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 ים המלח במצפה עמוק בשבר מחקר רעידות אדמה ממדידות
 

 רמי הופשטטר
 

 אגף סייסמולוגיה
 מכון גיאופיסי לישראל

 
 2013-2015 לשנים סופידו"ח 

 
 תקציר

 
עמוק" אשר נמצא בסמיכות רבה להעתק  1קידוח (נטוש) "מצדה ב נעשה שימושבמסגרת המחקר 

ראו כי ה ,המזרחי של הר מצדה. תצפיות סייסמולוגיות, בעזרת תחנות קבועות וזמניות באגן ים המלח

וגם בקרבתו אשר מוכיחות התאמה טובה לסדרה של  העתקקיימת פעילות של רעידות אדמה לאורך ה

מתחת מ'  1,256של  רב. התקנת סייסמומטר בעומק KY 30>)תצפיות גיאולוגיות שהראו גיל שבירה צעיר (

ת גבוהה מאד מדידות בתחנה הראו רגישומאד את בסיס הנתונים הסייסמולוגי.  העשירמלראש הקידוח 

 .זיהוי של אירועים רבים שלא זוהו ע"י רשת ישראל תוך כדישל הסייסמומטר 

מראה כי  ,2013-2015, בתקופה בחינה של יכולת הגילוי של תחנת קידוח מצדה לעומת רשת ישראל

תחנת קידוח מצדה מגלה יותר אירועים מרשת ישראל. יש  ק"מ לפחות 100התחנה עד למרחק של בקרבת 

שברשת ישראל יש מספר תחנות בקרבת מוקד הרעידה, ואם תחנה מסוימת לא פועלת עדיין יש  לזכור

מספר תחנות אחרות בקרבת מקום. ז"א אפילו במקרה זה של יתרון יחסי ברור לרשת ישראל עדיין הפעלת 

. עצמה בעקבות מספר הרעידות הנצפותסייסמומטר בעומק רב היא בעלת חשיבות רבה ומצדיקה את 

שפרה עוד יותר את יכולת הגילוי של רעידות אדמה. בהתחשב  2014לת המגבר האנלוגי החל מאמצע הפע

בניסיון שנצבר בהפעלת תחנת קידוח מצדה וכן ביכולת הגילוי המלצתנו היא להתקין מספר סייסמומטרים 

 ) בבורות קידוח עמוקים לאורך העתק ים המלח לקבלת כיסוי טוב.4-5(
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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. 

Analyzing the detection capability of earthquake at Masada deep borehole station 

(MDBI) in comparison to the Israel Seismological Network (ISN), during 2013-2015, shows 

that within a distance of at least 100 km the station outperforms the network by detecting 

more events. One should bear in mind that at ISN there are several stations that are relatively 

close to the epicenter of the event, and if one station is not operating there are still several 

other nearby stations. Although ISN has a clear advantage due to several operating stations, 

still operating a borehole seismometer at large depth is of high importance that can be easily 

justified based on the large number of observed events. Operating the analog amplifier, which 

was installed in mid-2014, increased even more the detection capability of earthquakes. Based 

on our experience in operating the Masada deep borehole station and the approved detection 

capability we recommend the installation of several deep borehole seismometers (4-5) along 

the Dead Sea fault for obtaining a better coverage. 
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 2013-2015בשנים  דו"ח פעולות .1
 

. הפעולות המוזכרות הן לצורך ידיעה מלאה של הפעולות שבוצעו בתחנת קידוח מצדהמוצג סיכום 
 .וכן לסיכום של ההתנהלות בפרויקט מחקר זה נוכחי של תחנת קידוח מצדההמצב 

 
 וסביבתו לקראת הפעלת התחנה קידוחבהכנות  1.1

 
הותקן סייסמומטר ייעודי בעומק  12/12/12צדה עמוק ובתאריך נקדח הפקק בקידוח מ 2012בשנת 

 ניתןלפתח הקידוח. פירוט מלא של כל הפעולות להכנת הקידוח והתקנת הסייסמומטר  מתחתמ'  798
 ).2012של הופשטטר (בדו"ח מסכם 

לרישום של  נבנתה שוחה שבה הותקן ציוד אלקטרונימטרים  3 -במרחק של כבקרבת הקידוח 
נתוני רישום הסייסמומטר מועברים לשוחה . מות שנקלטות בסייסמומטר אשר נמצא בקידוחסייסמוגר

בקרבת השוחה הותקנו מספר תאי  .לישראל מכון הגיאופיסימועברים בשידור טלפון סלולרי לומשם הם 
 .לציוד בתחנה שמש לאספקת מתח חשמלי

 
 2013שנת בפעילות שבוצעה  1.2

 
התחנה היא חלק מרשת  .ד עם התקנת הסייסמומטרהחלו מי מדידות סייסמולוגיות

, מלבד יתרונה בכך בישראל משים לאיכון שוטף של רעידות אדמההסייסמולוגית של ישראל ונתוניה מש
אירועים היא גם מספקת נתונים של  כלומרלמחקר מדעי.  קרובה להעתק פעיל ומספקת נתונים שהיא

 .מחקרהנושא  שאינם יחסית לטובת הקטלוג הסייסמי סייסמים רחוקים
 ולות טכניות לשיפור תפעול התחנה:בוצעו מספר פע 2013בתחילת 

בקרבת התחנה ומדרום לה ישנה גבעה קטנה אשר מסתירה את השמש מהתחנה בשעות אחה"צ ומפחיתה 
הורחקו תאי שמש מהתחנה עוד מספר מטרים לקבלת אספקת  2013את יעילות תאי השמש. בחודש ינואר 

 שוטפת במשך מספר שעות רב יותר.אנרגית שמש 
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 

עש הרקע נמוך ביותר. הורדה נוספת, שהיא מ' מתחת לפתח הקידוח הוא טוב מאד ולמעשה ר 798של 
פעולה פשוטה יחסית, גורמת לכך הסייסמומטר ימצא במיקום שקט אף יותר. בתוך הקידוח ישנם קטעים 

 לפיכךעם מי בוץ סמיכים אשר עוצרים את הסייסמומטר ומקשים על הורדה לתחתית הקידוח. 
הסייסמומטר שוקע מטה במשך הזמן  הסייסמומטר נעצר בעומק מסוים ולא מתאפשרת המשך הורדה.

לבצע הורדה נוספת. היה ואז ניתן  דליל בוץ באיטיות דרך מי הבוץ הסמיכים ועובר אל אזור של מים עם
לבצע את הפעולות הללו  היה צורךואף מספר שבועות. לכן  זמן רב של מספר ימיםהשקיעה הזאת אורכת 

יסמוטר החוצה ולבצע שטיפה של הקידוח בעזרת מיכון להוציא את הסיהיה לחילופין באופן מודרג. ניתן 
ייעודי. פעולה זאת דורשת מימון רב יחסית שאינו מתוכנן בתקציב הנוכחי ולשם כך נדרשת תוספת תקציב 

הורד הסייסמומטר  22/5/2013מ'. בתאריך  440הורד הסייסמומטר בעוד  30/4/2013מיוחדת. בתאריך 
מ'  1,514מ' מתחת לפתח הקידוח או  1,256קום הסייסמומטר הוא מ'. בתאריך אחרון זה מי 18בעוד 

 מתחת לפני הים.
המתבססת על יחסים בין ממוצע לזמן קצר לעומת ממוצע  לזיהוי אירועים סייסמיםפותחה תכנה 

זיהוי של שחרור  לכ היא רחבה למדי וכוללת אירוע סייסמיהגדרה של ה. )LTAלעומת  STAלזמן ארוך (
ולט באופן ברור מעל רעש הרקע בחלון זמן קצר של מספר שניות בודדות עד מספר עשרות אנרגיה שהוא ב

שניות. אירוע יכול להיות טבעי, למשל רעידת אדמה, או מלאכותי מעשה ידי אדם, למשל פיצוץ מחצבה. 
. התכנה מזהה גם הרבה תכנה זאת מספקת תוצאות מהימנות לזיהוי מספר רב של רעידות אדמה ופיצוצים

וכן פיצוצים אשר לא מזוהים ע"י התחנות של רשת ישראל  בקרבת הקידוח אירועים קטנים יחסית
 ומוזכרים בקטלוג.

 
 2014פעילות שבוצעה בשנת  1.3

 
נשלחה הזמנה למגבר להגברת האות האנלוגי המתקבל מהסייסמומטר. מטרת  2013בדצמבר 

שיהיה גבוה מאד יחסית לרעש  השימוש במגבר היא להגביר את האות הנרשם בסייסמומטר כך
לזהות רעידות חלשות מאד שהן הרבה מתחת לסף הגילוי הרגיל ניתן האלקטרוני של המערכת. באופן כזה 

של מערכת הסייסמומטרים בישראל. האות הסייסמי של רעידות חלשות אלה הוא נמוך יותר מהרעש 
והותקן (תאריך  2014לת מאי הציוד התקבל בתחי האלקטרוני אשר ממסך כל אירוע סייסמי חלש.

) בתחנת קידוח מצדה. כמצופה הגברת האות הסייסמי משפרת באופן משמעותי את יכולת 10/5/2014
 הגילוי של אירועים סייסמים חלשים.
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כתיבת התכנה לזיהוי אירועים סייסמים. ) דווח על פיתוח תכנה 2013בדוחות הקודמים (בשנת 
כמו כן נמשכה קריאת  ) נמשך פיתוח ושיפור התכנה.2014ובשנה העוקבת ( 2013החלה בשנת 

דוגמאות לאירועים . והשוואה עם הקטלוג של הרשת הסייסמית זיהוי אירועים שוניםהסייסמוגרמות, 
 בפרק של מדידות סייסמולוגיות ואנליזה בהמשך. שונים מוצגות

סייסמי. המגניטודה  הוא כתיבת תכנה להערכת המגניטודה של אירוע 2014 -פיתוח נוסף שבוצע ב
סייסמי. נכתבה תכנה לחישוב מגניטודה על בסיס חישוב פקת הערכה כמותית לגבי החוזק של אירוע מס

). מגניטודה זאת מסומנת בשם Brune 1970, 1971  ;Andrews, 1986מומנט סייסמי לפי מחקרים של (
M(MDBI) .השוואה  גםבוצעה בנוסף מה. המגניטודה חושבה עבור אירועים טבעיים, דהיינו רעידות אד

 .Md(ISN)של מגניטודה זאת עם המגניטודה המחושבת עבור רשת ישראל 
בדיקה נוספת שבצענו היא זיהוי כיוון של רכיבי הסייסמומטר. דהיינו האם רכיבי הסייסמומטר 

. מטה) מכוונים בהתאם לכיוונים בפני השטח או שיש סטייה מסוימת-מערב ומעלה-דרום, מזרח-(צפון
 תוצאות הבדיקה מוצגות בפרק של אנליזה של הנתונים.

 
 2015פעילות שבוצעה בשנת  1.4

 
המגניטודה מספקת הערכה כמותית לגבי החוזק של אירוע סייסמי. בוצעו מספר שיפורים קטנים 

 Bruneמחקרים של ( בהתבסס על, M(MDBI), בתכנה לחישוב מגניטודה על בסיס חישוב מומנט סייסמי
1970, 1971  ;Andrews, 1986( .בנוסף אירועים טבעיים, דהיינו רעידות אדמהעבור  חושבה מגניטודהה .

. תוצאות Md(ISN)נמשכה השוואה של מגניטודה זאת עם המגניטודה המחושבת עבור רשת ישראל 
 מוצגות בפרק של תצפיות סייסמולוגיות ואנליזה בדו"ח זה.

 

 מדידות בקידוח מצדה עמוקמ אנליזה של תוצאותתצפיות סייסמולוגיות ו .2
 

פרק זה עוסק בתצפיות סייסמולוגיות שבוצעו בתחנת קידוח מצדה. בהמשך נבצע אנליזה של תוצאות של 
 המדידה ונבחן מדדים שונים כגון מגניטודה, פעילות נצפית כפונקציה של זמן, מרחק ואזימות.

 
 דוגמאות של תצפיות של רעידות אדמה ופיצוצים 2.1

 
של רעידות אדמה ופיצוצים שנקלטו לן מספר אירועים, מתוך סדרה ארוכה של אירועים, נבחן לה 

 המטרה כאן היא להראות את יכולת המדידה של התחנה. .דה עמוקבתחנת קידוח מצ
ישראל)  ןשעו GMT  11:15:49 )11:15:49בשעה 14/12/2012פיצוץ מחצבה בתאריך   -1אירוע מס' 

תחנות של נקלט היטב בתחנת קידוח מצדה כמו כן בהפיצוץ קידוח מצדה. ק"מ דרומית לתחנת  35במרחק 
 ).1רשת ישראל (ציור 

 

 

 .מצדה קידוח לתחנת דרומית מ"ק 35 במרחק 14/12/2012 בתאריך מחצבה פיצוץ. 1 ציור
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 מצדה קידוח לתחנת צפונית מ"ק 65 של במרחק 20/12/2012 בתאריך שהתרחשה אדמה רעידת. 2 ציור
, מצדה קידוח בתחנת S-ו P פאזות מציגים ואדומים כחולים קוים. מירון למערך דרומית דומה ובמרחק

 .הרץ 15 עד 3 תדרים בתחום סינון לאחר) B; (סינון ללא) A. (מצדה ותחנת מירון מערך



9 

שעון ישראל)  GMT 19:58:17 )21:58:17 בשעה 20/12/2012רעידת אדמה בתאריך  - 2אירוע מס' 
ק"מ צפונית לתחנת קידוח מצדה. האירוע נקלט גם ברשת ישראל (ציורים  65במרחק  Md 2.5במגניטודה 

). הרעידה התרחשה במרחק קצר מדרום תחנת מלכישוע ובערך באמצע המרחק בין תחנת קידות מצדה 2-3
במערך מירון  BBדומים מאד בשתי התחנות. תחנת   S-ו  Pומערך מירון. ניתן לראות זאת גם מזמני פאזות

 0.5ניתן לראות הרבה אנרגיה בתדר נמוך יחסית של בערך  2מ'. בציור  100ממוקמת בקידוח בעומק של 
הרץ אבל יש גם אנרגיה בתדר גבוה. בתחנת מלכישוע נקבל מצב דומה. שם הסייסמומטר נמצא בעומק של 

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

 

 

 מתחנת מ"ק 16 של במרחק GMT 14:27:27 בשעה 9/1/2013 בתאריך שהתרחשה אדמה רעידת .3ציור 
, ראשון שהם ואנכי שני דרום-צפון, מערב-מזרח: ערוצים 3( מצדה נתתח של סייסמוגרמות. מצדה קידוח

 ש ואנכי שני דרום-צפון, מערב-מזרח: ערוצים 3( מצדה קידוח ותחנת) בהתאמה, מלמעלה ושלישי שני
מסומנות בתחנת קידוח מצדה והפרש זמן   S-ו  Pעי, חמישי, שישי מלמעלה, בהתאמה). פאזותשהם רבי

 הרץ. 15עד  4לאחר סינון של הסייסמוגרמות בתדרים  (B)ללא סינון;  (A) שניות בערך. 2של 
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שעון  GMT 14:27:27 )16:27:27בשעה  9/1/2013רעידת אדמה שהתרחשה בתאריך   -3אירוע מס' 

ערוצים:  3סייסמוגרמות של תחנת מצדה ( 5ק"מ מתחנת קידוח מצדה. בציור  16ישראל) במרחק של 
 3ואנכי שהם ראשון, שני ושלישי מלמעלה, בהתאמה) ותחנת קידוח מצדה (דרום -מערב, צפון-מזרח

דרום שני ואנכי שהם רביעי, חמישי, שישי מלמעלה, בהתאמה). תחנות קידוח -מערב, צפון-ערוצים: מזרח
מ' (בזמן  798מ' על פי השטח כאשר הראשונה ממוקמת בעומק של  400מצדה ומצדה נמצאות במרחק של 

לאחר סינון של תחנת  6לא בוצע סינון בסייסמוגרמות של התחנות ובציור  3דה). בציור הרישום של הרעי
שניות  2מסומנות בתחנת קידוח מצדה והפרש זמן של   S-ו  Pהרץ. פאזות 15עד  3 -מצדה בתחום תדרים מ

הרץ.  1הרץ ובתחנת מצדה הוא  2.5בערך. הסייסמומטר בתחנת קידוח מצדה הוא בעל תדר עצמי של 
היינו שני הסייסמוטרים קרובים יחסית באופי שלהם ובתכונות שלהם. תחנת קידוח מצדה מציגה אות ד

). זאת אומרת 3(ציור  סייסמי משופר לאין ערוך לעומת זה של תחנת מצדה לפני הסינון וגם לאחר הסינון
דת משופרות של כי למיקום שקט יש חשיבות עצומה בשיפור יכולת הגילוי וזיהוי של תחנה ובנוסף למדי

 רעידות אדמה חזקות ובוודאי קטנות.
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 שעה 4/2/2013 תאריך( GMT 22:23:17 בשעה 3/2/2013 בתאריך שהתרחשה חלשה אדמה רעידת. 3 ציור
 עם מסומנות S-ו P פאזות. ישראל ברשת ולא מצדה קידוח בתחנת רק שנקלטה) ישראל שעון 00:23:17

 .בערך מ"ק 10 של למרחק השקול בערך שניות 1.2 של זמן הפרש
 

(תאריך  GMT 22:23:17בשעה  3/2/2013רעידת אדמה חלשה שהתרחשה בתאריך  - 4אירוע מס' 
). 4ולא ברשת ישראל (ציור  נקלטה רק בתחנת קידוח מצדהושעון ישראל)  00:23:17שעה  4/2/2013

 .ק"מ בערך 10בערך השקול למרחק של שניות  1.2מסומנות עם הפרש זמן של   S-ו  Pפאזות
 GMT 23:09:59בשעה  15/2/2013רעידת אדמה חלשה שהתרחשה בתאריך  - 5אירוע מס' 

 (ציור ק"מ דרומית לתחנת קידוח מצדה 16שעון ישראל) במרחק של  01:09:59בשעה  16/2/2012(בתאריך 
 .). הרעידה נקלטה ע"י תחנת קידוח מצדה ורשת ישראל5

רעידות אדמה חלשות מאד שהתרחשו מתחת לקידוח אן בקרבתו הן אלה  - 6-9 אירועים מס'
 ). נמדדו מספר רב של רעידות כאלה וכאן מוצגות מספר דוגמאות בלבד.6-9(ציורים 
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 דרומית מ"ק 16 של במרחק GMT 23:09:59 בשעה 15/2/2013 בתאריך שהתרחשה אדמה רעידת. 4 ציור
 .מצדה קידוח לתחנת

 

 אדמה רעידות 20 של סדרה מתוך GMT 23:29 שעה 13/8/2013 בתאריך אדמה לרעידת דוגמא. 5 ציור
 בכל P גל של ראשונה הגעה. מ"ק 5-6 הוא המוקד עומק. עמוק מצדה קידוח לתחנת מתחת שהתרחשו

 .מאד ברורה באנכי ובעיקר הערוצים
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 GMT בשעה 13.8.2013 בתאריך מ"ק 5-6 במרחק מצדה קידוח לתחנת מתחת אדמה רעידת. 6 ציור
 של ראשונה הגעה. Md(ISN) = -0.8 מוערכת מגניטודה, M(MDBI) = 0.3 )מחושבת( מגניטודה, 23:29

 .מאד ברורה באנכי ובעיקר הערוצים בכל P גל
 

 

, GMT 02:12 בשעה 14.8.2013 בתאריך מ"ק 7 במרחק מצדה קידוח לתחנת מתחת אדמה רעידת. 7 ציור
 P גל של ראשונה הגעה. Md(ISN) = -1.3 )מוערכת( מגניטודה, M(MDBI) = 0.0 )מחושבת( מגניטודה

 .מאד ברורה באנכי ובעיקר הערוצים בכל
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 בשעה 4.8.2013 בתאריך )Ts-p ~ 0.25 sec( מ"ק 1.5 במרחק דהמצ קידוח תחנת ליד אדמה רעידת. 8 ציור
GMT 14:45 ,מחושבת( מגניטודה( M(MDBI) = 0.0 ,מגניטודה )מוערכת( Md(ISN) = -1.3 .הגעה 

 .מאד ברורה באנכי ובעיקר הערוצים בכל P גל של ראשונה
 

 קביעת כוון של הסייסמומטר 2.2
 

 

 .)אנכי ציר( מקרים מספר כנגד) אפקי ציר; ותמעל( הסייסמומטר של סיבוב. 10 ציור
 

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 

הכבל ברב המקרים מתרחש סיבוב של מטה בתוך חור הקידוח. תוך כדי הורדת הסייסמומטר יחד עם 
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 

) E-Wמערב (-), מזרחN-Sדרום (-ו בכוונים צפוןבפתח הקידוח כוון הסייסמומטר כך שכל רכיביו יהי
מטה בתוך -מטה, בפועל רכיבי הסייסמומטר בעומק רב אינם מכוונים בכוונים הללו. לרכיב מעלה-ומעלה
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מעלות יחסית לאנך כך שרכיב זה מתוקן מיידית בכל מיקום  10 -הסייסמומטר יש חופש תנועה של כ
(דהיינו מרכז כדור הארץ). בסוף תהליך הורדת הסייסמומטר רק בקידוח ולכן תמיד יהיה מכוון כלפי מטה 

-דרום של הסייסמומטר לא בהכרח מכוון לצפון-הרכיבים האופקיים אינם מכוונים בכוון הרצוי, ז"א צפון
ולהערכה טובה  מערב. דרך ידועה ומקובלת לתיקון הבעיה-דרום של המצפן ובאותו אופן לגבי רכיב מזרח

ק"מ  150ק"מ עד  10א ע"י שימוש במקורות אנרגיה יחסית רחוקים (מרחקים של של מידת הסיבוב הי
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). 

מערב בתחנה שלנו לעומת אלו שאנו אמורים לקבל בהנחה -דרום ומזרח-ואה של רכיבי צפוןבוצעה השו
שהסייסמומטר מכוון בכיוונים הנכונים. ההפרש בין הכיוונים מראה את מידת הסיבוב שהתרחש כפי 

או יותר אירועים. במקרה של  20מעלות עם  11-15וכן  6-10. מתקבלים שני מרווחים 10שמוצג בציור 
 מזרח.-צפון-מעלות עם כיוון השעון או בכיוון צפון 10וח מצדה יש סיבוב עם כיוון השעון בשיעור של קיד

 
 ואנליזה ספקטרלית חישוב מגניטודה בעזרת תחנת קידוח מצדהניחות של גלים, הערכת  2.3

 
ל הגלים הנעים בתווך, בין מקור האנרגיה לבין התחנה, דועכים ונוחתים עקב פיזור גיאומטרי ש

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 

ומר אינן ידועות בכל ידועה במחקר הסייסמולוגי בכלל אשר מעבר למטרות מחקר זה. כיוון שתכונות הח
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 

ירועים עם מיקום ומגניטודה תוביל לקביעה טובה של המגניטודה של אירוע מסוים. בעזרת סדרה של א
אשר מתאר את מידת  Qידועים (מתקבלים למשל מקטלוג סייסמולוגי של ישראל) ניתן להעריך את הגודל 

גדולים מציגים ניחות מועט יחסית ואילו ערכים נמוכים מעידים על   Qהניחות הלא גיאומטרי. ככלל ערכי

המיושמים  Qקת הערכה סבירה של ערכי מראה תוצאות הערכה ראשונית המספ 11ניחות רב. ציור 
המתקבלים אצלנו תואמים ערכים המתקבלים במחקרים סייסמולוגים  Qבחישוב המגניטודה. ערכי 

גדלים עם המרחק עקב מעבר של הגלים בחלק ממסלולם בשכבות עמוקות של  Qקודמים. כפי שנצפה ערכי 
מומלץ  Qקבלת ערכים סבירים של ערכי הקרום או מעטפת עליונה שבהן הניחות נמוך יחסית. למרות 

כפונקציה של מרחק  Qליזום מחקר חדש (מעבר למטרות פרויקט זה), לצורך קבלת ערך מדויק יותר של 
 ובנוסף תדירות.

 

 .מצדה קידוח בתחנת מדידות בעזרת שנקבעו כפי המרחק של כפונקציה Q ערכי. 11 ציור
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התאמה בין סולם  מציג 12ציור ידוח מצדה. שנקלטו בתחנת קחשבנו מגניטודות של רעידות 
לבין סולם מגניטודות של , Sהמבוסס על אורך הקודה של גלי  ,Md(ISN)של רשת ישראל  מגניטודות

רעידות אדמה  167שנקבעה בעזרת  , המבוסס על מדידת ספקטרום,M(MDBI)תחנת קידוח מצדה 
). ההתאמה הטובה ביותר בין סולמות 2 מעל ערך מגניטודה מציגותמוגדלות (נקודות כחולות; נק' 

 וניתנת במשוואה המגניטודה מוצגת בקו האדום
 

25.0)(55.0)( += ISNMdMDBIM  
 

נקבעה מגניטודה של קידוח מצדה  שעבורןרעידות אדמה . רבועים ירוקים מייצגים 0.52עם סטיית תקן של 
ילים עד ערך דות בערכים שלאפשר לראות כי חושבו מספר מגניטו ולא נקבעה מגניטודה של רשת ישראל.

 .-2.8תחתון של 

 

 קידוח תחנת של מגניטודות סולם לבין Md(ISN) ישראל רשת של מגניטודות סולם בין התאמה. 12 ציור
 מגניטודה ערך מעל מוגדלות' נק; כחולות נקודות( אדמה רעידות 167 בעזרת שנקבעה M(MDBI) מצדה

ירוקים מייצגים רעידות  רבועים. האדום בקו מוצגת יטודההמגנ סולמות בין ביותר הטובה ההתאמה). 2
 .אדמה שעבורן נקבעה מגניטודה של קידוח מצדה ולא נקבעה מגניטודה של רשת ישראל
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 . ערכי מומנט סייסמי כפונקציה של תדירויות פינה כפי שהתקבלו מתצפיות בתחנת קידוח מצדה.13ציור 

 .MPa) ביחידות של stress dropבור שחרור מאמץ (קוים אלכסוניים מציגים ערכים קבועים ע
 
כפי שהתקבלו מתצפיות בתחנת  0fמציג ערכי מומנט סייסמי כפונקציה של תדירויות פינה  13ציור  

משיקולים סייסמולוגים, הרץ.  60הרץ לבין  10בין בתחום תדרים קידוח מצדה. אנו רואים ענן המרוכז 
 0fאפשר להראות כי תדירות הפינה  ,Aki (1967) ,e (1972)avagS, eller (1976)Gמחקרים של למשל 

, 1הרץ עבור רעידה במגניטודה  20תדירות זאת תהיה בערך גדלה ככל שהמגניטודה של הרעידה קטנה. 
, או פחות, ערכי 1-, 0וכן הלאה. במקרה שלנו, למרות שנצפו רעידות במגניטודה  0עבור מגניטודה  50בערך 

הרץ. בליעת אנרגיה בחומר היא פונקציה של התדר כאשר היא רבה  60ינם מעל ערך של תדירויות הפינה א
מאד בתדרים גבוהים. מכיוון שרב הרעידות החלשות מתרחשות קרוב מאד לקידוח מצדה לאורך ההעתק 

אפילו במרחקים  ר אלה בתדירויות גבוהות, נבלעתובאזור הריסוק אז מרבית האנרגיה של הגלים, בעיק
 .של מספר ק"מ מאדקצרים 
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 כפי שהתקבל מתצפיות בתחנת קידוח מצדה.סטטי שחרור מאמץ מומנט סייסמי כפונקציה של . 14ציור 

 
מומנט סייסמי כפונקציה של שחרור מאמץ סטטי כפי שהתקבל מתצפיות בתחנת מראה  14ציור  

וכים של מאמץ (מתחת קידוח מצדה. המאמץ גדל יחד עם המומנט יחסית באופן לינארי. עבור ערכים נמ
סדרי גודל. הפיזור קטן באופן  4) נקבל פיזור נרחב מאד של מומנט סייסמי עד כמעט MPa 0.1לערך של 

 משמעותי עבור ערכי מאמץ גדולים יותר.
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באגן ים המלח (שחור) ולאורך העתק ים המלח (כחול)  2013-2015. מומנט סייסמי מצטבר בשנים 15ציור 

 של תחנת קידוח מצדה. כפי שנמדד מתצפיות
 

באגן ים המלח (שחור) ולאורך העתק  2013-2015בשנים  שהשתחררמומנט סייסמי  מציג 15ציור 
אפשר לראות כי באגן ים המלח יש תרומה  ים המלח (כחול) כפי שנמדד מתצפיות של תחנת קידוח מצדה.

עידות בינוניות או חלשות. של ר 2014עד קרוב לאמצע  2013מסוימת של שחרור מומנט סייסמי מאמצע 
רעידות האדמה היו במגניטודה נמוכה והתרומה למומנט סיימי מצטבר היא  2015עד סוף  2014מאמצע 

 קטנה מאד.
מציג מגניטודה כנגד מרחק (ק"מ) עבור אירועים שנמדדו ע"י תחנת קידוח מצדה עד  16ציור 

קו הרוחב תחנה הוא בחלק המזרחי של ק"מ. מיקום ה 400ק"מ. אורך ישראל הוא בערך  400מרחק של 
התחנה ק"מ מדרום ומצפון ישראל. לכן  200התחנה ממוקמת במרחק של ז"א  שעובר בערך באמצע ישראל,

מקווקו  אדוםקו נתייחס תחילה לחלק התחתון של הציור. אירועים מעבר לגבולותיה של ישראל. גם מזהה 
ק"מ מגניטודה נמוכה ביותר  100א במרחק של חנה. ז"מלית כפונקציה של מרחק מהתמציין מגניטודה מיני

. בחלק העליון מוצגות אותן -1.0- -ק"מ נזהה מגניטודה הקרובה ל 50ובמרחק של  -0.5 בערך שתזוהה היא
ת ההמרה שלעיל . נעשה שימוש בנוסחMd(ISN)רעידות אבל נשתמש הפעם במגניטודה של רשת ישראל 

מלית מציין מגניטודה מיניודה ברשת ישראל. הקו המקווקו האדום עבור אירועים שלהם לא נקבעה מגניט
כפונקציה של מרחק מתחנת קידוח מצדה וכן קו מקווקו אדום נוסף עבור רשת ישראל. ההפרש בין שני 

בדה זאת מראה על ק"מ. עו 350הוא יותר מיחידה אחת של מגניטודה בכל המרחקים עד מרחק של  םהקווי
 רשת ישראל.של תחנת קידוח מצדה לעומת  ררגישות גבוהה הרבה יות
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 של מרחק עד) MDBI( מצדה קידוח תחנת י"ע שנמדדו אירועים עבור) מ"ק( מרחק כנגד מגניטודה. 16ציור 
 ישראל רשת של מגניטודה העליון בחלק ואילו MDBI של בסולם מגניטודה מוצגת התחתון בחלק. מ"ק 400

)ISN (ישראל.  ברשת מגניטודה נקבעה לא שלהם אירועים עבור לעילש ההמרה נוסחאת בעזרת שהתקבלה
עבור רשת וכן  ודה מינימלית כפונקציה של מרחק מתחנת קידוח מצדהקו אדום מקווקו מציין מגניט

 .ישראל
 

ק"מ מתחנת קידוח מצדה.  1,400, מציג רעידות שהתרחשו במרחקים של 16, בדומה לציור 17ציור 
העיקרית של הפעלת תחנה כזאת וי של אירועים רחוקים למרות שהמטרה ז"א יש לתחנה גם יכולת זיה

 היא מדידה של רעידות חלשות וקרובות.
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 רשת י"ע שנמדדו מ"ק 1,400 של מרחק עד הרחוקים האירועים כל את כולל אבל 16 ציור כמו. 17 ציור
 .ישראל רשת או) כחולה' נק( מצדה קידוח ותחנת ישראל

 
 ת סייסמית ופיצוצי מחצבה כפונקציה של זמן, מרחק ואזימותמדידות של פעילו 2.4

 

 

 י"ע מיוצגת ישראל רשת. מ"ק 400 עד מרחק של כפונקציה סייסמים אירועים של אזימוטלי פיזור. 18 ציור
 .כחולים עגולים י"ע מצדה קידוח תחנת עם יחד ישראל ורשת אדומים עגולים
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של אירועים כפונקציה של המרחק. יש זיהוי ברור  מראים התפלגות אזימוטלית 19 -ו 18ציורים 
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 

מכיוון דרום מזוהים אירועים שהם בעיקר פיצוצים באורון, צין אבל גם  בצפון ירדן, מרכז ירדן ודרומה.
 רעידות אדמה בערבה ובים האדום.

 

 

 .מ"ק 1,400 עד במרחק אירועים כולל אבל 18 ציור כמו. 19 ציור
 

פיצוצים שברובם  11,106רעידות אדמה ובנוסף  3,096נמדדו  2013-2015בתקופת הפרויקט בשנים 
מציגים התפלגות של תצפיות של רעידות אדמה בתחנת קידוח מצדה  1וטבלה  20. ציור הם פיצוצי מחצבה

כי  יש לזכור .יחסית לתחנת קידוח מצדה מק" 400עד למרחק של וברשת ישראל עבור אותה תקופה 
או קרובות \העיקרית של הפעלת תחנה כזאת היא מדידה של רעידות במגניטודות נמוכות והמטרה 

 ציין מספר נקודות חשובות:נ ).מהתחנה ק"מ 100(במרחקים עד 
נעזרנו בקטלוג של רשת הסייסמולוגית של ישראל לצורך זיהוי של רעידות אדמה או פיצוצים.  .1

ז"א עבור כל רעידה או פיצוץ אשר רשומים בקטלוג הסייסמולגי של ישראל בדקנו האם יש 
 רישום מקביל בתחנת קידוח מצדה.

תחנת קידוח מצדה נצפו מספר רב של רעידות אדמה אשר לא בנוסף לנאמר בסעיף לעיל, ב .2
מהווה חלק זאת נוספת סייסמית ישראל. רישום פעילות רשת גי של ודווחו בקטלוג הסייסמול

כך שהקטלוג של תחנת מצדה מכיל מספר רב של רעידות  קטלוג של תחנת קידוח מצדה.מה
של הרעידות התרחשו בקרבת ). מספר רב 1וטבלה  20אשר לא זוהו ברשת ישראל (ציור 

התחנה, למשל מתחת לתחנה, ורובן חלשות יחסית. מכיוון שהשלמות של הקטלוג של רשת 
 אלה ) סביר שחלק ניכר מרעידותShapira and Hofstetter, 2002( 2ישראל היא במגניטודה 

ת לא תרשמנה בקטלוג של רש 2מערך של מגניטודה נמוכה  שנצפו בתחנת קידוח מצדה ובעלות
 ישראל.

ע"י תחנת קידוח רק  נצפורעידות  932רעידות אדמה. מתוכן  3,096נצפו  2013-2015בתקופה  .3
ובנוסף  ,קידוח מצדה וגם רשת הסייסמולוגית של ישראל רעידות נצפו ע"י תחנת 642מצדה, 

חלק גדול מהרעידות שנצפו רק ע"י רשת  .רשת ישראלאדמה נצפו רק ע"י  רעידות 1,522
יחסית רחוק שו לאורך העתק ים המלח, או במזרח הים התיכון או במפרץ סואץ, ישראל התרח

 מתחנת קידוח מצדה.
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יחסית לתחנת  כפונקציה של המרחק) MDBI(מצדה מספר רעידות אדמה שנצפו בתחנת קידוח . 20ציור 

בתחנת רעידות אדמה שנצפו ) Aאו עומק (בכוון השעון החל מפינה שמאלית תחתונה): ( קידוח מצדה
 ק"מ 200כל רעידות האדמה שנצפו בתחנת קידוח מצדה עד מרחק ) B; (ק"מ 400קידוח מצדה עד מרחק 

שו מתחת לתחנה (קו שהתרחאדמה רעידות ללא  (קו כחול) וכל רעידות האדמה שנצפו בתחנת קידוח מצדה
דה יחד עם רשת מספר רעידות אדמה כפונקציה של המרחק כפי שנקלטו ע"י תחנת קידוח מצ) C; (אדום)
רעידות ) D; ((עיגול ירוק) , ורשת ישראל בלבד(עיגול אדום) , תחנת קידוח מצדה בלבד(עיגול כחול) ישראל

ק"מ (קו  200האדמה שנקלטו בתחנת קידוח מצדה, לא כולל אלה מתחת לתחנה עצמה עד למרחק של 
 )E; (, קו כחול)ISNאל (ע"י הרשת הסייסמית של ישררק אדום), לעומת כל רעידות האדמה שנקלטו 

 .רעידות אדמה שהתרחשו מתחת לתחנת קידוח מצדה כפונקציה של העומק
 

היו מספר תקלות טכניות שפגעו בתפקוד התחנה. תקלות אלה היו בעיקר  2013-2015בתקופה  .4
נגנבו תאי השמש  2014בעיות תקשורת או אספקה לא סדירה של זרם חשמלי. למשל בסוף 
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ם לתחנה וזה גרם להשבתה חלקית של התחנה. כדי להתגבר על בעיה שספקו את מקור הזר
זאת ועד להסדרת אספקת מתח קבועה, מדי מספר ימים הוחלפו המצברים המרוקנים 

הונח כבל חשמלי המספק חשמל לתחנה באופן סדיר. אם תחנת  2015במצברים טעונים. בקיץ 
"חורים" שהם למעשה חלונות  מצדה לא פועלת אז ברור כי לא נרשם שום מידע ומתקבלים

זמן ללא רישום, כי אין גיבוי של תחנה אחרת. בניגוד לכך, הפסקת פעילות של תחנה אחת או 
שתיים (לא בהכרח סמוכות גיאוגרפית) ברשת ישראל יפגום באופן קל מאד בביצועי הרשת 

ן זה יש כולה, כי תמיד יש תחנות אחרות סמוכות שתקלוטנה את כל או רב האירועים. באופ
 להתייחס לביצועי התחנה כפי שמפורטים בנקודות הבאות.

נעשה רישום של כל הפיצוצים (או החשודים כפיצוצים) גם כאלו אשר לא דווחו  2013בשנת  .5
ע"י רשת ישראל מלבד רישום שלם של רעידות האדמה שנצפו. רישום זה הצריך עבודה רבה 

לא נמשך רישום של  2014-2015שנים נוספת, אשר אינה חלק ממטרות הפרויקט, ולכן ב
עבור  .בעזרת הקטלוג של רשת ישראל פיצוצים שלא זוהו ע"י רשת ישראל, אלא זיהוי בלבד

רעידות אדמה  444אירועים הכוללים  1,699 התקבלה הסטטיסטיקה הבאה: נצפו 2013שנת 
ספר פיצוצים . מ)17%בלבד ( ISNפיצוצים נקלטו ע"י  208פיצוצי מחצבה. מתוכם  1,255כן ו

 MDBI. מספר הפיצוצים אשר נקלטו ע"י )77%( 971הוא  MDBI  +ISNאשר נקלטו ע"י 
 1,255אירועים מתוך כלל  1,047=971+76קלטה  MDBI. ז"א תחנת )65( 76בלבד הוא 

נקבל סטטיסטיקה  2014-2015סביר שבשנים  ).83%אירועים שהתרחשו באותה תקופה (בערך 
הותקן מגבר אנלוגי שלמעשה סייע בגילוי רעידות אדמה  2014. בשנת דומה של גילוי פיצוצים

 חלשות וכמו כן פיצוצים אשר לא נצפו ע"י רשת ישראל.
ולעובדה שעברנו את "מחלות  5כפי שצוין בנקודה  2014בהתייחס להתקנת המגבר בשנת  .6

תקופה הילדות" של התקנת סייסמומטר בעומק רב בקידוח ביצועי התחנה טובים אף יותר ב
בערך ואילך). האנליסטים המבצעים את האיכון השוטף של רעידות  2014האחרונה (מאמצע 

אדמה שנצפו ברשת ישראל נעזרים בתחנת מצדה, בעיקר אם האירוע חלש יחסית או התרחש 
 באגן ים המלח.

 
יחסית  מרכז יחידה

 לתחנת מצדה
 ק"מ

מספר ר"א שנקלטו 
ע"י תחנת מצדה 
 וגם רשת ישראל

"א שנקלטו מספר ר
 רק ע"י תחנת מצדה

מספר ר"א שנקלטו 
 רק ע"י רשת ישראל

סה"כ רעידות 
 אדמה

10 34 451 18 502 
30 21 300 5 326 
50 15 66 13 94 
70 8 19 8 35 
90 38 26 35 99 
110 23 9 16 48 
130 11 2 34 47 
150 24 2 39 65 
170 35 1 98 134 
190 21 1 101 123 
210 14 1 88 103 
230 7 0 72 79 
250 9 0 74 83 
270 12 1 61 74 
290 4 0 15 19 
310 9 0 19 28 
330 11 0 25 36 
350 11 0 24 35 
370 11 0 19 30 
390 12 0 27 39 

 
) ורשת ישראל MDBIבתחנת קידוח מצדה ( 2015-2013בשנים . התפלגות גילוי רעידות אדמה 1טבלה 

)ISN.( ק"מ כאשר עמודה  20המרחקים חולקו ליחידות של  ת קידוח מצדה.מרחקים הם יחסית לתחנ
כולל את הרעידות שכל רשת או תחנה  (עמודה שמאלית) מרכז היחידה. סה"כ רעידותימנית מציינת את 

 קלטו בנפרד וכן המשותפות (ללא ספירה כפולה!).
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קידוח מצדה עבור רעידות  . קצב התרחשות של רעידות אדמה כפונקציה של מגניטודה של תחנת21ציור 

 .2013-2015אדמה שנצפו בשנים 
 

מגניטודה של תחנת קידוח כפונקציה של מדגים את קצב התרחשות של רעידות אדמה  21ציור 
כל שנה  רעידות 207וכן  =1.20b. התקבלו הערכים של 2013-2015מצדה עבור רעידות אדמה שנצפו בשנים 

שהתקבל ע"י  0.96אם אנחנו משווים לערך של  הוא די גבוה =1.20bאו יותר. הערך  0.8במגניטודה של 
)Shapira and Hofstetter, 2002 לכן. חסיתיחידות וזה מעט י 1.5). כמו כן טווח המגניטודות הוא בערך ,

 אמין ויציב יותר.סטטיסטי כדי לקבל פתרון  יש להמשיך בתצפיותבהסתמך על שתי תוצאות אלה, 

 
ק"מ  400עד מרחק של  דמה כפונקציה של המגניטודה של תחנת קידוח מצדהאעידות ר התפלגות. 22ציור 

 ., נקודות כחולות)ISN(נקודות אדומות) והתפלגות רעידות אדמה שנצפו ברשת הסייסמולוגית של ישראל (
 

מציג את התפלגות רעידות אדמה כפונקציה של המגניטודה של תחנת קידוח מצדה עד  22ציור 
ק"מ (נקודות אדומות) והתפלגות רעידות אדמה שנצפו ברשת הסייסמולוגית של ישראל  400מרחק של 
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)ISN גילויי רעידות אדמה ע"י תחנת מצדה לעומת , נקודות כחולות). יש בבירור הבדל גדול מאד במספר
רשת ישראל, למרות שבאחרונה יש תמיד מספר תחנות שתהיינה בקרבה מסוימת למקום האירוע. נציין כי 

לם המגניטודות של תחנת מצדה הוא לא סולם המגניטודה (מבוסס על ספקטרום) של רשת ישראל סו
ודה). יש סטייה מסוימת בעיקר במגניטודות הגבוהות בין שני סולמות אלה וכך הרעידה של (מבוסס על ק

ת ק"מ מתחנ 200ברשת ישראל. בכל מקרה המיקום של הרעידה הוא בערך  4.6שנצפתה במצדה היא  3.6
 מצדה.

 

 
(חלק תחתון) פעילות סייסמית לאורך העתק ים המלח כפונקציה של הזמן כפי שנמדדה ע"י תחנת . 23ציור 

תחנת קידוח מצדה . . המרחק הוא יחסית לתחנת מצדה, כאשר התחנה ממוקמת באמצעקידוח מצדה
גם ע"י רשת  . חלק מפעילות זאת נצפתהממוקמת מול חצי אי הלשון (מסומן) בערך בשליש הצפוני

 .; (חלק עליון) פעילות סייסמית לאורך העתק ים המלח כפונקציה של העומקסייסמולוגית של ישראל
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מציג פעילות סייסמית לאורך העתק ים המלח כפונקציה של הזמן כפי שנמדדה ע"י תחנת  23ציור 
לתחנת קידוח קידוח מצדה, כאשר התחנה ממוקמת באמצע (חלק תחתון של ציור) והמרחק הוא יחסית 

תחנת קידוח מצדה ממוקמת מול חצי אי הלשון בערך בשליש הצפוני. חלק מפעילות זאת נצפתה גם  מצדה.
ק"מ  200ע"י רשת סייסמולוגית של ישראל. ברור כי התחנה מזהה פעילות רבה משני צדדיה עד למרחק של 

של כל הפעילות לאורך גבולה בקירוב. מכיוון שהיא ממוקמת בערך באמצע אורכה של ישראל ז"א גילוי 
המזרחי של ישראל (ממפרץ אילת עד חרמון). במרחקים גדולים יותר אין גילוי של כל הפעילות בהנחה 
שרמת הפעילות בהעתק ים המלח דומה לזו מדרום או מצפון לישראל. בחלק העליון מוצגת פעילות 

ק"מ  30ילוי של רעידות בעומק של עד סייסמית לאורך העתק ים המלח כפונקציה של העומק. אנו רואים ג
 ק"מ. 20כאשר רב הרעידות התרחשו בעומק עד 

 
התאמה בין מגניטודה של תחנת קידוח מצדה למגניטודה של רשת  בחינה ראשונית של 2.5

 ישראל עבור פיצוצי מחצבה
 

 
 קידוח תחנת של מגניטודות סולם לבין Md(ISN) ישראל רשת של מגניטודות סולם בין התאמה .24ציור 

 ערך מעל מוגדלות' נק; כחולות נקודות( אדמה פיצוצי מחצבה 664 בעזרת שנקבעה M(MDBI) מצדה
 .האדום בקו מוצגת המגניטודה סולמות בין ביותר הטובה ההתאמה. ק"מ 60במרחק עד  )2 מגניטודה

 
רחוקות תחנת קידוח מצדה קלטה מספר רב של פיצוצי מחצבה בטווח מרחקים גדול, כאשר רוב ה

ק"מ. נקלטו מספר קטן יחסית של פיצוצים במרחקים גדולים יותר ולא  200ביותר הן במרחק של 
 מגניטודות סולם בין עבור פיצוצי מחצבה התאמה בדיקתניסיון למציגים  24-26ציורים השתמשנו בהם. 

 תחנת של ותמגניטוד סולם לבין, המבוסס על אורך קודה של האות הסייסמי, Md(ISN) ישראל רשת של
 0בתחילה נבדקה התאמה ממרחק  .המבוסס על מדידת ספקטרום של האות ,M(MDBI) מצדה קידוח
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את המרחק של  לכן חלקנוק"מ. התאמה זאת הראתה פיזור עצום של התוצאות ולכן נדחתה.  200ק"מ עד 
 התקבלה ההתאמה ק"מ 60 ק"מ לבין 0בין  עבור טווח המרחקיםק"מ לשלושה מרחקים.  200

 
27.0)(42.0)( −= ISNMdMDBIM     ,    s.dev=0.37    ;    N=664 explosions 

 
 ק"מ 120לבין  60בטווח מרחקים בין 

 
26.0)(14.0)( += ISNMdMDBIM     ,    s.dev=0.28    ;    N=921 explosions 

 
 ק"מ 200ק"מ לבין  120ובטווח מרחקים בין 

 
72.0)(19.0)( += ISNMdMDBIM     ,    s.dev=0.22    ;    N=489 explosions 

 

 
 קידוח תחנת של מגניטודות סולם לבין Md(ISN) ישראל רשת של מגניטודות סולם בין התאמה. 25ציור 

 ערך מעל מוגדלות' נק; כחולות נקודות( אדמה פיצוצי מחצבה 921 בעזרת שנקבעה M(MDBI) מצדה
 מוצגת המגניטודה סולמות בין ביותר הטובה ההתאמה. ק"מ 120לבין  60בטווח מרחקים בין  )2 מגניטודה

 .האדום בקו
 
יש לציין מספר נקודות בקשר להתאמה בין המגניטודות של תחנת קידוח מצדה לבין מגניטודה של  

סיבה אפשרית לפיזור בהערכת מגניטודה של פיצוצים  רשת ישראל למקרה של הערכת חוזק של פיצוצים.
ן ביצועם. רובם, יתכן כולם, עם השהיות, אשר גורמות להופעת היא כי הפיצוצים בוודאי לא אחידים באופ

אות סייסמי מוקטן וארוך. פיזור של הערכות מגניטודה קטן יחסית עבור פיצוצים במרחקים גדולים. 
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השימוש בספקטרום של פיצוצים להערכת המגניטודה הוא כנראה לא מדויק מספיק ויש צורך לשפר את 
 א השימוש באורך הקודה של האות כפי שנעשה ברשת ישראל.קשרים אלה. חלופה אפשרית הי

 

 
 קידוח תחנת של מגניטודות סולם לבין Md(ISN) ישראל רשת של מגניטודות סולם בין התאמה. 26ציור 

 ערך מעל מוגדלות' נק; כחולות נקודות( אדמה פיצוצי מחצבה 489 בעזרת שנקבעה M(MDBI) מצדה
 המגניטודה סולמות בין ביותר הטובה ההתאמה. ק"מ 200לבין  120בטווח מרחקים בין  )2 מגניטודה

 .האדום בקו מוצגת
 

 שיפור יכולת הגילוי של אירועים בעזרת תחנות בקידוחים עמוקים .3
 

יכולת גילוי טובה של אירועים טבעיים (למשל רעידות אדמה) או אירועים מלאכותיים (למשל 
בפני כל בונה או מתפעל מערכת סייסמית. מצד אחד יש פיצוצי מחצבה) היא אתגר לא פשוט אשר ניצב 

להערכת  טוביםצורך ברור לבצע ניטור טוב באזורים מאוכלסים או בקרבתם עקב הדרישה לקבלת נתונים 
אזורים הרבה של תחנות סייסמולוגיות ל באזורים מאוכלסים. מצד שני הקרבה מהימנה סיכונים סייסמים

תחנות תפעלנה כתחנות עם רעש רקע גבוה, עקב פעילות תרבותית (למשל גורמת לכך שרב או כל המיושבים 
יחד עם גידול באוכלוסיה והגדלת נפח פעילותה רעש . כלי רכב, בניינים גבוהים, אנטנות, שדה תעופה)

ככאלה הממוקמות  הרקע גדל. ידוע כי מספר תחנות שנחשבו "שקטות במיוחד" פעם היום מוגדרות
פילו רועש. דוגמא טובה היא תחנת אילת בהר עמרם שנחשבה פעם בין השקטות במקום רועש למדי או א

בעולם. הקמת שדה התעופה בקרבת מקום יחד עם הגדלת נפח תעבורה בקרבת מקום גרמו לשינוי 
 משמעותי בהגדלת רמת רעש רקע.

מ' מתחנת קידוח מצדה.  400 -דוגמא נוספת שנציג כאן היא תחנת מצדה שמוקמה במרחק של כ
מציג רעידת אדמה  3בהתייחס לאירוע רחוק יחסית שתי תחנות אלה הן כמעט באותה נקודה. ציור 

האות בתחנת קידוח מצדה ברור מאד ללא סינון וגם לאחר  ק"מ משתי התחנות. 16שהתרחשה במרחק של 
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 סינון לאחר .סינון. לעומת זאת, האות בתחנת מצדה (הממוקמת על פני השטח) לא ברור במקרה ללא סינון
 .לא ברורה בכלל Pמזוהה בתחום שגיאה גדול ופאזת  Sעדיין פאזת 

-2013, בתקופה ק"מ לפחות 100התחנה עד למרחק של מראים כי בקרבת  22 וכן ,20, 16ציורים 
יש מספר תחנות  שברשת ישראליותר אירועים מרשת ישראל. יש לזכור  מגלהתחנת קידוח מצדה  ,2015

ז"א  ם תחנה מסוימת לא פועלת עדיין יש מספר תחנות אחרות בקרבת מקום.וא ,בקרבת מוקד הרעידה
אפילו במקרה זה של יתרון יחסי ברור לרשת ישראל עדיין הפעלת סייסמומטר בעומק רב היא בעלת 

מצע החל מאהאנלוגי חשיבות רבה ומצדיקה את עצמה בעקבות מספר הרעידות הנצפות. הפעלת המגבר 
 יכולת הגילוי של רעידות אדמה. שפרה עוד יותר את 2014

 

 
 

), עבור ארבע תדירויות שונות Malin, 2016תלות בין יחס אות לרעש רקע כפונקציה של העומק (. 27ציור 
 הרץ. 1,000הרץ וכן  100הרץ,  10הרץ,  1של 

 
) מדגימים את החשיבות בהפעלת סייסמומטרים בעומק רב. בציור Malin, 2016( 27-28ציורים 

 10הרץ,  1אנו רואים שיפור ביחס אות לרעש רקע ככל שנעמיק עבור ארבע תדירויות שונות של  הראשון
בערך עם תדירות פינה של  2הרץ. למשל, נדון בזיהוי של רעידת אדמה במגניטודה  1,000הרץ וכן  100הרץ, 
תדירויות כאלה, עבור ביחס אות לרעש רקע לפחות  20מ' נקבל שיפור של פי  1,256הרץ. בעומק של  8-10

) מראה Malin, 2016( 28ציור  במקרה של תדירויות גבוהות יותר.ביחס אות לרעש רקע ושיפור טוב יותר 
כאשר כל  2את הקטנה במגניטודה עם העומק. נדון במקרה של רשת ישראל עם שלמות במגניטודה של 

טרים בחורי קידוח מסייסמומ' בערך. אם אנחנו מתקינים את כל ה 1הסייסמומטרים נמצאים בעומק של 
. ז"א יכולת הגילוי של הרשת תגדל באופן 0.5מ' כי אז מגניטודה השלמות תהייה בערך  1,256בעומק של 
 משמעותי.

פתרון של הורדת כל הרשת הסייסמית לתוך בורות קידוח בעומקים גדולים כרגע הוא בלתי 
) בבורות קידוח עמוקים לאורך 4-5ם (חלופה מומלצת אפשרית היא להתקין מספר סייסמומטריאפשרי. 

 העתק ים המלח לקבלת כיסוי טוב.
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 ).Malin, 2016כפונקציה של העומק ( הבמגניטוד הקטנה. 28ציור 
 

 סיכום והמלצות לפעילות עתידית .4
 

עמוק" אשר נמצא בסמיכות רבה להעתק  1קידוח (נטוש) "מצדה נעשה שימוש בה במחקר ז
בשימוש בקידוח בקרבה רבה ליד העתק נעוץ ברעש רקע נמוך מאד בעומק  היתרון המזרחי של הר מצדה.

תצפיות סייסמולוגיות, בעזרת  רעידות חלשות שאינן נמדדות ברשת ישראל. ולכן מתאפשר למדוד רב
וגם  ההעתקשל רעידות אדמה לאורך רבה תחנות קבועות וזמניות, באגן ים המלח הראו כי קיימת פעילות 

אד את בסיס מ' מתחת לראש הקידוח מעשירה מ 1,256יסמומטר בעומק רב של . התקנת סיבקרבתו
 הנתונים הסייסמולוגי.

את מספר עוד יותר גדיל מ 2014באמצע המגבר של האות אנלוגי שהותקן בנוסף לאמור לעיל, 
אשר לא נרשמים ע"י הרשת  אירועים קטנים רבים , כוללע"י התחנה נרשמים באופן ברורהאירועים אשר 

 סייסמולוגית של ישראל עקב רעש סביבתי ואלקטרוני גבוה.ה
במשך הפרויקט בצענו מספר בדיקות לשיפור  אירועים במיוחד עבור התחנה.נכתבה תכנת זיהוי 

 ,קרובים ורחוקים אירועים (רעידות אדמה או פיצוצים)של מאד  מספר רבמזהה  ביצועי התכנה. תכנה זאת
כדי להגדיל את אמינות זיהוי התכנה לבחון אפשרות של שיפור רך צויש עדיין . לכן לא את כולםאך 

 האירועים.
של רשת  חשבנו מגניטודות של רעידות שנקלטו בתחנת קידוח מצדה. התאמה בין סולם מגניטודות

, לבין סולם מגניטודות של תחנת קידוח מצדה S, המבוסס על אורך הקודה של גלי Md(ISN)ישראל 
M(MDBI)רעידות אדמה 167דידת ספקטרום, נקבעה בעזרת , המבוסס על מ 

 
25.0)(55.0)( += ISNMdMDBIM  

 
 .-2.8מגניטודות בערכים שלילים עד ערך תחתון של  גם. חושבו 0.52עם סטיית תקן של 

מראה כי  ,2013-2015, בתקופה בחינה של יכולת הגילוי של תחנת קידוח מצדה לעומת רשת ישראל
תחנת קידוח מצדה מגלה יותר אירועים מרשת ישראל. יש  ק"מ לפחות 100התחנה עד למרחק של בקרבת 

לזכור שברשת ישראל יש מספר תחנות בקרבת מוקד הרעידה, ואם תחנה מסוימת לא פועלת עדיין יש 
מספר תחנות אחרות בקרבת מקום. ז"א אפילו במקרה זה של יתרון יחסי ברור לרשת ישראל עדיין הפעלת 
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. צמה בעקבות מספר הרעידות הנצפותבעלת חשיבות רבה ומצדיקה את ע סייסמומטר בעומק רב היא
בהתחשב  שפרה עוד יותר את יכולת הגילוי של רעידות אדמה. 2014הפעלת המגבר האנלוגי החל מאמצע 

בניסיון שנצבר בהפעלת תחנת קידוח מצדה וכן ביכולת הגילוי המלצתנו היא להתקין מספר סייסמומטרים 
 וח עמוקים לאורך העתק ים המלח לקבלת כיסוי טוב.) בבורות קיד4-5(
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