


:زمینکرهسنگهایورقهحرکتنتایج
یزندگبرایآراممحیطیرازمینخداوند،آنکهبا

امادروناست،نمودهمهیاجاندارانسایروانسان
.استجوشوپرجنبوفعالّسیاره،این

شدهکرهسنگهایورقهحرکتباعثپویایی،این
یشپیداکره،سببسنگهایورقهجاییجابه.است

چین،لرزهزمینشکستگی،مانندطبیعیهایپدیده
.استشده…وآتشفشانفورانخوردگی،





:زمینپوستههایشکستگیمطالعهاهمیت
پویاییهاینشانهازیکیزمین،پوستههایشکستگی

.استزمین
تونلسدها،ها،جادهساختهنگامدرآنهامطالعه

.داردزیادیاهمیتمهندسیهایسازهسایروها
ذخایروزیرزمینیهایآبتجمعدرآن،برافزون

اهمیتزحائگرمابیهایکانسنگتشکیلوگازونفت
.باشدمی

شکستگی ها





درزههاعبارتازشکستگیهاییاستکهغالبادرسنگمشاهدهمی
ا،مهمترینمشخصهدرزههاایناستکهدرایننوعشکستگیه.شود

کهحرکتنسبیبهموازاتصفحهشکستگیوجودنداردودرصورتی
لدراینسطححرکتیوجودداشتهباشد،شکستگیحاصلهراگس

بایستیتوجهداشتکهدربسیاریمواردممکناست.مینامند
سنگهایموجوددردوطرفسطحشکستگیدرامتدادعمودبراین

.سطححرکتکنند



صفحه گسل

فرادیواره
فرودیواره







گسل معکوسگسل عادی

گسل امتداد لغز







.استپویایی زمین ، نشانه آشکاری از زمین لرزه
در هر زمین لرزه، مقدار زیادی انرژی توسط امواج 

لرزه ای از درون زمین آزاد و باعث جا به جایی و 
.لرزش سنگ کره می شود

نگاهی به نقشه پراکندگی زمین لرزه ها نشان
.می دهدکه توزیع آنها،درهمه جا یکسان نیست

زمین لرزه





سانفرانسیسکو که باعث آتش سوزی و مرگ۱۹۰۶نمایی از زمین لرزه 
.نفر شده بود۳۰۰۰تا ۷۰۰بین 



دراروپا،شاملمحدودهرشتهکوهآلپهیمالیا–لرزهخیزآلپمحدودهکمربند-1
وهک،رشتهکوههندوکشایران،رشتهوزاگرسکوههایترکیه،رشتهکوههایالبرز

هیمالیاتامناطقجنوبشرقیآسیامیباشد

لرزهخیزوآتشفشانیکهدرنقشهباالمشخصشدهباحاشیهورقههانواحی-2
ورقههاوها،دورشدنهابهدلیلبرخوردورقهیعنیحاشیهورقه.باشدمنطبقمی

.شودمیهایآتشفشانیحرکتدرامتدادهمباعثوقوعزمینلرزهوفعالیت







:درکشورایرانلرزهزمینوقوععلل
سایرن،همچوهیمالیا-خیزآلپدرکمربندلرزهباقرارگرفتنکشورایران

اهدشروزهرتقریباًزمین،کرهدرخیزلرزهدرکمربندهایواقعمناطق
.باشدمیمختلفمناطقدرلرزهزمینوقوع

ابور،نیشدامغان،ری،تبریز،همچونایرانمسکونیازمناطقبسیاری
.اندشدهویرانلرزهزمینتوسطبارها…وطبس

یاآ.دارندقرارلرزهزمینخطرمعرضدرمسکونی،مناطقازبسیاری
رخملیومحلیسطحدرحوادثیچهلرزه،زمینوقوعباکهدانیدمی
دهد؟می

:لرزهزمیناصلیعلت
هایسنگ.استکرهسنگهایورقهحرکتلرزه،زمیناصلیعلت

میاننشخودازاالستیکرفتاروارده،نیرویمقابلدرپوستهسازنده
.دهند
میشکستگیدچارهاسنگرود،فراترسنگمقاومتازتنشچهچنان
زادآلرزهای،امواجصورتبهشکستگیمحلازلرزهزمینانرژیوشود
.شودمی





:لرزهزمینکانون
زاشدهذخیرهانرژیکهاستزمیندرونمحلی

.شودمیآزادآنجا
:لرزهزمینمرکزسطحی

ونکانباالیدرکهاستزمینسطحدراینقطه
رالهفاصکمترینمرکز،این.قرارداردلرزهزمین

.داردلرزهزمینکانوناز



کم تراست xنسبت به  yمیزان خسارت درنقطه 

به مرکز سطحی زلزله نزدیک xزیرا نقطه 

تراست هرچه نقطه ای به مرکزسطحی زمین 

ن لرزه نزدیک ترباشد میزان خرابی ناشی از زمی

به خط گسل xلرزه بیشتراست و همچنین نقطه 

فاصله ای yولی در نقطه .نزدیک می باشد

زیادی با مرکز سطحی زمین لرزه دارد و 

قطه بنابراین خرابی ناشی از زمین لرزه کمتر از ن

x می باشدو ضمنا فاصله نقطهy از خط گسل زیاد

...می باشدوxتر از نقطه 





ج
اموا

لرزه
ی

ا

درومیشوندایجادلرزهزمینکانوندرامواجاین
وPامواجشاملگردندومیمنتشرزمینداخل
Sباشندمی.

:درونیامواج

:سطحیامواج

امواجبرخوردازبلکهشوند؛نمیتولیدکانوندرامواجاین
.شوندمیایجادزمینسطحوهاالیهمشترکفصلبادرونی

.هستند(R)ریلیو(L)الوامواجآنهاترینمتداول



(طولیاولیه،P)امواج
اولیندلیل،همینبهدارندراسرعتبیشترینPامواج

.شوندمیثبتنگارلرزهدستگاهتوسطهستندکهامواجی
گذرند،میگازومایعجامد،هایمحیطازامواج،این

.استمتفاوتمختلف،هایمحیطدرامواجسرعت
میترحرکتسریعامواجباشد،بیشترهاسنگتراکمچههر

.کنند



(عرضیثانویه،S)امواج
این.شوندمیثبتنگارهالرزهتوسطP،امواجازبعدامواجاین

.کنندمیعبورجامدهایازمحیطفقطامواج،



ثبتنگارهالرزهتوسطSموجازپسکههستندامواجیLامواج
.شوندمی



Rامواج
حرکت.شوندمیثبتنگارهالرزهتوسطکههستندامواجیآخرین

استدریاامواجشبیهموج،این



لرزهزمینگیریاندازهمقیاس

واقعدر.شودمیبیانلرزهزمیندرهرهاخرابیمیزانبراساسمقیاساین
ازهاستفادبدونکهاستتوصیفیوایمشاهدهمقیاسیکلرزه،زمینشدت

میرزهلزمینازناشیهایخرابیمیزانتوصیفبهگیری،اندازهابزارودستگاه
.ابدیمیکاهشلرزهزمینشدتلرزه،زمینسطحیازمرکزشدندوربا.پردازد

.استکردهتوصیفدرجهای12مقیاسدررالرزهزمینشدتمرکالی،

شدت زمین لرزه

بزرگی زمین لرزه









میزان انرژی رسیده به هر نقطه از سطح زمین عالوه بر میزان انرژی آزادشده در کانون زمین لرزه یه مجموعه 

ی بستگ… ، جنس خاک و (فاصله کانون زمین لرزه از مرکز روزمینی زمین لرزه)عواملی نظیر عمق زمین لرزه 

هیچ به بیان دیگر ریشتر تنها از روی دامنه بلندترین موج لرزه ها، بزرگی زمین لرزه را محاسبه می کند و. دارد

یشتر ایرادی که خود ر. مشخصه فیزیکی اساسی دیگری از امواج زمین لرزه برای محاسبه در نظر گرفته نمی شد

.داشتنیز به آن اذعان 

با بیشتر شدن ایستگاه های لرزه نگاری در جهان مشخص شد که مقیاس ریشتر تنها برای زمین لرزه هاییبا 

.داردفرکانس مشخص و در جغرافیایی با فواصل محدود کاربرد 

از همین رو خسارت های وارده در . در نتیجه ریشتر مقیاس کاملی برای توصیف همه جانبه زمین لرزه نیست

رابر زمین لرزه های دارای درجه یکسان، ممکن است بسیار متفاوت باشد و پرسش و بیان مقاومت ساختمان ها در ب

.  زمین لرزه با بزرگی خاصی در مقیاس ریشتر از نظر فنی بی معناست

مقیاس بزرگای یکای سازمان زمین شناسی آمریکا۱۹۷۰برای حل مشکل سنجش برزگی زمین لرزه، در سال 

.  مشابه ریشتر است( ۵با بزرگای گشتاوری تقریباً )نتایج این یکا برای زلزله های متوسط . را ارائه کردگشتاوری

.استبزرگای گشتاوری، مقیاس بزرگای گشتاوری بسیار دقیق تر ۵اما برای زلزله های بزرگ تر از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


ازشدهآزادانرژیمقداربراساسلرزه،زمین(بزرگا)بزرگی
دباشزیادترشده،آزادانرژیهرچه.میشودمحاسبهلرزهزمین

ینزمآنامواجنوساناتدامنهوشدیدترآن،ازناشیارتعاشات
عاتاطالکمکبهرالرزهزمینبزرگی.بودخواهدتربزرگلرزه،
.استترریشبزرگی،گیریواحداندازه.کنندمیتعییننگار،لرزه

انرژیمقداروبرابر10امواجدامنهبزرگی،واحدیکهرازایبه
.یابدمیافزایشبرابر31/6
باآنشدتامااست،یکسانزمیننقاطتمامدرلرزهزمینبزرگی

.یابدمیکاهشزمینلرزهسطحیمرکزازشدندور

: بزرگی زمین لرزه





درMزلزله ایبزرگیاگر.استزلزلهکانوندرشدهآزادانرژیمیزانبیانگرریشترمقیاس

:بودخواهد(Erg)ارگواحددرEزلزلهآنشدهآزادانرژی.باشدریشترمقیاس

logE = 11.8 + 1.5M

راآنشدهآزادانرژیزلزله،بزرگیبهدرجهیکهرشدناضافهمی دهدنشانفوقرابطه

.می نمایدبیشتربرابر۳۱/۶تقریباً 

2=4-4

:بنابراین

998/56=31/6×31/6



میلیون نفر از جمعیت تهران در ۸رشد شهری در تهران بشکل کامالً منطقی انجام نشده و حدود 

با بزرگی ناحیه بسیار خطرناک قرار دارند یک تحقیق زمین شناسی پیش بینی می کند که زلزله ای

مسکن ویران کرده و عالوه ۱،۱۰۰،۰۰۰مسکن را از مجموع ۶۴۰.۰۰۰ریشتر در تهران ۷

هزار بر این بیش از یک میلیون و نیم از جمعیت تهران را کشته و حدود چهار میلیون و سیصد

.نفر را زخمی کند

۱۳۸۲دی ۵بامداد ۵:۲۶ریشتر که در ساعت ۶.۶زمین لرزه بم، زمین لرزه ای بود به شدت 

.شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان کرمان را لرزاند

هزار مجروح و بیش از صدهزار نفر ۳۰قربانی، ۲۶،۲۷۱طبق آمار رسمی این زمین لرزه 

زان این درحالی است که تعداد واقعی قربانیان به مراتب بیش از می. بی خانمان به جای گذاشت

.اعالم شده بود



لرزهزمینبینیپیش

عوقوزمانبینیپیشدنبالبههموارهبشرتاکنون،گذشتهاز
ٔەرزلزمینهامیلیوناز.استبودهلرزهزمینمانندطبیعیحوادث

ماریشانگشتتعدادفقطاست،دادهرختاکنونکهبزرگوکوچک
ایهپیشرفتعلیرغم.اندشدهبینیپیشوقوع،ازقبلها،ازآن
ومختلفهایفناوریهدرباراخیر،هایدههدرشدهایجادوسیع
قابلعلمیهایروشزمینهدردانشمندانهنوزشناسی،لرزهعلم

نرسیدهنتیجهبهزمینلرزهوقوعدقیقزمانبینیپیشبرایاعتماد
یشناسایرازمینخیزکرهلرزههایمحلشناسانزمینالبته.اند

.اندکرده



قوعوآنهاازاستفادهبابتوانکههانشانهوعالئمازبرخیبه
.ودشمیگفته«نشانگرپیش»کردبینیپیشرازمینلرزه

ـ تغییرات گاز رادون در آبهای زیرزمینی1
ـ ایجاد تغییر در سطح تراز آب زیرزمینی2
ـ پیش لرزه3
ـ ناهنجاری در رفتار حیوانات4
ـ ابر زمین لرزه5

چیست؟«  پیش نشانگر»

:مهم ترین پیش نشانگرهای زمین لرزه



جمعآوری
وقوعزمینلرزهچهفوایدیدارد؟▪اطالعات

و امكان اكتشاف و موجب رانده شدن مواد معدني ازعمق به سطح❑

. استخراج آن ها مي شود

نیروهاي به وجود آورنده زلزله باعث ایجاد رشته كوه ها و تنوع ❑

. درتوپوگرافي و آب و هواي زمین مي شوند

.  كمك میكندجهت اطالع ازساختمان داخلي زمین به زمین شناسان❑

.  زلزله در رنسانس علمي و رشد و توسعه علم نقش داشته است❑

.دیكي از معیارهاي مهم در پیش بیني فوران آتش فشان ها مي باش❑



کرد؟بایدچهلرزهزمینوقوعازقبل
هایلولهنشتیفرسوده،برقهایسیمطریقازسوزی،آتشخطرامکانـ1

.کنیدبررسیراگازسوزوسایلوگاز
.بسپاریدخاطربهراآبوگازاصلیشیروبرقفیوزمحلـ2
راسنگینوسایلواشیاچینی،وایشیشهظروفقبیلازشکستنیوسایلـ3

.دکنیمتصلدیواربهراهاقفسهوبگذاریدهاقفسهپایینطبقاتدر
.کنیدمحکمراسقفیلوسترهایوهاالمپـ4
.کنیدپیداراخودکارمحلیامدرسهخانه،امنهایمحلـ5
همچونایمنیوالزمخشکغذاییموادواولیههایکمکوسایلبستهـ6

.دهیدقرارمناسبجایدروتهیهراقوهچراغ

لرزهزمینبرابردرایمنی
قبل از وقوع زمین لرزه 

زمان وقوع زمین لرزه 

بعد ازوقوع زمین لرزه 



زمینوقوعزماندرافرادآمدورفتبهمربوطهادیدگیآسیببیشترـ1
.بگیریدپناههمانجادرهستید،جاهر.استلرزه

مکسقفدارایمحلمحکم،میزیکزیربههستیدساختمانداخلاگرـ2
از.شویدهادورپنجرهشیشهاز.بگیریدپناهداخلیدیوارهایکناریاوسعت،

.نکنیداستفادهدارد،شعلهکههرچهوکبریتشمع،
وهاساختمانبرق،هایسیمتیرها،ها،پلازساختمان،ازبیروندرـ3

.شویددوردیوارها
فوراًوبگیریدفاصلههاساختمانوهاپلازهستید،اتومبیلداخلاگرـ4

.شویدمتوقف

کرد؟بایدچهلرزهزمینوقوعهنگام



.باشیدهالرزهپسمراقبـ1
.کنیدعملهاراهنماییوهاپیامبهوکنیدروشنرارادیوـ2
.کنیدکمککودکانوناتوانافرادبهخودسالمتیازمراقبتضمنـ3
نشت.کنیدبازراهاپنجرهوببندیدراگازاصلیشیرآید،میگازبویاگرـ4

.دهیدگزارشمربوطهمقاماتبهراگاز
.کنیدقطعرابرقکنتوربرق،هایسیمدیدگیآسیبصورتدرـ5
.ببندیدراآباصلیشیراند،دیدهصدمه،آبهایلولهاگرـ6
.کنیدجمعفوراًراشدهپخشآورزیانشیمیاییموادوداروهاـ7

کرد؟بایدچهلرزهزمینوقوعازبعد



لحادروشکستههایپنجرهشیشهساختمان،ریختنفرو-1
روفسببهالرزهپساستممکنزیرااثاثیه،قطعاتوافتادن
.شوندآنهاریختن

سیملاتصاگاز،هایلولهشکستنعلتبهسوزیآتشخطرات-2
علتبهماندنآببیوزمینرویبرآنهاافتادنعلتبهبرقهای

.آبهایلولهشکستن

لرزهزمینازدیدگیآسیبهایعلتمهمترین



تنظیمقابلآچارورادیونقد،پولاضافی،هایباتریباقوهچراغـ1
ضروریموادوداروهابااولیههایکمکجعبهـ2
آتشنشانیکپسولـ3
آشامیدنیآبـ4
درخانواده،اعضایهفتهیکمصرفبرایخشکوشدهکنسروغذاهایـ5

(نیکپیک)حملقابلگازاجاقکبریت،قوطیبازکن،
اورژانسونشانیآتشپلیس،تلفنشمارهـ6

:باشنددسترسدرهمیشهبایدکهالزمموادووسایل



خوردگیچین

:وزاگرسالبرزهایکوهرشتهپیدایشعلل
ازبخشیخوردگیچینحاصلزاگرس،والبرزمانندهاییکوهرشته
.استکرهسنگ
:هاچینانواع
میدیده…وناودیسوتاقدیسشیب،تکهایشکلبهها،چین
.شوند

:تاقدیس
قدیمیهایالیهکهشوندخمطوریسنگیهایالیهکهصورتیدر
یلتشکتاقدیسقرارگیرند،حاشیهدرجدیدترهایالیهومرکزدرتر

شودمی
:ناودیس

درترقدیمیهایالیهومرکزدرجدیدترهایالیهچهچنانو
.آیدمیوجودبهناودیسقرارگیرند،چینحاشیه





ناودیسطاقدیس



امروزه فعالیت های آتشفشانی زیادی در جهان در 
.حال وقوع است که حکایت از پویایی زمین دارد
خل فعالیت آتشفشان ها در تمام نقاط کره زمین، دا

چه  خشکی ها، در بستر اقیانوس ِ ها، زیر دریاها ودریا
.های بزرگ صورت می گیرد

:مواد خارج شده از آتشفشان ها
جامد مواد خارج شده از آتشفشان ها، به صورت 

و بخارهای  ( الوا یا گدازه)مایع ( تفرا)
.است( فومرول)آتشفشانی

آتشفشان











قله آتشفشان اساریچیو که در جزیره های
.  کوریل روسیه قرار دارد







:تفرا
وزریذراتصورتبهکهجامدآتشفشانیموادبه

میپرتابهوابهآتشفشانفعالیتاثربردرشت
.شودمیگفتهتفرا،شود



:آذرآواریهایسنگ
میپرتابهوابهآتشفشانیجامدموادانفجاری،هایآتشفشاندر

.شوند
هایسنگازگروهیمواد،اینشدنسختونچسبیدهمبهاز

.شوندمیتشکیلآذرآواریهایسنگنامبهآتشفشانی،
:آتشفشانیتوف

نشینتهدریاییهایمحیطدرآتشفشانیخاکسترکهصورتیدر
.شودمیحاصلآتشفشانیتوفشوند،

:(کرج)البرزسبزتوف
کمنقاطدرخصوصبهزیردریایی،هایآتشفشانفوراندرهاتوف
سبزهایتوفتوانمیمثالعنوانبهشوند؛میتشکیلآبعمق
.استآذرآواریسنگنوعیکتوف،.بردنامراالبرز





:گدازه
.ندشومیخارجآتشفشاندهانهازکههستندمذابیموادها،گدازه

متریکارتفاعوشیبآتشفشان،مخروطباشد،ترروانگدازهچههر
.دارد

:آتشفشانیبخارهای
.باشدمیآببخاروگازمقداریحاویزمین،درونمذابمواد

.استتمتفاوبسیارآتشفشان،ازخروجیگازهایشیمیاییترکیب
کربنگازهایآب،بخارراآتشفشانیگازهایبیشتر

ونوموکربنکلرداردار،نیتروژنگوگردی،اکسید،اکسیدهایدی
.دهندمیتشکیلاکسید
:فومرولیمرحله

استنممک(فومرولیمرحله)گازخروجآتشفشان،یکازفعالیتپس
.باشدداشتهاادامهقرنوحتیهاسال

سرهبفومرولیدرمرحلهتفتانودماوندهایآتشفشانحاضردرحال
.شودمیخارج…گازگوگردوبخارآب،هاآنوازدهانهبرندمی





هاآتشفشانفواید
:هواکرهتشکیل

فعالیتطریقاززمیندرونگازهایاززیادیبخشزمین،شدنسردباهمراهگذشتهدر
.گردیدراهمفکرههواتشکیلبرایالزمشرایطوشدندخارجمنافذوهاشکستگیازها،آتشفشان

:آبکرهتشکیل
آب،.دانوجودآوردهبهراآبوشدهترکیبیکدیگرباآتشفشانها،ازخروجیگازهایازبخشی

دهشورودهاهادریاچهدریاها،ها،اقیانوسایجادباعثوکردهپررازمینسطحهایفرورفتگی
.است

:رسوبوخاکتشکیل
میجودوبهراحاصلخیزیخاکوشودمیخارجآتشفشاندهانهازآتشفشانیگدازهوخاکستر

نندمااست؛قرارگرفتهآتشفشانیخاکسترهایرویبرجهانحاصلخیزمزارعازبرخی.آورد
.اندونزیومرکزیآمریکای

:اقیانوسیجدیدپوستهتشکیل
جدیدستهپوتشکیلسبباقیانوسی،میانهایکوهرشتهمیانیمحورازگوشتهمذابموادخروج

سببمناطق،نایدراقیانوسهابسترگسترشبرعالوهآتشفشانها،ایننتیجه.شودمیاقیانوسی
ورقهبرخوردعلتبهمناطق،ایندر.شوندمیهایاقیانوسیگودالمحلدرهاورقهشدننزدیک

دردیبلنوپستیایجادبانیز،هاکوه.آیندمیوجودهابهکوهوگیردمیصورترانشفروها،
.گردندمیگذاریورسوبفرسایشتداومسببزمین،سطح

:معدنیهایرگه
.شودمینآهومسنقره،طال،مانندمعدنیهایرگهبرخیتشکیلبهمنجرآتشفشانیفعالیت



:آبگرمهایچشمه
گرمبآهایچشمهتشکیلبرایمناسبیمناطقها،آتشفشاناطراف
.باشندمیمعدنی

ویپوستهایبیماریدرمانبرایبهداشتینظرازهاچشمهاینآب
اقتصادرونقسببگردشگران،جذبباومفیدهستندعضالنیآرامش

.شوندمیمحلی
ستگیشکطریقازوشوندمیگرمهستند،پوستهدرونکههاییآب

زمینسطحدر…وگرمآبهایچشمهصورتبهزمین،سطحهای
.شوندمیظاهر





:گرماییزمینانرژی
نزمیانرژیعنوانبهزمیندرونگرمایازآتشفشانی،مناطقدر

.شودمیاستفادهگرمایی
زمینانرژیازراخودنیازموردانرژیعمدهبخشایسلندکشور

.میکندتأمینگرمایی
شهرکینمشدرخاورمیانهگرماییزمیننیروگاهاولیننیز،ماکشوردر

.استشدهتأسیساردبیلاستان



آرامشبهمنجرزمین،درونیانرژیبرخروجافزونها،آتشفشان
شانیآتشفهایسنگانواعاز.شوندمیکرهسنگهایورقهنسبی

.شودمیاستفادهساختمانیمصالحوهاساختماننماسازیدر








