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 حًادث طبيعي ي غير مترقبٍ، اوًاع غير مترقبٍ طبيعي

 زميه لرزٌ

 علل يقًع زميه لرزٌ
 

 تكتونيكي هایلرزهزمين

ٞای الیا٘ٛسی سا دس سطح صٔیٗ  ٞا ٚ خٙذق آضىاس است ػُّ ٚلٛع صِضِٝ استثاط ٘ضدیىی تٝ تحٛالت تىٙٛ٘یه وّی صٔیٗ داسد وٝ ٔذاٚٔا سضتٝ وٜٛ
ای  ساَ ٌزضتٝ ٔمذاس لاتُ ٔالحظٝ 20تٝ آٖ پشداختٝ خٛاٞذ ضذ( دس طی  ی)وٝ دس ٔثاحث تؼذا وٙٙذ. تٛسؼٝ ٘ظشیٝ تىٙٛ٘یه غفحٝ ایجاد ٔی

 ..دسن تطش سا تشای ػّت ٚلٛع صِضِٝ صیاد وشدٜ است
 ٌزضت تا حمیمت دس أا  تٛد طثیؼی أشی ٔذیتشا٘ٝ دسیای ٞای ِشصٜ صٔیٗ تا اطٜ دسیای ٞای آتطفطاٖ دادٖ استثاط تاستاٖ یٛ٘اٖ دٚساٖ دس

 اغّة ٚلٛع ػّت تٝ ٔشتٛط ٚ ٘ٛیٗ ا٘ذ. تؼثیش ٘ذادٜ سخ آتطفطا٘ی ٞای فؼاِیت ٘تیجٝ دس ٔخشب ٞای ِشصٜ صٔیٗ اغّة وٝ ضذ آضىاس اٖصٔ

تشیٗ تخص صٔیٗ )وٝ ِیتٛسفش ٘أیذٜ  ضٛد، ایذٜ اغّی آٖ است وٝ خاسجی ای ٘أیذٜ ٔی غفحٝ تىتٛ٘یه ای است وٝ پذیذٜ حسة تش ٞا ِشصٜ صٔیٗ
 ویّٛٔتش80حذٚد دس ػٕمی تا غفحٝ ٞش ٚ ضٛد ُ تش چٙذیٗ لطؼٝ تضسي ٚ ٘سثتا پایذاس است وٝ غفحات تىٙٛ٘یىی ٘أیذٜ ٔیٔطتٕ ضٛد( ٔی

 ٌیشی ضىُ ٚ ٌشدد ٔی صٔیٗ پٛستٝ ٞای سًٙ دس ٌیشی چطٓ ٞای ضىستٍی ٚ ٞا ضىُ تغییش ایجاد سثة صٔیٗ سطح حشوات .یافتٝ است أتذاد

 حشوات ػّت تٝ ٚ تىتٛ٘یىی غفحات ٔشص دس وٝ ٞای ِشصٜ صٔیٗ تٝ است. پذیذٜ ایٗ حاغُ ٞا لاسٜ ضذٖ جذا ٕٗٞچٙی ٚ وٛٞضایی پذیذٜ ٚ ٞا وٜٛ

 تّٙذ تیٙی پیص غفحات، حشوات چٍٍٛ٘ی ٔطاِؼٝ تا ٌٛیٙذ. ای ِثٝ  -غفحٝ ٞای صِضِٝ یا ای غفحٝ تیٗ ٞای ِشصٜ صٔیٗ دٞٙذ، ٔی سخ غفحات ایٗ

ٞای وٓ ػٕك  وٙٙذ. صِضِٝ سا٘تی ٔتش دس ساَ حشوت ٔی 5تا  2تشای ٔثاَ تسیاسی اص غفحات تا آًٞٙ . تٛد خٛاٞذ ٕٔىٗ ٞا ِشصٜ صٔیٗ ایٗ ٔذت
، ٚ ٔخاطشٜ آٔیض ضیّی، پشٚ، واسائة ضشلی، أشیىای ٔشوضی، جٙٛب ٔىضیه، واِیفش٘یا، جٙٛب آِسىا، آِٛتیٗ، وٛسیّض، طاپٗ، تایٛاٖ، فیّیپیٗ

 .ای ٞستٙذ ِثٝ -ٍٕٞی اص ٘ٛع غفحٝ ٕاِیاٞی -لفماص -ا٘ذٚ٘ضی، صال٘ذ ٘ٛ، ٘ٛاس آِپ
آیذ. ا٘ٛاع ٔختّف فطاس دس طَٛ  ٞا دس جایی وٝ سىٛٞای تىٙٛ٘یىی دس تشاتش ٕٞذیٍش جاتٝ جا ٔی ضٛ٘ذ، تٝ ٚجٛد ٔی دسغذ صِضِٝ 90تیص اص 

 ضٛد: ا٘ٛاع ٌٛ٘اٌٖٛ حاضیٝ سىٛٞای یاد ضذٜ ایجا ٔی
ٞای صِضِٝ تٝ ٚجٛد  ای تا وطص وافی دس حاَ ضىستٗ است، ٔٛج الیا٘ٛسی یا لاسٜ: ٚلتی وٝ پٛستٝ  ٞای تٛاْ تا حاضیٝ ٚاٌشا صِضِٝ -1

 آیذ. ٔی
ٞای ٚسیغ  ٘یشٚٞایی دس طَٛ پٟٙٝ وٙذ، : ٍٞٙأی وٝ غفحٝ الیا٘ٛسی تٝ پایاٖ غفحٝ دیٍش ٘طست ٔی ٞای تٛاْ تا حاضیٝ ٍٕٞشا صِضِٝ -2

 آٚسد. ضٛد وٝ صِضِٝ سا تٝ ٚجٛد ٔی سثة تٕاس ٚ فطاس ٔذاْٚ ٔی

ٞا  ضٛد ٚ دس ٘تیجٝ ایٗ غفحٝ ٞا تا فطاس صیادی سٚتشٚ ٔی ٞا، حاضیٝ غفحٝ صِضِٝ ٞای تٛاْ تا حاضیٝ تغییش ضىُ یافتٝ: دس طَٛ ٌسُ -3
 ٌشد٘ذ.  ب غٛست افمی جا تٝ جا ٔی

ایجاد ٔی ضٛ٘ذ. ایٗ حادثٝ ٞا  ٞا ٕٞشاٜ ٘یستٙذ، تّىٝ دس غفحٝ ٞا تا حٛاضی غفحٝ دٞذ وٝ تشخی اص صِضِٝ تٛصیغ جغشافیایی صِضِٝ ٞا ٘طاٖ ٔی
 .ضٛ٘ذ ٘أیذٜ ٔی ٞای تیٗ غفحٝ ایی ٞا صِضِٝ
 

ي ريستاَاي اسالمي شُر َا ي شًراَايَا، دَياريييژٌ کارکىان شُرداري  
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 ایپوسته هایسنگ انبساط منشاء با لرزهزمين

ا٘ذ ( تمشیثا تشاتش ٔماٚٔت ٜ  ٞایی وٝ سٚی آٖ لشاس ٌشفتٝ ویّٛٔتشی پٛستٝ صٔیٗ ٚ یا دس حذٚد آٖ، فطاس ِیتٛستاتیه)٘اضی اص ٚصٖ سًٙ 5دس ػٕك 
دسجٝ سا٘تیٍشاد ٚ فطاس ٔٙاسة تشای ٕٞاٖ ػٕك است. اٌش ػٛأُ دیٍش دخاِت ٘ىٙٙذ، ٘یشٚٞای  500ی تشن ٘خٛسدٜ دس دٔای ٞای سٍٙ ٕ٘ٛ٘ٝ

ضٛد، تّىٝ سًٙ تغییش ضىُ  تشضی الصْ تشای ایجاد ٌسیختٍی ضىٙٙذٜ ٘اٌٟا٘ی ٚ ِغضش اغطىاوی دس أتذاد یه تشن ٞشٌض حاغُ ٕ٘ی
 ٌشدد. ٔی ا٘شطی ساصی سٞا ٚ ٞا سًٙ ایٗ ٘اٌٟا٘ی ٌسیختٍی ایجاد تاػث صیشصٔیٗ دس طكٔٙا اص تشخی آب دٞذ. ٚجٛد ٔٛٔساٖ ٔی

 پیص اص تغییشات تا وٝ است ایٗ دس فشضیٝ ایٗ جزاتیت أا ٘یست، سٚضٗ ٞٙٛص ِشصٜ صٔیٗ پیذایص تا پزیشی ا٘ثساط ٘ظشیٝ وأُ استثاط

ایٗ ٘ظشیٝ أىاٖ  .است ساصٌاس ضذٜ ٔطاٞذٜ اخیش ٞای صِضِٝ دس وٝ فیضیىی خٛاظ دیٍش ٚ اِىتشیىی سسا٘ٙذٌی صٔیٗ، تشاصٞای ٔطخع
 ٞا، تحت ضشایط ٔحیطی ٔؼیٗ داسد.ٝ تیٙی صِضِ ای تشای پیص تاِمٜٛ

 

 انفجارها

ٙفجش صٔیٙی ٔ ای دس یه حفشٜ صیش ٌشد٘ذ. صٔا٘ی وٝ یه تٕة ٞستٝ  ِشصٜ تٛا٘ٙذ تاػث ایجا صٔیٗ ای ٔی ٞای ضیٕیایی یا ٞستٝ ا٘فجاس صیشصٔیٙی تٕة
صٔیٙی دس طی چٙذ دٞٝ ٌزضتٝ دس تؼذادی اص ٔٙاطك تٝ غٛست آصٔایطی ا٘جاْ  ای صیش ٞای ٞستٝ وٙذ. ا٘فجاس ضٛد، ا٘شطی تسیاس صیادی آصاد ٔی

 .سیطتش ( سا ایجاد وشدٜ است 7ٞای لاتُ تٛجٟی ) تا تضسٌی  ٌشفتٝ ٚ صٔیٗ ِشصٜ
٘فش وطتٝ ضذ٘ذ. ایٗ صِضِٝ تٝ ػٙٛاٖ یىی  50000ٌٛاتٕاال سخ داد وٝ دس آٖ حذٚد سیطتش دس وطٛس  5/7ای تٝ تضسٌی  صِضِٝ 1976فٛسیٝ  4دس 
ضٛد. لثُ اص ٚلٛع ایٗ صِضِٝ دس سٚصٞای سْٛ ٚ چٟاسْ فٛسیٝ أشیىا تٝ یه سشی  وشٜ غشتی تّمی ٔی ٞای ثثت ضذٜ دس ٘یٓ تشیٗ فاجؼٝ اص تضسي
تش اص تٕة اتٕی ٞیشٚضیٕا، دس سٚص سْٛ فٛسیٝ  ، دٜ تشاتش لٛی(TNT)تی اٖ تیٞای اتٕی دست صد. اِٚیٗ تٕة تمشیثا دٚیست ٞضاس تٗ  آصٔایص

 سی ٔٙطمٝ ٔضتٛس سا تٝ ٞٓ صدٜ است.ضٙا ای ػمیذٜ تش ایٗ داس٘ذ وٝ ایٗ ا٘فجاس تٝ ػٙٛاٖ یه ٘یشٚی اِٚیٝ حاِت تؼادَ صٔیٗ ٔٙفجش ٌشدیذ. ػذٜ
 

 های آتشفشانيزلسله

ٞا  ٞا ٚ صِضِٝ دٞٙذ، تٝ سغٓ ایٙىٝ تیٗ آتطفطاٖ ٔی ی غفحات دس سشاسش د٘یا سخ  ٞا اغّة ٕٞشاٜ تا ٞٓ دس أتذاد حاضیٝ ٞا ٚ صِضِٝ آتطفطاٖ
ٞای وٓ ػٕك تا ا٘ذاصٜ ٔتٛسط تا تضسي اساساً ٍٕٞی اص ٘ٛع  ٌٛ٘ٝ ضٛاٞذی ٘یست وٝ ٘طاٖ دٞذ صِضِٝ اتػاالت تىٙٛ٘یىی ٚجٛد داسد، ٞیچ

 ٞا ٔشتثط دا٘ست، ٘سثتاً ٘ادس تٛدٜ ٚدس سٝ دستٝ لشاس داس٘ذ: تٛاٖ آٟ٘ا سا تٝ طٛس ٔٙطمی تا آتطفطاٖ          ٞایی وٝ ٔی ىی ٞستٙذ. آٖ دستٝ اص صِضِٝتىٙٛ٘ی
 ٞای آتطفطا٘ی ا٘فجاس -1

 ضٛ٘ذ. ٞای ٔإٌایی ٘اضی ٔی جایی ٞای وٓ ػٕك وٝ اص جاتٝ صِضِٝ -2

 ٞای تىٙٛ٘یه صِضِٝ -3

تشیٗ دستٝ ٞستٙذ. ٕٔىٗ است تػٛس ضٛد وٝ  ٞستٙذ، تٝ سثة ٘ادس تٛدٖ ٘اضٙاختٝ     ٞا دس استثاط ظ تىٙٛ٘یىی تا آتطفطاٌٖشٜٚ سْٛ وٝ اص ِحا
 .دس یه صِضِٝ تضسي، تىاٖ صٔیٗ تاػث ایجاد أٛاجی دس ٔخاصٖ أٛاجی دس ٔخاصٖ ٔإٌا ضذٜ ٚ تاػث فؼاِیت آتطفطا٘ی ٌشدد

 

 های فروریسشيزلسله

 تٝ صٔیٗ تىاٖ ٔٛسد دس وٝ دِیّی اِٚیٗ .دٞٙذ ٔی سخ ٔؼادٖ ٚ صیشصٔیٙی غاسٞای ٔا٘ٙذ ٞایی ٔحُ دس وٝ ٞستٙذ وٛچىی ٚ ٔخشب ٞای صِضِٝ

ضذٜ دس اطشاف  اػٕاَ تٙص وٝ دٞذ ٔی سخ صٔا٘ی ٞا سًٙ دس ٌسیختٍی ایٗ است. غاس یا ٔؼذٖ سمف ٘اٌٟا٘ی فشٚسیضش وٙذ، ٔی خطٛس رٞٗ
ٔثاَ  ضٛ٘ذ. تشای ایجاد ای ِشصٜ أٛاج فشٚسیختٝ ٚ ا٘فجاسی طٛس تٝ غاس یا ٔؼذٖ سطح اص ٞا سًٙ ػظیٓ ٞای تٛدٜ وٝ ضٛد تاػث واسٌاٜ ٔؼذٖ

 ٞای ٘ٛع پٟٙاٖ صِضِٝ ٌاٞی .است ٔتذاَٚ ػٕیك جٙٛب افشیما ٔؼادٖ دس ٔخػٛغا پذیذٜ ایٗ است. ٔطاٞذٜ ضذٜ وا٘ادا دس ٔؼذٖ یه پىیذٖ
دس پشٚ، أٛاج  أتذاد سٚدخا٘ٝ ٔا٘تاسٚ دس 1974 آٚسی25ُ ِغضش صٔیٗ ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ آیذ.         ٔی پذیذ  تضسي ٞای ِغضش دس ٘تیجٝ صٔیٗ فشٚسیضضی

 .٘فش وطتٝ ضذ٘ذ 450تٛدٜ ٚ تش اثش آٖ دس حذٚد  3m 109× 1/6ِغضش  سیطتش تٝ ٚجٛد آٚسد. حجٓ صٔیٗ 5/4ای تٝ تضسٌی  ای ٔؼادَ تا صِضِٝ ِشصٜ
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 های ناشي از مخازن بسرگلرزهزمين

 أشیىا ٟٔٙذساٖ ا٘جٕٗ 1870 دٞٝ ٞای سطحی ٕٔىٗ است سثة ایجاد صِضِٝ ضٛد، ایذٜ جذیذی ٘یست. دس ایٗ ایذٜ وٝ جاسی ضذٖ آب

 ِشصٜصٔیٗ ٚلٛع سثة واس ایٗ تٛد ٕٔىٗ وٝ اساس ایٗ تش سا، واِیفش٘یا جٙٛب دس ساِتٖٛ دسیای دس آب ػظیٓ ساصی رخیشٜ تٝ ٔشتٛط پیطٟٙاد

 ساَ دس آسیضٚ٘ا – ٘ٛادا دس ٔتش(، 221 استفاع تٝ) ٞٛٚس سذ پطت دس ٔیذِیه وشدٖ پش دس ای پذیذٜ چٙیٗ ٔٛسد دس ٔذسن ِیٗاٚ وشد٘ذ. سد ضٛد،

 صِضِٝ ٚلٛع 1936 ساَ اص ٚجٛد داضت، أا پس ٔٙطمٝ آٖ دس ٔٛضؼی خیضی ِشصٜ حذٚدی تا 1935 ساَ اص لثُ چٝ اٌش .ضذ ٔطاٞذٜ 1935

ٞای  سٚ تٝ واٞص ٟ٘ادٜ است.واٖ٘ٛ 1940خیضی پس اص ساَ  ٍ٘اسٞای ٘ضدیه ٔحُ ٔضتٛس ٘طاٖ داد٘ذ وٝ ِشصٜ ِشصٜ ضذ. تٝ د٘ثاَ آٖ، تش ٔتذاَٚ
ویّٛٔتش  8ا٘ذ ٚ ػٕك وا٘ٛ٘ی وٕتش اص  داس سٕت ضشلی دسیاچٝ لشاس ٌشفتٝ ٞای ضیة غذٞا صِضِٝ آضىاسساصی ضذٜ تٝ طٛس دستٝ جٕؼی تش ٌسُ

 داس٘ذ. 
 ایجاد ٔٛجة داضت لشاس ٔتش( 103 استفاع تٝ سذی) ٘ضدیىی ( وٝ ٔشوض آٖ دس 5/6ای) تا تضسٌی صِضِٝ ٞٙذ دس اوٛیٙ دس 1967 دسأثش 11 دس

 وٝ تمشیثا ای ٘احیٝ دس ٔٛضؼی تىاٖ تٝ ٔشتٛط ٞای ٌضاسش ضذ، ضشٚع 1962 ساَ دس آب وشدٖ رخیشٜ وٝ آٖ اص پس ضذ. صیادی ٞای خساست

 1967 ساَ دس .ا٘ذ ٔتٕشوض تٛدٜ دسیاچٝ، صیش دس وٓ، اػٕاق دس ٞا واٖ٘ٛ وٝ داد٘ذ ٘طاٖ ٍ٘اسٞا ِشصٜ دی.ٌش تیطتش است، تٛدٜ خیض ِشصٜ ٌزضتٝ دس

 ای تٝ ػٕذٜ غذٔات صٔیٗ حشوت .ضذ 5/6دسأثش تا تضسٌی 11ٟٔٓ ِشصٜ صٔیٗ ٚلٛع تٝ ٔٙجش وٝ داد سخ تضسي ٘سثتا صِضِٝ تؼذادی

ٍ٘اسی وٝ دس داِٗ سذ تؼثیٝ ضذٜ تٛد، ضتاب  ِشصٜ .ضذ٘ذی صخٕ ٘فش 1500 اص تیص ٚ طتٝو ٘فش 117آٖ اثش تش ٚ وشد ٚاسد ٔجاٚس ٞای ساختٕاٖ
 .وٙٙذ ٔی پیشٚی تاس٘ذٌی تشتیة ٚ ٘ظٓ اص سسیذ ٔی ٘ظش تٝ وٝ تٛد٘ذ تشخٛسداس طشحی چٙاٖ اص ضذ ثثت وٛیٙا دس وٝ ٞایی صِضِٝ سا ثثت وشد. 63/0

چٙذ ٔاٜ پس اص ٞش فػُ تاسا٘ی، یؼٙی صٔا٘ی وٝ تشاص ٔخضٖ دس تاالتشیٗ ا٘ذاصٜ خٛد است،  ٞا تا تشاص آب ٔطخع ضذ وٝ تا ٔمایسٝ تسأذ صِضِٝ 
 تٝ آٟ٘ا اص وٕی تؼذاد فمط أا ضذ، آٚسی جٕغ تضسي سذ چٙذیٗ تشای پیطٟٙادی ٞای تاسیخچٝ تؼذ، ٞای ساَ دسیاتذ.  خیضی افضایص ٔی ِشصٜ

 اغّة ِٚی تٛد ٔتفاٚت ٘ٛاحی ایٗ دس ضٙاختی صٔیٗ پیىشٜ چٝ اٌش ٚ داضتٙذ فاعاست ٔتش 100 اص تیص سذٞا ایٗ اغّة .تٛد ضذٜ ثثت خٛتی

 اغّة دس حمیمت، دس .افتاد اتفاق داضتٙذ صِضِٝ ساتمٝ ٘ٛػی تٝ وٝ تىتٛ٘یىی ٘ٛاحی دس ٔخاصٖ، اص ٘اضی ٞای صِضِٝ اص وٙٙذٜ لا٘غ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ

 دس ٌشفتٝ غٛست ٞای تشسسی ٘طذ. دیذٜ صِضِٝ اِمای اص ای ٘طا٘ٝ چٞی سسذ، ٔی ٞضاساٖ تٝ آٟ٘ا تؼذاد وٝ جٟاٖ، سشاسش تضسي سذٞای

 ضذٜ ٌضاسش سذ ویّٛٔتشی 16 ٔحذٚدٜ دس سیطتش 3 اص تیطتش تضسٌی تا ای صِضِٝ تضسي، سذٞای دسغذ 4 ٔٛسد دس فمط وٝ داد ٘طا1976ٖساَ

 . است
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