
 

 

 لرزهزمینحقایقی درباره 

اتفاق  آالسکا در پرنس ویلیام سونگِ 1964مارس سال  28روز ریشتر بود که  9.2 متحدهایاالتدر  شدهثبتزلزله  ترینبزرگ

 افتاد.

 ( اتفاق افتاد.Mw) 9.5بزرگی  بادر شیلی  1960 سال یماه م 22در جهان در تاریخ  شدهثبتزلزله  ترینبزرگ

مایل( جنوب  30کیلومتری ) 48ر حدود و د Gaspar de Portolaتوسط گروه کاوشگر  1769اولین زلزله کالیفرنیا در سال 

 احساس شد. آنجلسلسشرقی 

پاندول  -فنر نگارهایلرزهدانشمندان با استفاده از  استفاده شود، بزرگ هایزلزله برای ثبتالکترونیکی  هایابزاراز قبل از اینکه 

 .رسیدمیتن  15به  نگارهالرزه ترینبزرگجرم . کنند ثبترا  لرزهزمینناشی از  مدتطوالنی یهاحرکتتا  کردندمیتالش 

 هنوز هم در حال کار است. در مکزیکوسیتی طبقهسهی از این تجهیزات در یک ساختمان یک

 

 

یا موج فشاری، در همان مسیری  P. موج شودمینامیده  P، موج رسدمیی که به یک محل مشخص موج و اولین ترینسریع

 .شودمی و انقباض انبساطباعث متناوب  طوربه کندمیکه حرکت 

بوده است.  اینچ در سال( 2در سال ) مترمیلی 56میلیون سال گذشته  3گسل سن آندریاس طی  رویمیانگین سرعت حرکت 

ادامه داشته باشد، دانشمندان بر این  سرعت. با فرض اینکه این کندمیاین همان میزانی است که ناخن انگشتان شما رشد 

 خواهند بود.ر کنار یکدیگر ددیگر میلیون سال  15 تقریباًو سانفرانسیسکو  آنجلسلسکه  اندعقیده

و  هافشانآتشاز  ایمجموعه منطقه وسیع بامایل( یک  37-31) کیلومتر 60 تا 50عرض  با ی شرقیآفریقا ریفتسیستم 

 1864کیلومتر ) 3000بیش از  طول این ریفت آفریقای شرقی قرار دارد. جنوبتا  فعال است که در امتداد شمال هایگسل

 .استفعال  ایقارهوپی در شمال تا رود زامبزی در جنوب ادامه دارد. این یک نمونه نادر از ربفت از اتی است و مایل(

 Pامواج 



 

 

پوسته  شود که در آنای خطی گفته میبه محدوده شناسیزمین دریا کافت  تفتوضیح ویراستار: ری

 .شونداز هم دور می کرهسنگ و زمین

 لرزهزمینمنبع  عنوانبهرا  هاگسل 1855تا سال  نگارهالرزهساخته شد. این  1751پاندولی در سال  نگارلرزهاولین 

 .شناختندنمی

روی زمین دارد. به  هایلرزهزمین نسبت بهو شدت کمتری  دهدمی، اما کمتر رخ افتدمیماه( نیز اتفاق  هایلرزهزمینماه لرزه )

 در اعماق زیاد هاتکان اینفاصله بین زمین و ماه مرتبط هستند.  مرتبط با تغییرجزر و مدی  هایتنشبه  هاآنکه  رسدمینظر 

 .افتندمیاتفاق  و در عمق مرکز تا سطح ماه

سطحی ناشی از  هایآبمواج جزر و مد امواج ا. هستنداوت اما دو پدیده متف وسونامی و امواج جزر و مد هر دو امواج دریا 

 معموالًو یا لغزش ) هازیرآبموج دریایی ناشی از یک زلزله . سونامی یک هستندتعامل گرانشی بین خورشید، ماه و زمین 

 .کندمیاقیانوس را جابجا  هایآبناشی از یک زلزله( است که 

(، رومرکزیک زلزله ) حیسط. مرکز شودمیا شروع جزیر سطح زمین است که گسیختگی گسل از آنمحلی  ،یک زلزله کانون

 است. شدهواقعروی سطح زمین  کانون زلزلهباالی  دقیقهمحلی است که 

 

 

و  هالرزهزمین ای است که در آن شمار زیادی ازمنطقه، شودمی نامیده نیز )پاسیفیک( آرام حلقهکمربند که  «حلقه آتش»

. منطقه افتندمیدر آنجا اتفاق  هالرزهزمیندرصد  90حدود  - .دهدرخ می وس آراماقیان در حوضه آتشفشانی هایفوران

شمال  تاترکیه، ایران  یعنی به سمت شرق ربند آلپ است )از منطقه مدیترانه( کمهالرزهزمین درصد 6تا  5بعدی ) خیزلرزه

 (.نده

 100و  حساس هستنداقابل  هاآنعدد از  100،000. دهدمیدر جهان رخ  لرزهزمین 500،000 هرسالبرآورد شده است که 

 .شودمیباعث آسیب و خسارت  هاآنعدد از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85


 

 

ناشی از خود  هایآسیببیشتر از  آنپس از  سوزیآتشناشی از  هایآسیب، فرانسیسکوساندر  1906سال  ایلرزهزمینپس از 

 زلزله بوده است.

داخلی امواج د. این اافتاتفاق  آنو پس از  حین زلزلههای شنا در کالیفرنیا در است که در استخر( چیزی Siecheیش )سِ

و تا زمانی ادامه دارد که نیروی  یا چند ساعت طول بکشد ثانیهچند این پدیده ممکن است  .شوندمی حجم آبوجب نوسان م

 ود.توسط باد یا جزر و مد نیز ایجاد ش تواندمییش همچنین رفته باشد. سِ از بینکامل  آن یعنی زلزله آورندهبه وجود 

 .شودمی تشکیل نیمه محصور یا محصور آب است که در پهنه موجی ایستاده شسِیتوضیح ویراستار: 

. تنها چند شوندمیهستند که احساس نکوچک  اندر هاآناکثر  .افتدمیاتفاق زلزله  10،000ه در جنوب کالیفرنیا حدود هرسال

. اگر یک زلزله ریشتر هستند 4.0از  تربزرگ هاآنمورد از  20تا  15هستند و فقط  ریشتر 3.0از  تربزرگ هاآناز  مورد صد

 آن را داشته باشیم. هایلرزهپسانتظار  اهماهرخ دهد باید بزرگ 

ارتباطی  ،مختلف بسیار قوی یا ضعیف باشد هایمکانآن در  هایتکانو همچنین به اینکه که هستید  جاییبه بزرگی زلزله

 مختلف متفاوت است. در نقاطو این مقدار  است آنناشی از  هایتکان گیریاندازهدارد. شدت یک زلزله، ن

 هاکوهرشتهو مانند تمام  گسترده شدهیوتا جنوب دارد، در امتداد شمال تا  معروفیاسکی  هایپیستکه  Wasatch کوهرشته

مایل( از چندین بخش  240کیلومتر ) 386 با طول Wasatch. گسل است آمده به وجود هالرزهزمیناز  ایمجموعهتوسط 

 باریکسال  350سال گذشته، در هر  6،000هستند. در طول  M7.5به بزرگی  ایزلزلهقادر به تولید  هرکدامکه  شدهتشکیل

 متحدهایاالت کشور ایالت یوتا شهری در)نفی سال از آخرین زلزله قدرتمند که در  350بوده است و حدود   +M6.5بزرگی آن 

 گذشته است. دادهرخ (آمریکا

قله دارای ارتفاع  109قله از  96دارای  کوهرشتهکاراکورام است. این -موجود در خشکی جهان، هیمالیا کوهرشته ترینمرتفع

 4700کیلومتر ) 7،564آند در آمریکای جنوبی است که  کوهرشته ترینطوالنی. استفوت(  24،000متر ) 7،317بیش از 

 .اندشدهه سبب حرکت صفحات تکتونیکی ایجاد ب هاکوهرشتهمایل( طول دارد. هر دوی این 

 

، اقیانوس اطلس تامایل( طول دارد که از اقیانوس شمالی  40،000کیلومتر ) 64374جهان،  کوهرشته ترینبزرگبا این حال، 

 باقسمت آن  ترینمرتفعو در زیر اقیانوس آرام به ساحل غربی آمریکای شمالی امتداد یافته است.  اطراف آفریقا، آسیا و استرالیا

 قرار دارد.فوت( باالتر از کف اقیانوس  13،800متر ) 4207ارتفاع 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 

 

 نداشتند. ایلرزهزمین فلوریدا، آیووا، داکوتای شمالی و ویسکانسین تنها چهار ایالت 1995تا  1975از سال 

یی که از بیشتر مردم در غارهااین ناحیه در  .ددر مرکز چین رخ دا 1556سال جهان در در  شدهثبت لرزهزمینمرگبارترین 

. در سال کشته شدندنفر  830،000و حدود  فروریختنددر طی زلزله  هاخانه. این کردندمیزندگی  سنگ نرم ساخته شده بود

 نفر کشته شدند. 250،000ر آن بیش ، یک زلزله مرگبار دیگر در تانگشان، چین، رخ داد که د1976

 هستند. متحدهایاالتفلوریدا و داکوتای شمالی دارای کمترین تعداد زلزله در 

. این اتفاق در عمق رودمیگوشته زمین  زیر، جایی که پوسته زمین به دهندمیصفحات رخ  در مرز معموالً هازلزله ترینعمیق

 .دهدمیح زمین رخ مایل( زیر سط 400کیلومتر ) 750

 با بزرگی ایلرزهزمینه هرسال تقریباً در جهان است. آالسکا  ایلرزهزمینو یکی از مناطق فعال  لرزهزمینآالسکا دارای بیشترین 

 .داشت خواهدیا بیشتر  8 با بزرگی ایلرزهزمین بیشتر یا سال 14متوسط هر  طوربهو  کندمیرا تجربه  7

 نسبتاً تاریخچه ، اماگرددبرمیقبل از میالد در استان شاندونگ چین  1831در مورد زلزله به سال  شدهثبتاولین شواهد 

 وجود دارد.( سلسله ژو)قبل از میالد سال  780 از لرزهزمینکاملی از 

 .دهدمیرخ سخت  هایزمیننرم بیشتر از  هایزمین در لرزهزمین هقبل از میالد دریافته بود ک سال 350 ارسطو

 

 .رودمیاست که به زیر آن فرو  ایقاره کرهسنگاقیانوسی با  کرهسنگفرورانش فرآیند تصادم 

محدوده فرکانس فرکانسی در  Pد. اگر یک موج تشخیص ده را هرتز 20،000تا  20فرکانس یی با صداها تواندمی انسان

هرتز  20یک صدای غرش شنید. بیشتر امواج زلزله دارای فرکانس کمتر از  صورتبهآن را  توانمیداشته باشد،  ما شنیداری

 .شودمیشنیده ن معموالًامواج  صدای این هستند، بنابراین

. این را طی کرده بودندزمین  کلکه  ندرا ثبت کرد ایلرزهامواج  نگارهالرزهرخ داد،  1960شیلی در سال  لرزهزمین کههنگامی

 .شودمیچند روز تکان داده بودند! این پدیده نوسان آزاد زمین نامیده تمام سطح زمین را  ایلرزهامواج 

 مترجم: عظیم مرادی

 منبع:



 

 

https://earthquake.usgs.gov/learn/facts.php 

https://earthquake.usgs.gov/learn/facts.php
https://earthquake.usgs.gov/learn/facts.php

