و إذا تعذر عليك االختباء حاول أن تلصق 
نفسك يف أحد أركان الغرفة، وحاول االبتعاد عن النوافذ. 

اخلروج بعيدا عن املنزل وعدم العود إىل داخله بعد انتهاء اهلزة األرضية إال بعد .٣
التأكد من سالمة األبنية. 

رضورة التثقيف املستمر، ونرش الوعي بني املواطنني حول اهلزات األرضية. .٤
إن انتهاء اهلزة األرضية ال يعني انتهاء اخلطر فقد تعقبها هزات ارتدادية الحقة  .٥

بشدة إقل، أو هذه اهلزة األرضية ليست اهلزة الرئيسية  املدمرة التي ستأيت يف وقت 
الحق مما حيدو بك االلتزام بتعليامت اجلهات املختصة، وعدم االستامع إىل الشائعات 

وتروجيها، والتزام اهلدوء وفسح املجال أمام فرق الدفاع املدين إلجراء الالزم. 
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