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دجامعة الملك سعو–رئيس قسم الجيولوجيا 

رئيس الجمعية السعودية لعلوم األرض 





1. ACTIVE SEA-FLOOR SPREADIG: Along the axial troughs

of the Red Sea and Gulf of Aden.

2. DEAD SEA FAULT SYSTEM: Predominantly left lateral

transform fault which defines the NW boundary of the Arabian

plate.

3. TAURUS-ZAGROS THRUST BELT: As result of continental

collision associated with the NE boundary between the Arabian

plate and the Persian and Turkish plates.

4. MAKRAN BELT: In the Gulf of OMAN. The Arabian plate is

subducting beneath the Makran region of Pakistan and Iran,

Thus marking the Eastern plate boundary.

5. THE OWEN FRACTURE ZONE: Relativity active transform

fault forms the SE boundary of the plate.





األحداث الزلزالية التي وقعت في منطقة مكة المكرمة خالل ( 1)جدول 

م1964-112الفترة من 

المـــــوقع

السنة الميالدية السنة الهجرية

سنة شهر يوم سنة شهر يوم

صاعقة في البيت الحرام/ مكة  801 1 20 185 1 1

(غارت عين مشاش في مكة )تأثرت لها الحجاز / اليمن  859 4 8 245 1 1

وقعت زالزل في كثير من المناطق من بينها مكة 859 12 1 245 9 1

تأثر لها الركن اليماني/تأثرت لها مكة والمدينة / الحجاز 

وتهدم بعضه وتهدم شئ من مسجد الرسول

1121 3 23 515 1 1

مكة 1191 1 29 587 1 1

تأثر لها البيت الحرام والركن اليماني/ ريح سوداء  1195 12 6 592 1 1

الطائف 1269 8 31 668 1 1

مكة 1408 12 30 811 8 10

مكة والحجاز 1481 3 18 886 1 17

مكة 1630 7 1 1039 11 19

مكة 1710 3 2 1122 1 1

مكة 1710 8 27 1122 7 2



زلزالية وحركية 

شبه الجزيرة 

العربية والدول 

المجاورة خالل 

الفترة من

م1990-2008





Seismicity in the Gulf Region is 

Dominated by the Zagros Thrust

Large earthquakes (MW 6.5) 

in the Zagros must be 

expected!

Seismicity of the eastern 

Gulf not fully understood, 

without dense local seismic 

networks.

Exceptions are Kuwait, 

Oman & Qatar.



Ground Motions in the Eastern 

Gulf from a Zagros Earthquake
MW 5.7 earthquake Response Spectra



Long-Period Motions Can Be 

Modeled With A 1D Earth Model

1D Waveform Modeling

March 11, 2002 Masafi 

Earthquake recorded at station 

HASS (Al-Hasa) in Saudi Arabia

















م2008ما تم ذكره عن حرة الشاقة في فبراير 

(العمري وآخرون )

The present activity of October 2007 can be termed 
a volcano-seismic crisis. In an area where 

previously there has been little or no seismic 
activity, the sudden commencement of swarms of 
activity at shallow depths taken with the presence 

of fumaroles indicates a possible new cycle of 
activity.  Such events can last for a year or two and 
then die out. Alternatively they can continue and 
escalate leading to felt earthquakes (probably no

greater than magnitude 5) and result in a 
basaltic eruption. 













ليايعتبر غرب المملكة نسبيا غير نشط زلزا

24

الزالزل نادرة في هذه المنطقة وخاصة 

خمسة تقريباالتي مقدارها الزلزالي 

دلت حلول ميكانيكية البؤر الزلزالية على

حدوث تشوهات في قشرة األرض



حمر حركة الزالزل الحالية متوافقة مع حركة االنفتاح في البحر األ

25

يوضح اتجاه الحركة 

صدوع رأسية  



طات نتائج تحليل المعلومات الزلزالية من بعض المح

واسعة المدى

26



االهتزاز األرضي من أقوى زلزال أدى إلى حدوث 

وأملجالعيصأضرار بسيطة في المباني في 

27

معدالت الشدة الزلزالية وصلت قيمها 

الى ست درجات على مقياس ميركالي



ى الكثافة السكانية في منطقة الحدث معدومة مما أد

عدم حدوث أضرار بشريةالىوهلل الحمد 

28

VI والهجر المجاورةالعيصيشمل مركز 

V وماجاورهاأملجيشمل محافظة 

IV يشمل محافظتا الوجه وينبع

III يشمل مدينتا تبوك والمدينة المنورة



محصلة فصل موجات القص من المحطات واسعة المدى



الصهيرحركة الصفيحة العربية والموضحة باللون األحمر والتحامها مع حركة انسياب إتجاه

وعلى ضوء ذلك فإن معدل انسياب البقع . عبر قنوات تحت سطحية والموضحة باللون األزرق

. السنة/ملم 27جنوب هو -الساخنة لكي يأخذ اتجاه شمال



تخترق الصهارة المنطقة اإلنتقالية تحت مثلث عفار 

وتسير ببطء عبر قنوات الى جنوب البحر األحمر وشبه 

الجزيرة العربية





خارطة توضح توزيع مناطق الخطر 
الزلزالي في المملكة



دروس مستفادة من زالزل العيص 

.ترسيخ ثقافة الكارثه لدى المجتمع •

.إنشاء هيئه وطنية إلدارة كوارث الزالزل والبراكين •

.إنشاء شبكة زلزاليه فرعيه في العيص •

( Strong Motion)وضع راصدات الحركة األرضيه القوية •

.اقة تكثيف الدراسات الجيوكيمائية والجيوحرارية في حرة الش•

.وأملـج إعادة تقويم وتدعيم المنشأت والمباني الحالية في العيص•


