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 حًادث طبيعي ي غير مترقبٍ، اوًاع غير مترقبٍ طبيعي

 زميه لرزٌ
 تعریف زلسله

ًسیتي   ثزای ضٌبخت ّز پذیذُ ای دررْبى ٍاقغ، السم است اثتذا اس آى تؼزیف هٌبست ٍ ًسجتبً ربهؼی داضتِ ثبضیمن، ریزا  یِ ثیذٍى دا    
                     تَاى ثِ  ٌِ پذیذُ پی ثزد ٍ آى را ثِ خَثی درک ًوَد.                                                                   تؼزیفی هٌبست اس آى ًوی

یؼٌی سَلشلَِ ثزخالف آًچِ در سثبى ػبهِ هزدم راییذ اسیت، آٍردُ   « لَ » ٍ « سَ»         فزٌّگ تک رلذی ػومذ سلشلِ را ثب فتح حزٍف در
 ٍهی ًَیسذ : 

خیَردیی ٍ   سهمي لزسُ، لزسش ٍ رٌجص ضذیذ ٍ یب خفمف قطز  زُ سهمي  ِ ثِ ًقػبى دررِ حزارت هَاد هز شی ٍ احذاث رمي» 
 «فطبر یب در احز اًفزبرّییبی آتطفطبًی ثِ ٍقَع هی رسذ. 

در فزٌّگ رغزافمب تألمف پزیذخت فطبر ی ٍ ّوچٌمي در فزٌّگ رغزافمبیی تألمف هْذی هَهٌی تؼزیفی هطبثِ ّن ثِ یًَِ سییز  
 ارائِ ضذُ است: 

سلشلیِ ثبػیج تغممزاتیی در سیغح سهیمي      یبّی  .سترٌجص یب تکبى پَستِ سهمي  ِ ثِ غَرت عجمؼی ًبضی اس سیز پَستِ سهمي ا»
ثَریَد   ًمیش  هوکي است سلشلِ ثَسملِ یک اًفزیبر آتطفطیبًی  . فقظ هحسَس است ،ِلت سیبى ثَرَد آهذُ ًبضی اس تکبًضَد، اهب اغ هی
اغیل سلشلیِ    افتیذ.   سلشلِ در حقمقت در ثمطتز ًَاحی آتطفطبًی اهزی ػبدی است ٍ اغلت قجل ٍ یب ّوشهبى ثب اًفزبر اتفیب  هیی   آیذ. 

ذ ٍ در یک هسیبفت  ٌافت ّبی سلشلِ دست  ن در سِ رْت اتفب  هی هَد تکتًَمکی است ٍ احتوبالً ٍرَد یک ضکست السهِ آى است. 
لزسًیذ ٍ ثیِ    ّب هیی  سهمي ٍ سبختوبى ،یذرد ٍقتی اهَاد سلشلِ اس هکبًی هی قبثل هالحظِ اس هکبى اغلی ثغَر رذایبًِ حس هی ضًَذ. 

ّیبیی   اهب در هکبى ؛ًمست (ربیی  ِ حز ت ثبال ٍ پبیمي است)رًٍذ. ثبالتزیي سیبى ًبضی اس سلشلِ ّومطِ در هز ش سلشلِ  ت هیرلَ ٍ ػق
ثبضٌذ. یک سلشلِ ضذیذ هؼویَالً   دارای ثبالتزیي سیبى هی ،رسذ ٍ ًشدیک هز ش سلشلِ ثبضٌذ ّبی سلشلِ ثػَرت هبیل ثِ سغح هی  ِ هَد

ّب ضیذُ ٍ اهیَاد    سجت حز بت ضذیذ آة ،افتذ ای  ِ در ًشدیک یب سیز دریب اتفب  هی ضَد. سلشلِ ّب ّوزاُ هی ثَسملِ یک سزی اس تکبى
عغمبى ًَاحی سیبحلی ثمطیتز اس خیَد سلشلیِ ثبػیج خسیبرت         ٌٌذ. هی ایي اهَاد اداهِ پمیذا یٍ در هسبفت سیبدرا ایزبد  زدُ  ثشریی

ّیبی  َریک حجیت     ثِ ػٌَاى هخبل در ّبٍایی ّزسبلِ غذّب تکیبى  افتذ.  در ًَاحی آتطفطبًی سلشلِ ػوالً ّز رٍس اتفب  هی ٍ ضًَذ هی
 « ضًَذ.  هی

 درفزٌّگ یمتبضٌبسی تألمف ػجبس رؼفزی آهذُ است:
ییذ، در ًتمزیِ اییي    آ ّبی سیز پَستِ سهمي پذیذ هی یمزی تختِ سٌگ رٌجص سزیغ ٍ هحسَسی  ِ در ًتمزِ ربثزبیی ٍ یب ربی»

  ییزدد ٍ اغلیت ییبیؼبت ٍ سییب     آیذ ٍ یبُ تغممزات ارتفبػی پَستِ سهمي را ثبػج هی ّبی هَری ضکل پذیذ هی رٌجص یک سزی لزسش
ّیبی   یذارد. سهمي لزسُ ثمطتز هخػَظ ًَاحی آتطفطبًی ثیَدُ ٍییبُ ثیب خیزٍش ٍ فیَراى  یَُ       ّبی ربًی ٍ فزاٍاًی اس خَد ثزرب هی

ییذارد.   ّبی هْن ٍ هطخع در رٍی پَستِ سهمي اس خَد ثزبی هی ّب ٍ ثزیذیی یزدد ٍ در حبالت ضذیذ، ضکست هیآتطفطبًی ّوزاُ 
ّب حذاقل ثب سِ ًَع هَد لزساًٌذُ ّوزاُ است. در هز ش ٍقَع سهمي لزسُ سِ هَد هشثَر ثغیَر ّوشهیبى احیز ییذاردُ ٍ      غبلت سهمي لزسُ

ي ريستاَاي اسالمي شُر َا ي شًراَايَا، دَياريييژٌ کارکىان شُرداري  
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ثزد ٍ حذا خز خسبرت ٍ سیبى در هحلیی  یِ اهیَاد     ّبی ضذیذ ثِ ػقت ٍ رلَ هی ا ثب ًَسبىا ٍ تأسمسبت ٍاقغ در ایي هٌغقِ ر سبختوبًِ
 «    سبسد...  رسٌذ ٍارد هی هشثَر ثغَر هَرة ثِ سغح سهمي هی

 یًَِ ارائِ هی دّذ:  تؼزیفی ثذیي” سهمي ضٌبسی ثزای رغزافمب “ هحوَد غذاقت در تبة
یمیزد ٍ اس آًزیب در تویبم     بیْبًی ٍ یذرا در سهمي  ِ اس ًبحمِ هحذٍدی هٌطأ هیی ّبی ً سهمي لزسُ ػجبرت است اسحز بت ٍ لزسش»

 «                                                          رْبت هٌتطز هی ضًَذ. 
 در  تبة فمشیکبل رئَیزافی آهذُ است: 

ّبی فؼبل ٍ در هٌبعق آتطفطبًی فؼبل   ِ اس آساد ضذى فطبر در عَل یسل است ّبی ًبیْبًی ّب ٍ لزسش سزی اس تکبى سلشلِ یک»
 «  ّبی سغح سهمي  ِ در ارتجبط ثب حز بت پَستِ سهمي در سیز سهمي هی ثبضذ. ّب ٍ لزسش ضَد. تکبى ًبضی هی

 در فزٌّگ آ سفَرد آهذُ است: 
 « حز بت ًبیْبًی ٍ ضذیذ سغح سهمي. »

ی ًبضی اس اغتطیبش سیزیغ در پَسیتِ    زصُ اًتطبر اهَاد در سهمي ثِ ػلت آساد ضذى هقذار سیبدی اًلزسُ پذیذ ثِ ػجبرت دیگز سهمي 
 .ثبضذ در هذت  َتبُ هی ّبی ثبالئی یَضتِ ٍیب در قسوت سهمي 
 

 علل وقوع زلسله

تزیي هسبئل هٌْذسی سلشلِ ثِ ضوبر آیذ. الجتِ تب ٌَى تحَالت ٍ هکبًمسن اسبسی در داخل  ضٌبخت ٍ هغبلؼِ ػلل ٍقَع سلشلِ اس اسبسی
ّبی هختلفی در ایي سهمٌیِ پمطیٌْبد ضیذُ اسیت  یِ در       یزدد ثِ عَر  بهل هطخع ًمست.  تب ٌَى ًظزیِ سهمي  ِ ثبػج سلشلِ هی

 ثبضٌذ.   ذیگز هیثؼضی اس حبالت هتٌبقض ثب یک
ضَد.  الجتِ ایي ًظزییِ   ثبػج ایزبد سلشلِ هی ،یبسّب رّب ضذى ایيّبی سیز سهمي یبسّبی ٍرَد دارد،  ارسغَ هؼتقذ ثَد  ِ در حفزُ

 دّذ تب حذٍدی ثکبر ثزد. ّب رخ هی ّبیی  ِ اعزاف آتطفطبى تَاى در سلشلِ را هی
ِ   اًذٍختِ ضذُ در پَستِ سهمي ایزبد هیّبئی  ِ ثِ ٍسملِ رّبیی ًبیْبًی اًزصی  سلشلِ خَاًیذُ   ّیبی تکًٌَمیک   ضًَذ، ثِ ًیبم سلشلی

ّیبی سییز سهمٌیی ٍ     فزٍ ریختي غبرّب ٍ غیخزُ  ،، ریشش  َُ ّبّب تز ثِ ػلل دیگز هبًٌذ لغشش  َُ ّبی  َرک ضَد. تؼذادی سلشلِ هی
 .پمًَذًذ  فؼبلمت آتطفطبًی ثِ ٍقَع هی
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