
 

 

 کرد؟ بینیپیشزلزله را  توانمیآیا 

 

نصر اصلی ه باید سه عیک زلزل بینیپیشکند.  بینیپیشبزرگ را  یزلزلهد یک توانمیو نه هیچ دانشمند دیگری ن USGSنه. نه 

 .بزرگی آن( 3و  وقوع آن ( محل2 ( تاریخ و زمان آن،1: برگیردرا در 

 نادرست است: هاآنکنند، اما به دالیل زیر ادعای  بینیپیشند زلزله را توانمیکه  گویندمیبعضی افراد  بله

 از یک فرآیند علمی نیست. جزئیزلزله همچنین  این ادعاها بر اساس شواهد علمی نیستند و .1

 .شوندنمیالزم را شامل  هر سه جزء هابینیپیشاین  .2

 هستند.کلی  بسیار عموما   هاآن بینیپیش .3

 گرا درست بوده است. هاآن بینیپیش که کنندمیادعا  با فاصله زمانی زیادی هم اتفاق بیافتد باز هم این افراداگر یک زلزله 

 دانست. بینیپیشرا  هاادعااین قبیل  توانمین حتی بکی از این شرط محقق نشود،

اهده مش یآیندهه در لزلزوقوع از  اینشانهکه  افتندمیهنگامی اتفاقی  معموال توسط افرادی غیر از دانشمندان( ) هابینیپیش

که  و موارد دیگری ، رفتار غیرطبیعی حیواناتکوچک، افزایش مقدار رادون در آب هایزلزله ممکن است هانشانهاین . شود

 شامل شوند.را  هستندآرامش قبل از طوفان  ینشانه

 واقعا ک زلزله را ی توانمی، بنابراین نشوندمیاتفاق بیافتد مشاهده  ایزلزلهیی اغلب بدون اینکه بعد از آن هانشانهچنین  متأسفانه

 کرد. ییهابینیپیشبر اساس مفاهیم آماری  توانمیدر عوض، در صورتی که مبنای علمی وجود داشته باشد،  کرد. بینیپیش



 

 

غیرمعمول حیوانات انجام شد. بسیاری از مردم  رفتارکوچک و  هایزلزلهقبل در چین بر اساس  هادههزلزله  گوییپیشیک 

 وجودااینب .دربرندجان سالم به  تدافمیاصلی اتفاق  یزلزلههنگامی که  تا بخوابند هایشانخانهتصمیم گرفتند که بیرون از 

 نوانعبه ایواقعههیچ  هازلزلهاری از بسی متأسفانهو  کندنمی پیروی ایلرزه هایفعالیتبزرگی از چنین  یزلزلههیچ  معموال 

 .جان خود را از دست دادندبود و هزاران چینی در این زلزله  نظیربی کامال بزرگ بعدی در چین  رویدادنشانه قبل از وقوع ندارند. 

USGS هبود ایمنی ب از طریقبر روی کاهش خطرات زلزله  ،مدتکوتاهی هابینیپیشتالش برای انجام  جایبه، تمرکز خود را

 گذاشته است. هاسازه

؟ آیا این هستندطبیعی در حال افزایش  صورتبه ایلرزه هایفعالیتزیادی در حال وقوع است؟ آیا  هایزلزلهچرا 

آیا این به این معنی ؛ ایمنداشته ایزلزلهبزرگ در آینده است؟ یا مدت زیادی است که  یزلزلهبه معنی وقوع یک 

 بزرگ جمع شده است؟ یزلزلهبرای یک  است که انرژی زیادی

 یلزلهزاز وقوع یک  اینشانه خیزیلرزهافزایش یا کاهش این  .ستامعمول  تغییراتبخشی از  ،خیزیلرزههش یا افزایش موقت کا

 بزرگ نیست.

افزایش  ینتیجهدر . کندمیرا ثبت  زلزله در روز 55زلزله در سال، یا حدود  20000 در حال حاضر مرکز ملی اطالعات زلزله

 .شوندمی باخبر هازلزلهاز از همیشه  ترسریعطبیعی، عموم مردم  هایفاجعهارتباطات و افزایش توجه به 

زلزله با  15د دارد که شامل ووج هر سالبزرگ در  یزلزله 16(، انتظار 1900ل )از حدود سا تمدطوالنی هایدادهبر اساس 

ما نشان  هایداده، 2011تا  1973سال گذشته، از سال  38خواهد بود. در  8.0و یک زلزله با بزرگی بیش از  7حدود بزرگی 

، 1995، 1990، 1976 هایسالکه شامل بزرگ بیش از مقدار میانگین بوده است  هایزلزلهسال تعداد  8داده است که در 

 .اندبوده 2011و  2010، 2009، 2007، 1999

 هاسالدر دیگر بوده است.  7.0یا مساوی  تربزرگ یاندازهزلزله با  24، با 2010تعداد زلزله در سال هم مربوط به سال  ترینبیش

تنها شاهد  1988زلزله و در سال  6تنها شاهد  1989ال زلزله در سال بوده است. در س 16کمتر از بزرگ  هایزلزلهکل تعداد 

 .ایمبودهبزرگ  یزلزله 7

 ؟شودمیزلزله چیست و چه چیز باعث وقوع آن 

ما گاهی ، اکنندمیبا سرعت کمی حرکت  معموال . صفحات تکتونیکی افتدمیگسل اتفاق روی زلزله به دلیل لغزش ناگهانی 

زلزله  ،کندمیاین صفحات به اصطکاک غلبه  هایلبهی که تنش در قت؛ وکنندمیگیر  به دلیل اصطکاک روی هم هاآن هایلبه

و باعث ایجاد لرزشی که ما احساس  کنندمیزمین حرکت  یپوستهکه در آن انرژی از طریق امواجی که در  افتدمیاتفاق 

 .گرددمی، آزاد شوندمی کنیممی

 ایعمدهاقیانوس آرام از بخش  یصفحهآمریکای جنوبی.  یصفحهاقیانوس آرام و  یصفحه –در کالیفرنیا دو صفحه وجود دارد 

آمریکای جنوبی و از  ایعمدهآمریکای جنوبی از بخش  یصفحهاز اقیانوس آرام و خط ساحلی کالیفرنیا تشکیل شده است. 

و عمقی حداقل مایل طول  650سن آندرس است. بین این دو صفحه گسل  مرز بخشی از کف اقیانوس اطلس تشکیل شده است.

ی شمالی( و سن جاکینتو )کالیفرنیای جنوبی( ایکوچک دیگر مانند هایوارد )کالیفرن هایگسلمایل دارد. بسیاری از  10برابر با 

 .پیوندندمیهم از این گسل منشعب شده یا به آن 

https://earthquake.usgs.gov/contactus/golden/neic.php


 

 

 آیا ممکن است ما باعث زلزله شویم؟ راهی برای جلوگیری از زلزله هست؟

مکن . زلزله ماندشدهثبت و دیگر کشورهای جهان  متحدهایاالتدر بسیاری از نواحی در  اندشدهی که توسط انسان ایجاد هایزلزله

ه بسیاری در حالی ک. گیرداستخراج سیاالت و گاز از زیرزمین و تزریق سیاالت به زیر زمین شکل است به دالیل مختلفی از جمله 

 که عاملاتفاق افتاده  بزرگ و مخربی هایزلزلهدر گذشته  اما ایجاد شده بسیار کوچک هستند و خطر کمی دارند هایزلزلهاز 

 انسان بوده است. هاآن

 کاهش داد. شودمیدر بعضی موارد با توقف فعالیتی که باعث ایجاد زلزله  توانمیرا  هازلزلهخطرات ایجاد شده توسط این 

و  ترامن هایساختمانیم اثرات آن را با شناسایی خطرات، ساخت توانمیطبیعی جلوگیری کنیم، اما  هایزلزلهیم از توانمیما ن

 هایزلزلهیم خطرات ناشی از توانمی هازلزلهآموزش درست در مورد خطرات و ایمنی زلزله کاهش دهیم. با آماده شدن برای 

 ایجاد شده توسط انسان را هم کاهش دهیم.

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://www.usgs.gov/faqs/can-you-predict-earthquakes?qt-news_science_products=#7qt-

news_science_products 

https://www.usgs.gov/faqs/why-are-we-having-so-many-earthquakes-has-naturally-occurring-

earthquake-activity-been?qt-news_science_products=#7qt-news_science_products 

https://www.usgs.gov/faqs/there-earthquake-weather?qt-news_science_products=#7qt-

news_science_products 

-happen?qt-them-sescau-what-and-earthquake-https://www.usgs.gov/faqs/what

news_science_products=7#news_science_products-qt 

https://www.usgs.gov/faqs/can-we-cause-earthquakes-there-any-way-prevent-earthquakes?qt-

news_science_products=#7qt-news_science_products 

https://www.usgs.gov/faqs/can-you-predict-earthquakes?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/can-you-predict-earthquakes?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/why-are-we-having-so-many-earthquakes-has-naturally-occurring-earthquake-activity-been?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/why-are-we-having-so-many-earthquakes-has-naturally-occurring-earthquake-activity-been?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/there-earthquake-weather?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/there-earthquake-weather?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/what-earthquake-and-what-causes-them-happen?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/what-earthquake-and-what-causes-them-happen?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/can-we-cause-earthquakes-there-any-way-prevent-earthquakes?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/can-we-cause-earthquakes-there-any-way-prevent-earthquakes?qt-news_science_products=7%23qt-news_science_products

