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תקציר
במסגרת המחקר נעשה שימוש בקידוח )נטוש( "מצדה  1עמוק" אשר נמצא בסמיכות רבה להעתק
המזרחי של הר מצדה .תצפיות סייסמולוגיות ,בעזרת תחנות קבועות וזמניות באגן ים המלח ,הראו כי
קיימת פעילות של רעידות אדמה לאורך ההעתק וגם בקרבתו אשר מוכיחות התאמה טובה לסדרה של
תצפיות גיאולוגיות שהראו גיל שבירה צעיר ) .(<30 KYהתקנת סייסמומטר בעומק רב של  1,256מ' מתחת
לראש הקידוח מעשירה מאד את בסיס הנתונים הסייסמולוגי .מדידות בתחנה הראו רגישות גבוהה מאד
של הסייסמומטר תוך כדי זיהוי של אירועים רבים שלא זוהו ע"י רשת ישראל.
טבלה  -פירוט יעדים מתוכננים לעומת יעדים שהושגו בשנת 2014
יעד
תכנון
ביצוע

התקנת מגבר
לאות סייסמי
כן
כן

שיפור תכנת זיהוי פיתוח תכנה לחישוב
מגניטודה
אירועים סייסמים
כן
כן
כן
כן

פיתוח תכנה לזיהוי כיוון
של רכיבי סייסמומטר
כן
כן
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STUDY OF EARTHQUAKES AT DEAD SEA FAULT OBSERVATION
AT DEPTH
R. Hofstetter
Seismology Division
Geophysical Institute of Israel
Annual Report for the period January 2014 - December 2014

ABSTRACT
In this project we take advantage of an abandoned borehole “Masada Deep 1”, which
is located in close vicinity to the eastern fault of Mt. Masada. Seismological observations,
based on temporary and permanent stations in the Dead Sea basin, showed that there is
seismic activity along the fault and its immediate vicinity that is in good correlation with
geological observations of relatively young faulting (<30 KY). The deployment of a
seismometer in the borehole at a depth of 1,256 m below the surface enriches significantly the
seismological database. The high sensitivity of the seismometer enables us to identify many
events, including numerous events that are not identified by the Israel Seismic Network.
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דו"ח פעולות
מוצג סיכום הפעולות שבוצעו בתחנת קידוח מצדה .חלק מהפעולות בוצע לפני זמנו של דו"ח
החצי-שנתי ) (1/7/2014-31/12/2014המובא כאן .הפעולות המוקדמות המוזכרות הן לצורך ידיעה מלאה
של מצב הנוכחי של תחנת קידוח מצדה.

הכנות בקידוח וסביבתו לקראת הפעלת התחנה
בשנת  2012נקדח הפקק בקידוח מצדה עמוק ובתאריך  12/12/12הותקן סייסמומטר ייעודי בעומק
 798מ' מתחת לפתח הקידוח .פירוט מלא של כל הפעולות להכנת הקידוח והתקנת הסייסמומטר ניתן
בדו"ח מסכם של הופשטטר ).(2012
בקרבת הקידוח במרחק של כ 3 -מטרים נבנתה שוחה שבה הותקן ציוד אלקטרוני לרישום של
סייסמוגרמות שנקלטות בסייסמומטר אשר נמצא בקידוח .נתוני רישום הסייסמומטר מועברים לשוחה
ומשם הם מועברים בשידור טלפון סלולרי למכון הגיאופיסי לישראל .בקרבת השוחה הותקנו מספר תאי
שמש לאספקת מתח חשמלי לציוד בתחנה.

פעילות שבוצעה בשנת 2013
מדידות סייסמולוגיות החלו מיד עם התקנת הסייסמומטר .התחנה היא חלק מרשת
הסייסמולוגית של ישראל ונתוניה משמשים לאיכון שוטף של רעידות אדמה בישראל ,מלבד יתרונה בכך
שהיא קרובה להעתק פעיל ומספקת נתונים למחקר מדעי .כלומר היא גם מספקת נתונים של אירועים
סייסמים רחוקים יחסית לטובת הקטלוג הסייסמי שאינם נושא המחקר.
בתחילת  2013בוצעו מספר פעולות טכניות לשיפור תפעול התחנה:
בקרבת התחנה ומדרום לה ישנה גבעה קטנה אשר מסתירה את השמש מהתחנה בשעות אחה"צ ומפחיתה
את יעילות תאי השמש .בחודש ינואר  2013הורחקו תאי שמש מהתחנה עוד מספר מטרים לקבלת אספקת
אנרגית שמש שוטפת במשך מספר שעות רב יותר.
התגלתה הפרעה חשמלית שגרמה לרעש גבוה באות הנרשם שנבעה מהשראה של וסת תא השמש .תקלה
זאת זוהתה וטופלה.
נמשכו הניסיונות להורדת הסייסמומטר לעומק רב יותר .מיקום הסייסמומטר בעומק הראשוני
של  798מ' מתחת לפתח הקידוח הוא טוב מאד ולמעשה רעש הרקע נמוך ביותר .הורדה נוספת ,שהיא
פעולה פשוטה יחסית ,גורמת לכך הסייסמומטר ימצא במיקום שקט אף יותר .בתוך הקידוח ישנם קטעים
עם מי בוץ סמיכים אשר עוצרים את הסייסמומטר ומקשים על הורדה לתחתית הקידוח .לפיכך
הסייסמומטר נעצר בעומק מסוים ולא מתאפשרת המשך הורדה .במשך הזמן הסייסמומטר שוקע מטה
באיטיות דרך מי הבוץ הסמיכים ועובר אל אזור של מים עם בוץ דליל ואז ניתן היה לבצע הורדה נוספת.
השקיעה הזאת אורכת זמן רב של מספר ימים ואף מספר שבועות .לכן היה צורך לבצע את הפעולות הללו
באופן מודרג .ניתן היה לחילופין להוציא את הסייסמוטר החוצה ולבצע שטיפה של הקידוח בעזרת מיכון
ייעודי .פעולה זאת דורשת מימון רב יחסית שאינו מתוכנן בתקציב הנוכחי ולשם כך נדרשת תוספת תקציב
מיוחדת .בתאריך  30/4/2013הורד הסייסמומטר בעוד  440מ' .בתאריך  22/5/2013הורד הסייסמומטר
בעוד  18מ' .בתאריך אחרון זה מיקום הסייסמומטר הוא  1,256מ' מתחת לפתח הקידוח או  1,514מ'
מתחת לפני הים.
פותחה תכנה לזיהוי אירועים סייסמים המתבססת על יחסים בין ממוצע לזמן קצר לעומת ממוצע
לזמן ארוך ) STAלעומת  .(LTAההגדרה של אירוע סייסמי היא רחבה למדי וכוללת כל זיהוי של שחרור
אנרגיה שהוא בולט באופן ברור מעל רעש הרקע בחלון זמן קצר של מספר שניות בודדות עד מספר עשרות
שניות .אירוע יכול להיות טבעי ,למשל רעידת אדמה ,או מלאכותי מעשה ידי אדם ,למשל פיצוץ מחצבה.
תכנה זאת מספקת תוצאות מהימנות לזיהוי מספר רב של רעידות אדמה ופיצוצים .התכנה מזהה גם הרבה
אירועים קטנים יחסית בקרבת הקידוח וכן פיצוצים אשר לא מזוהים ע"י התחנות של רשת ישראל
ומוזכרים בקטלוג.

פעילות שבוצעה בשנת 2014
בדצמבר  2013נשלחה הזמנה למגבר להגברת האות האנלוגי המתקבל מהסייסמומטר .מטרת
השימוש במגבר היא להגביר את האות הנרשם בסייסמומטר כך שיהיה גבוה מאד יחסית לרעש
האלקטרוני של המערכת .באופן כזה ניתן לזהות רעידות חלשות מאד שהן הרבה מתחת לסף הגילוי הרגיל
של מערכת הסייסמומטרים בישראל .האות הסייסמי של רעידות חלשות אלה הוא נמוך יותר מהרעש
האלקטרוני אשר ממסך כל אירוע סייסמי חלש .הציוד התקבל בתחילת מאי  2014והותקן )תאריך
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 (10/5/2014בתחנת קידוח מצדה .כמצופה הגברת האות הסייסמי משפרת באופן משמעותי את יכולת
הגילוי של אירועים סייסמים חלשים.
בדוחות הקודמים )בשנת  (2013דווח על פיתוח תכנה לזיהוי אירועים סייסמים .כתיבת התכנה
החלה בשנת  2013ובשנה העוקבת ) (2014נמשך פיתוח ושיפור התכנה .כמו כן נמשכה קריאת
הסייסמוגרמות ,זיהוי אירועים שונים והשוואה עם הקטלוג של הרשת הסייסמית .דוגמאות לאירועים
שונים מוצגות בפרק של מדידות סייסמולוגיות ואנליזה בהמשך.
פיתוח נוסף שבוצע ב 2014 -הוא כתיבת תכנה להערכת המגניטודה של אירוע סייסמי .המגניטודה
מספקת הערכה כמותית לגבי החוזק של האירוע הסייסמי .נכתבה תכנה לחישוב מגניטודה של מומנט על
בסיס חישוב מומנט סייסמי לפי מחקרים של ) .(Andrews, 1986 ; Brune 1970, 1971מגניטודה זאת
מסומנת בשם ) .M(MDBIלמעשה ,כפי שמוצג חושבה מגניטודה עבור אירועים טבעיים ,למשל רעידת
אדמה ,או עבור אירועים מלאכותיים ,למשל פיצוצי מחצבה .בנוסף בוצעה גם השוואה של מגניטודה זאת
עם המגניטודה המחושבת עבור רשת ישראל ) .Md(ISNתוצאות ראשוניות מוצגות בפרק של תצפיות
סייסמולוגיות ואנליזה בדו"ח זה.
בדיקה נוספת שבצענו היא זיהוי כיוון של רכיבי הסייסמומטר .דהיינו האם רכיבי הסייסמומטר
)צפון-דרום ,מזרח-מערב ומעלה-מטה( מכוונים בהתאם לכיוונים בפני השטח או שיש סטייה מסוימת.
תוצאות הבדיקה מוצגות בפרק של אנליזה של הנתונים.

תצפיות סייסמולוגיות ואנליזה ראשונית של תוצאות מדידות בקידוח מצדה עמוק
נבחן להלן מספר אירועים ,מתוך סדרה ארוכה של אירועים ,של רעידות אדמה ופיצוצים שנקלטו
בתחנת קידוח מצדה עמוק .המטרה כאן היא להראות את יכולת המדידה של התחנה.
אירוע מס'  - 1פיצוץ מחצבה בתאריך  14/12/2012בשעה  11:15:49) 11:15:49 GMTשעון ישראל(
במרחק  35ק"מ דרומית לתחנת קידוח מצדה .הפיצוץ נקלט היטב בתחנת קידוח מצדה כמו כן בתחנות של
רשת ישראל )ציור .(1

איור  .1פיצוץ מחצבה בתאריך  14/12/2012במרחק  35ק"מ דרומית לתחנת קידוח מצדה.
אירוע מס'  - 2רעידת אדמה בתאריך  20/12/2012בשעה  21:58:17) 19:58:17 GMTשעון ישראל(
במגניטודה  Md 2.5במרחק  65ק"מ צפונית לתחנת קידוח מצדה .האירוע נקלט גם ברשת ישראל )ציורים
 .(2-3הרעידה התרחשה במרחק קצר מדרום תחנת מלכישוע ובערך באמצע המרחק בין תחנת קידות מצדה
ומערך מירון .ניתן לראות זאת גם מזמני פאזות  Pו S -דומים מאד בשתי התחנות .תחנת  BBבמערך מירון
ממוקמת בקידוח בעומק של  100מ' .בציור  2ניתן לראות הרבה אנרגיה בתדר נמוך יחסית של בערך 0.5
הרץ אבל יש גם אנרגיה בתדר גבוה .בתחנת מלכישוע נקבל מצב דומה .שם הסייסמומטר נמצא בעומק של

8
 4מ' מתחת לפני השטח .האות בתחנת קידוח מצדה ברור מאד .ציור  3מראה את האות הסייסמי של מצדה
ומירון לאחר סינון בתחום תדרים מ 3 -עד  15הרץ .בשתי התחנות יש אות סייסמי ברור מאד.

9
איור  .2רעידת אדמה שהתרחשה בתאריך  20/12/2012במרחק של  65ק"מ צפונית לתחנת קידוח מצדה
ובמרחק דומה דרומית למערך מירון .קוים כחולים ואדומים מציגים פאזות  Pו S-בתחנת קידוח מצדה,
מערך מירון ותחנת מצדה (A) .ללא סינון; ) (Bלאחר סינון בתחום תדרים  3עד  15הרץ
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איור  .3רעידת אדמה שהתרחשה בתאריך  9/1/2013בשעה  GMT 14:27:27במרחק של  16ק"מ מתחנת
קידוח מצדה .סייסמוגרמות של תחנת מצדה ) 3ערוצים :מזרח-מערב ,צפון-דרום שני ואנכי שהם ראשון,
שני ושלישי מלמעלה ,בהתאמה( ותחנת קידוח מצדה ) 3ערוצים :מזרח-מערב ,צפון-דרום שני ואנכי ש
שהם רביעי ,חמישי ,שישי מלמעלה ,בהתאמה( .פאזות  Pו S -מסומנות בתחנת קידוח מצדה והפרש זמן
של  2שניות בערך (A) .ללא סינון; ) (Bלאחר סינון של הסייסמוגרמות בתדרים  4עד  15הרץ.
אירוע מס'  - 3רעידת אדמה שהתרחשה בתאריך  9/1/2013בשעה  16:27:27) 14:27:27 GMTשעון
ישראל( במרחק של  16ק"מ מתחנת קידוח מצדה .בציור  5סייסמוגרמות של תחנת מצדה ) 3ערוצים:
מזרח-מערב ,צפון-דרום ואנכי שהם ראשון ,שני ושלישי מלמעלה ,בהתאמה( ותחנת קידוח מצדה )3
ערוצים :מזרח-מערב ,צפון-דרום שני ואנכי שהם רביעי ,חמישי ,שישי מלמעלה ,בהתאמה( .תחנות קידוח
מצדה ומצדה נמצאות במרחק של  400מ' על פי השטח כאשר הראשונה ממוקמת בעומק של  798מ' )בזמן
הרישום של הרעידה( .בציור  3לא בוצע סינון בסייסמוגרמות של התחנות ובציור  6לאחר סינון של תחנת
מצדה בתחום תדרים מ 3 -עד  15הרץ .פאזות  Pו S -מסומנות בתחנת קידוח מצדה והפרש זמן של  2שניות
בערך .הסייסמומטר בתחנת קידוח מצדה הוא בעל תדר עצמי של  2.5הרץ ובתחנת מצדה הוא  1הרץ.
דהיינו שני הסייסמוטרים קרובים יחסית באופי שלהם ובתכונות שלהם .תחנת קידוח מצדה מציגה אות
סייסמי משופר לאין ערוך לעומת זה של תחנת מצדה לפני הסינון וגם לאחר הסינון )ציור  .(3זאת אומרת
כי למיקום שקט יש חשיבות עצומה בשיפור יכולת הגילוי וזיהוי של תחנה ובנוסף למדידת משופרות של
רעידות אדמה חזקות ובוודאי קטנות.
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איור  .4רעידת אדמה חלשה שהתרחשה בתאריך  3/2/2013בשעה ) GMT 22:23:17תאריך  4/2/2013שעה
 00:23:17שעון ישראל( שנקלטה רק בתחנת קידוח מצדה ולא ברשת ישראל .פאזות  Pו S-מסומנות עם
הפרש זמן של  1.2שניות בערך השקול למרחק של  10ק"מ בערך
אירוע מס'  - 4רעידת אדמה חלשה שהתרחשה בתאריך  3/2/2013בשעה ) 22:23:17 GMTתאריך
 4/2/2013שעה  00:23:17שעון ישראל( ונקלטה רק בתחנת קידוח מצדה ולא ברשת ישראל )ציור  .(4פאזות
 Pו S -מסומנות עם הפרש זמן של  1.2שניות בערך השקול למרחק של  10ק"מ בערך.
אירוע מס'  - 5רעידת אדמה חלשה שהתרחשה בתאריך  15/2/2013בשעה ) 23:09:59 GMTבתאריך
 16/2/2012בשעה  01:09:59שעון ישראל( במרחק של  16ק"מ דרומית לתחנת קידוח מצדה )ציור .(5
הרעידה נקלטה ע"י תחנת קידוח מצדה ורשת ישראל.
אירועים מס'  - 6-9אלה הן רעידות אדמה חלשות מאד שהתרחשו מתחת לקידוח אן בקרבתו
)ציורים  .(6-9נמדדו מספר רב של רעידות כאלה וכאן מוצגות מספר דוגמאות בלבד.
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איור  .5רעידת אדמה שהתרחשה בתאריך  15/2/2013בשעה  GMT 23:09:59במרחק של  16ק"מ דרומית
לתחנת קידוח מצדה

איור  .6דוגמא לרעידת אדמה בתאריך  13/8/2013שעה  GMT 23:29מתוך סדרה של  20רעידות אדמה
שהתרחשו מתחת לתחנת קידוח מצדה עמוק .עומק המוקד הוא  5-6ק"מ .הגעה ראשונה של גל  Pבכל
הערוצים ובעיקר באנכי ברורה מאד
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איור  .7רעידת אדמה מתחת לתחנת קידוח מצדה במרחק  5-6ק"מ בתאריך  13.8.2013בשעה GMT
 ,23:29מגניטודה )מחושבת(  , M(MDBI) = 0.3מגניטודה מוערכת  .Md(ISN) = -0.8הגעה ראשונה של
גל  Pבכל הערוצים ובעיקר באנכי ברורה מאד

איור  .8רעידת אדמה מתחת לתחנת קידוח מצדה במרחק  7ק"מ בתאריך  14.8.2013בשעה ,GMT 02:12
מגניטודה )מחושבת(  , M(MDBI) = 0.0מגניטודה (מוערכת)  .Md(ISN) = -1.3הגעה ראשונה של גל P
בכל הערוצים ובעיקר באנכי ברורה מאד
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איור  .9רעידת אדמה ליד תחנת קידוח מצדה במרחק  1.5ק"מ )(Ts-p ~ 0.25 secבתאריך  4.8.2013בשעה
 ,GMT 14:45מגניטודה )מחושבת(  , M(MDBI) = 0.0מגניטודה (מוערכת)  .Md(ISN) = -1.3הגעה
ראשונה של גל  Pבכל הערוצים ובעיקר באנכי ברורה מאד
חשבנו מגניטודות של רעידות ופיצוצים שנקלטו בתחנת קידוח מצדה .ציור  10מציג התאמה בין
סולם מגניטודות של רשת ישראל ) Md(ISNלבין סולם מגניטודות של תחנת קידוח מצדה )M(MDBI
שנקבעה בעזרת  939פיצוצי מחצבה או רעידות אדמה )נקודות כחולות; נק' מוגדלות מעל ערך מגניטודה .(2
ההתאמה הטובה ביותר בין סולמות המגניטודה מוצגת בקו האדום וניתנת במשוואה
M(MDBI)=0.71*Md(ISN) +0.16
עם סטיית תקן של  .0.60רבועים ירוקים מייצגים רעידות אדמה ופיצוצי מחצבה שעבורם נקבעה מגניטודה
של קידוח מצדה ולא נקבעה מגניטודה של רשת ישראל .אפשר לראות כי חושבו מספר מגניטודות בערכים
של  0.0או קרובים לכך.
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איור  .10התאמה בין סולם מגניטודות של רשת ישראל  (Md(ISNלבין סולם מגניטודות של תחנת קידוח
מצדה  (M(MDBIשנקבעה בעזרת  1,587פיצוצי מחצבה או רעידות אדמה )נקודות כחולות; נק' מוגדלות
מעל ערך מגניטודה  .(2ההתאמה הטובה ביותר בין סולמות המגניטודה מוצגת בקו האדום .רבועים ירוקים
מייצגים רעידות אדמה ופיצוצי מחצבה שעבורן נקבעה מגניטודה של קידוח מצדה ולא נקבעה מגניטודה
של רשת ישראל
ציור  11מציג מגניטודה כנגד מרחק )ק"מ( עבור אירועים שנמדדו ע"י תחנת קידוח מצדה עד
מרחק של  450ק"מ .אורך ישראל הוא בערך  400ק"מ .מיקום התחנה הוא בחלק המזרחי של קו הרוחב
שעובר בערך באמצע ישראל ,ז"א התחנה ממוקמת במרחק של  200ק"מ מדרום ומצפון ישראל .לכן התחנה
מזהה גם אירועים מעבר לגבולותיה של ישראל .נתייחס תחילה לחלק התחתון של הציור .קו אדום מקווקו
מציין מגניטודה מינימלית כפונקציה של מרחק מהתחנה .ז"א במרחק של  100ק"מ מגניטודה נמוכה ביותר
שתזוהה היא בערך  0.4ובמרחק של  50ק"מ נזהה מגניטודה הקרובה ל .0 -בחלק העליון מוצגות אותן
רעידות אבל נשתמש הפעם במגניטודה של רשת ישראל ) .Md(ISNנעשה שימוש בנוסחאת ההמרה שלעיל
עבור אירועים שלהם לא נקבעה מגניטודה ברשת ישראל .הקו המקווקו הסגול מציין מגניטודה מינימלית
כפונקציה של מרחק מהתחנה שהוא ביותר מיחידה אחת של מגניטודה בכל המרחקים .עובדה זאת מראה
על רגישות גבוהה הרבה יותר של תחנת קידוח מצדה לעומת רשת ישראל.
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איור  .11מגניטודה כנגד מרחק )ק"מ( עבור אירועים שנמדדו ע"י תחנת קידוח מצדה ) (MDBIעד מרחק
של  450ק"מ .בחלק התחתון מוצגת מגניטודה בסולם של MDBIואילו בחלק העליון מגניטודה של רשת
ישראל ) (ISNשהתקבלה בעזרת נוסחאת ההמרה שלעיל עבור אירועים שלהם לא נקבעה מגניטודה ברשת
ישראל .קו אדום מקווקו מציין מגניטודה מינימלית כפונקציה של מרחק מהתחנה וקו סגול מקווקו מציין
מגניטודה מינימלית כפונקציה של מרחק עבור רשת ישראל
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איור  .12כמו ציור  11אבל כולל את כל האירועים הרחוקים עד מרחק של  1,400ק"מ שנמדדו ע"י רשת
ישראל ותחנת קידוח מצדה )נק' כחולה( או רשת ישראל
ציור  ,12בדומה לציור  ,11מציג רעידות שהתרחשו במרחקים של  1,400ק"מ מתחנת קידוח מצדה.
ז"א יש לתחנה גם יכולת זיהוי של אירועים רחוקים למרות שהמטרה העיקרית של הפעלת תחנה כזאת
היא מדידה של רעידות חלשות וקרובות.
בתקופת הפרויקט נמדדו  4,457אירועים הכוללים רעידות אדמה ופיצוצי מחצבה .מתוכם 1,315
רעידות אדמה ופיצוצים נקלטו ע"י  ISNבלבד ) .(29.5%רב אירועים אלה רחוקים ) > 100ק"מ( ובעלי
מגניטודה נמוכה ) .(< 2.0מספר הרעידות ופיצוצים אשר נקלטו ע"י  ISN + MDBIהוא .(62.5%) 2,784
מספר הרעידות והפיצוצים אשר נקלטו ע"י  MDBIבלבד הוא ) 358בערך  .(8.0%ז"א תחנת  MDBIקלטה
 3,142=2,784+358אירועים מתוך כלל  4,457אירועים שהתרחשו באותה תקופה )בערך  .(70.4%יש לזכור
כי המטרה העיקרית של הפעלת תחנה כזאת היא מדידה של רעידות חלשות וקרובות ,אך היא בהחלט
מסייעת לניטור בעזרת הרשת הסייסמית של ישראל.
ציורים  13ו 14 -מראים התפלגות אזימוטלית של אירועים כפונקציה של המרחק .יש זיהוי ברור
של אירועים )רעידות אדמה או פיצוצים( מכיוונים שונים .למשל מצפון אירועים בהרי יהודה ושומרון,
גליל ,לבנון ,קפריסין ,מזרח הים התיכון ואפילו במזרח טורקיה .במזרח מזוהים בעיקר פיצוצי מחצבה
בצפון ירדן ,מרכז ירדן ודרומה .מכיוון דרום מזוהים אירועים שהם בעיקר פיצוצים באורון ,צין אבל גם
רעידות אדמה בערבה ובים האדום.
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איור  .13פיזור אזימוטלי של אירועים סייסמים כפונקציה של מרחק עד  400ק"מ .רשת ישראל מיוצגת ע"י
עגולים אדומים ורשת ישראל יחד עם תחנת קידוח מצדה ע"י עגולים כחולים

איור  .14כמו ציור  13אבל כולל אירועים במרחק עד  1,400ק"מ
לפני הכנסת הסייסמומטר לחור הקידוח מחברים אותו לכבל פלדה חזק אשר יכול לשאת את
המשקל הרב של הכבל עצמו יחד עם הסייסמומטר .הכבל יחד עם הסייסמומטר משולשלים לאט כלפי
מטה בתוך חור הקידוח .תוך כדי הורדת הסייסמומטר יחד עם הכבל ברב המקרים מתרחש סיבוב של
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הסייסמומטר יחד עם הכבל .הסיבוב נוצר מכיוון שהכבל אינו קשיח לחלוטין וכן הקידוח אינו אנכי וניצב
לפני השטח אלא ישנן הטיות קטנות של הקדח עצמו .כתוצאה מכך ,למרות שלפני הכנסת הסייסמומטר
בפתח הקידוח כוון הסייסמומטר כך שכל רכיביו יהיו בכוונים צפון-דרום ) ,(N-Sמזרח-מערב )(E-W
ומעלה-מטה ,בפועל רכיבי הסייסמומטר בעומק רב אינם מכוונים בכוונים הללו .לרכיב מעלה-מטה בתוך
הסייסמומטר יש חופש תנועה של כ 10 -מעלות יחסית לאנך כך שרכיב זה מתוקן מיידית בכל מיקום
בקידוח ולכן תמיד יהיה מכוון כלפי מטה )דהיינו מרכז כדור הארץ( .בסוף תהליך הורדת הסייסמומטר רק
הרכיבים האופקיים אינם מכוונים בכוון הרצוי ,ז"א צפון-דרום של הסייסמומטר לא בהכרח מכוון לצפון-
דרום של המצפן ובאותו אופן לגבי רכיב מזרח-מערב .דרך ידועה ומקובלת לתיקון הבעיה ולהערכה טובה
של מידת הסיבוב היא ע"י שימוש במקורות אנרגיה יחסית רחוקים )מרחקים של  10ק"מ עד  150ק"מ
בערך( סביב הקידוח שמיקומם ידוע היטב .לשם כך נבחרו מספר גדול של פיצוצים ורעידות אדמה בכיווני
אזימות שונים שנקלטו בתחנה באיכות גבוהה ואשר מיקומם ידוע )למשל בעזרת הקטלוג של ישראל(.
בוצעה השוואה של רכיבי צפון-דרום ומזרח-מערב בתחנה שלנו לעומת אלו שאנו אמורים לקבל בהנחה
שהסייסמומטר מכוון בכיוונים הנכונים .ההפרש בין הכיוונים מראה את מידת הסיבוב שהתרחש כפי
שמוצג בציור  .15מתקבלים שני מרווחים  6-10וכן  11-15מעלות עם  20או יותר אירועים .במקרה של
קידוח מצדה יש סיבוב עם כיוון השעון בשיעור של  10מעלות עם כיוון השעון או בכיוון צפון-צפון-מזרח.

איור  .15סיבוב של הסייסמומטר )מעלות; ציר אפקי( כנגד מספר מקרים )ציר אנכי(
הגלים הנעים בתווך ,בין מקור האנרגיה לבין התחנה ,דועכים ונוחתים עקב פיזור גיאומטרי של
אנרגיה לצדדים השונים )ניחות גיאומטרי פרופורציוני לריבוע המרחק( ,ועקב בליעה של אנרגיה ע"י החומר
בתווך עצמו .התווך אינו הומוגני ואחיד והבליעה הלא גיאומטרית היא לאו דווקא אחידה .זאת בעיה
ידועה במחקר הסייסמולוגי בכלל אשר מעבר למטרות מחקר זה .כיוון שתכונות החומר אינן ידועות בכל
נקודה ונקודה אנו מחפשים לקבל ערך ממוצע של הניחות אשר מייצג את כל הניחות למרחק מסוים.
בעזרת ערך זה ניתן לשחזר באופן סביר את האנרגיה הנפלטת במקור .הערכה סבירה של האנרגיה במקור
תוביל לקביעה טובה של המגניטודה של אירוע מסוים .בעזרת סדרה של אירועים עם מיקום ומגניטודה
ידועים )מתקבלים למשל מקטלוג סייסמולוגי של ישראל( ניתן להעריך את הגודל  Qאשר מתאר את מידת
הניחות הלא גיאומטרי .ככלל ערכי  Qגדולים מציגים ניחות מועט יחסית ואילו ערכים נמוכים מעידים על
ניחות רב .ציור  16מראה תוצאות הערכה ראשונית המספקת הערכה סבירה של ערכי  Qהמיושמים
בחישוב המגניטודה .ערכי  Qהמתקבלים אצלנו תואמים ערכים המתקבלים במחקרים סייסמולוגים
קודמים .כפי שנצפה ערכי  Qגדלים עם המרחק עקב מעבר של הגלים בחלק ממסלולם בשכבות עמוקות של
הקרום או מעטפת עליונה שבהן הניחות נמוך יחסית .למרות קבלת ערכים סבירים של ערכי  Qמומלץ
ליזום מחקר חדש )מעבר למטרות פרויקט זה( ,לצורך קבלת ערך מדויק יותר של  Qכפונקציה של מרחק
ובנוסף תדירות.
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איור  .16ערכי  Qכפונקציה של המרחק כפי שנקבעו בעזרת מדידות בתחנת קידוח מצדה

סיכום והמלצות לפעילות עתידית
במחקר זה נעשה שימוש בקידוח )נטוש( "מצדה  1עמוק" אשר נמצא בסמיכות רבה להעתק
המזרחי של הר מצדה .היתרון בשימוש בקידוח בקרבה רבה ליד העתק נעוץ ברעש רקע נמוך מאד בעומק
רב ולכן מתאפשר למדוד רעידות חלשות שאינן נמדדות ברשת ישראל .תצפיות סייסמולוגיות ,בעזרת
תחנות קבועות וזמניות ,באגן ים המלח הראו כי קיימת פעילות רבה של רעידות אדמה לאורך ההעתק וגם
בקרבתו .התקנת סייסמומטר בעומק רב של  1,256מ' מתחת לראש הקידוח מעשירה מאד את בסיס
הנתונים הסייסמולוגי.
בנוסף לאמור לעיל ,המגבר של האות אנלוגי שהותקן מגדיל את מספר האירועים אשר נמדדים ע"י
התחנה .אירועים קטנים רבים אשר לא נרשמים ע"י הרשת הסייסמולוגית של ישראל עקב רעש סביבתי
ואלקטרוני גבוה נרשמים בתחנה באופן ברור.
במשך השנה שופרה תכנת זיהוי האירועים שנכתבה במיוחד עבור התחנה .התחנה מזהה מספר רב
מאד של אירועים )רעידות אדמה או פיצוצים( קרובים ורחוקים ,אך לא את כולם .לכן יש לבחון אפשרות
של שיפור תכנת זיהוי אירועים כדי להגדיל את אמינות זיהוי האירועים.
יימשך ביצוע הערכה של מגניטודת לאירועים אשר נקלטים בסייסמומטר ,כאשר אחת המטרות
היא זיהוי של אירועים חלשים מאד במגניטודה של  0ואף פחות מכך.
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