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 چکیده 

زمین در ناحیه بین دو   2000kmواحد زمین ساخت چرخان است که، مرکز آنها در عمق  12زمین متشکل از حداقل  

و پرفشار در جلو و عقب واحد    قرار دارد. حاصل هر کدام از اين واحدها، دو ناحیه کم فشار )يا  غار تکتونیکی(  گوشته

زمین ساخت است. با توقف يك صفحه )يا پوسته( اين نواحی توسعه می يابند. در اين مقاله خواهیم ديد که، تمام پديده  

احی است. به اين دلیل،گسلهای عقب و جلو صفحات و پوسته های  های زمین از جمله زلزله، در راستای تعديل اين نو

تکتونیکی همان گسلهای جنبا يا کانونهای احتمالی زلزله هستند که با تورم و تقعر پوسته زمین همچنین تجربه وقوع 

 زلزله ها قابل شناسايی هستند.  

 

انتشار ناحیه  ، پرفشار - جنبا، زلزله کم فشار گسل ،پرفشار زمین  -نواحی کم فشارواحد زمین ساخت، :  واژه های کلیدی
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Summary 

The earth consists of at least 12 spinning tectonic units, each resulting in the formation a low-

pressure (or a tectonic cave) and a high-pressure zone at the front and back of the tectonic unit. 

These zones are expanded by stopped a plate (or crust). In this article, we will see that all the 

phenomena of the earth, including earthquakes, are the balancing of these zones. Because of this, 

the back and front faults of tectonic plates (crusts) are the same faults or potential earthquake 

focal points that can be identified by the earth's crustal convexity and concavity as well as the 

experience of earthquakes 
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 مقدمه 

و يا بیشتر(    ۸٫۰و يك زلزله خیلی بزرگ )قدر  (  ۷٫۹-۷٫۰زلزله بزرگ )قدر    ۱۸تا به حال به طور متوسط    ۱۹۰۰از سال  

است. براساس مطالعات زمین شناسی اکثر زلزله ها در    و اين نسبت تقريباً ثابت بوده.  [1]است  در هر سال وجود داشته  

کیلومتر به صفر می     700موهو تعداد انها کاهش يافته و درعمق  ناپیوستگی  پوسته زمین روی می دهند و در عمق زير  

اخت و غیر زمین ساخت تقسیم می کنند.  . به طور کلی زلزله ها را از نظر منشا به دو دسته، زمین س.[4،10،13،15،16]رسد

درصد(، فروريزشی)محلی و کوچك( و القايی)بارگذاری يا بار برداری 7غیر زمین ساخت شامل، زلزله های آتشفشانی )

باشد. زلزله های منشا زمین ساخت عمدتا در امتداد سه کمربند، حاشیه  توده سنگها يا کاهش مقاومت سنگها( می 

با عمق آرام  زلزله های کم عمق همچنین   700تا  100کانون  اقیانوس  اطلس شامل   اقیانوس  میانی  پشته  کیلومتر، 

( قسمت 1912. براساس فرضیه زمین ساخت صفحه ای واگنر)[1،2،8،9،17]هیمالیا)الپید( روی می دهند  -کمربند الپ
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 700های نرم( تا عمق حدود  بااليی کره زمین  متشکل ازدو اليه لیتوسفر)پوسته و سنگهای سخت(  و آستنوسفر )سنگ

صفحه اصلی و تعدادی صفحات کوچکتر تقسیم شده است. اين صفحات با    12کیلومتر است که در آن، لیتوسفر به  

سانتیمردر سال بر روی آستنوسفر جابجا شده گسلهای )فعال وغیر فعال( زمین را ايجاد می    10تا    2سرعت تقريبی  

 .[5،6،7،14]لغزش( زلزله ها را ايجاد می کنند-د)برگشت کشسانی( و اکی  )شکستکننداين گسلها، بر اساس الگوهای راي

حرکت صفحه ها و آثار آن  ، فقط ازبا وجود توفیق نسبی برای توضیح  برخی پديده ها، اين فرضیه جامع نیست و در آن

در نتیجه اين سواالت مطرح می شوند. آيا حرکت و جابجايی صفحات     رانش اشاره نمی کند.  بحث می شود و به نیروهای

تصادفی است؟ اگر نه، چه نیرو يا نیروهايی سبب رانش صفحات و پوسته های زمین می شود؟. زلزله چگونه روی میدهد؟  

گسلها را   اين  ،زلهزل  ؟ آيا می توان قبل از وقوعچه ويژگیهايی دارندزلزله  جنبا يا کانونهای    ی گسلهابه عبارت ديگر،  

 زلزله بزرگ تهران اساسا چه نوع زلزله ای است؟ شناسايی کرد؟ 

  

 تعامل واحدهای زمین ساخت 

 

واحد زمین ساخت )به تعداد صفحات اصلی(    12ديديم که زمین متشکل از حداقل    "زمین  ساختار و دينامیك"در مقاله  

بخشی از زمین را نشان می دهد که 1شکل    .[1،2،8،9،17]است که تعامل آنها منشا فعالیتهای زمین از جمله زلزله  است

ه( در واقع بخش کريستالی واحد  در آن واحدهای زمین ساخت با هم در تعاملند. در اين شکل،  هر صفحه )همراه پوست

- 2)شکلزمین ساخت است که در مقیاس زمانی زمین شناسی در ناحیه فرارفت ترمیم و در ناحیه فرورانش ذوب می شود.

در سال از ناحیه فرارفت به ناحیه    cm  10  -  0 از اين صفحات )پوسته ها(    هر کدام  (. براساس مطالعات زمین شناسی،1

می شوند. معنی اين جمله اين است که ماده با ساختار کريستالی از نواحی فرارفت )مثل چشمه( می  جابجا    فرورانش

. همانور که ديديم با  فرورانش ماده در اين ناحیه، ساختارهای ماده  جوشد و در نواحی فرورانش )مثل چاه( فرومی رود 

نوترونهای سرد به هسته درونی زمین وارد  -رت پروتونيکی پس از ديگری در اعماق زمین رمبش کرده در نهايت به صو

نوترونهای سرد از هسته درونی و جذب انرژی و الکترون، اين ساختارها مجددا   -می شود. از طرف ديگر، با فوران پروتون

اين  در اعماق مختلف شکل می گیرند که در نهايت، به صورت مواد با ساختار کريستالی به پوسته وارد می شوند. در  

  8شکل گیری ساختارهای ماده(، ماده )متناسب با فشار و انرژی( به    - فرارفت و رمبش  - فرايند )چرخه های فرورانش

شکل    -حالت متفاوت ظاهر می شود. با اندکی تامل در می يابیم که،  فعالیتها و پويايی زمین از همین چرخه رمبش

اشی می شود. در نتیجه، برای بررسی فعالیتهای زمین می توان گیری ساختارهای ماده و  تعامل واحدهای زمین ساخت ن 

بعضی از  ،  1زمین مطابق شکل  پوسته های    های ممکنحرکتحرکت و برهمکنش اين واحدها را مورد بررسی قرار داد.  

، بعضی در کنار هم )هم جهت يا  (1-5)شکلبعضی به دنبال هم  ، ( 1-2)شکلبعضی به طرف هم  ، (1-4)شکلهم دور

پوسته به   هردر نتیجه،    .حرکت می کنند     (1-8)شکلو بعضی به صورت عمود بر هم  ( 1-6&1-7هایشکل)  مخالف(

وسیله مرزهايی از پوسته های ديگر جدا می شود که در واقع، همان گسلهای زمین ساخت هستند. در واقع، گسلهای  

   اصلی تا مرکز زمین ادامه می يابند.
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همانطور که در اين شکل مشاهده می شود اطراف هر پوسته،گسلهايی وجو دارند که لغزش ماده در آنها به دو صورت 

لغزش موازی با سطح زمین. در لغزش عمود  -فرارفت(  ب  -لغزش عمود بر سطح زمین )فرورانش  -اتفاق می افتد: الف

غزش موازی ساختارهای ماده ثابت می مانند. به اين دلیل  بدلیل تغییر فشار، ساختارهای ماده تغییر می کنند ولی در ل

  ، (1-2)شکل  همگرا گسل  -1:  [5،6،7،14]می شوندبه شش دسته تقسیم  گسلها محلهای تماس، لغزش مواد در  متناسب با  

و ايجاد    انرژیتولید  ،  ساختارهای ماده   رمبش-تراکم  ، همراه با  پوسته ها جلو    فرورانش  موافق لغز رو به پايین در محل

، همراه با  شکل گیری  پوسته هافرارفت عقب  ، موافق لغز رو به باال در محل(1-4)شکل واگرا گسل  -2 نواحی کم فشار

 ، مخالف لغز رو به پايین )جلو پوسته((1-5معکوس)شکل  گسل -3  ايجاد نواحی پرفشار  و  جذب انرژی  ،ساختارهای ماده 

پوسته(  - )عقب  باال  به  همراه    رو  تولید  ،  انرژی  - با  پرفشار  جذب  نواحی  ايجاد  فشار   - و  کنارلغز   گسل   -4     کم 

،  ( 1-6کنارلغز مخالف)شکل  گسل   -  5  جذب انرژی  -بدون تولید    ،  مادهفرارفت    - فرورانش    بدون    ،(1-7موافق)شکل

فرورانش )يا فرارفت( و  يکی    (1-8عمود لغز)شکل  گسل -6    جذب نرژی  -بدون تولید    ، مادهفرارفت    -بدون فرورانش  

فقط در گسلهای   کم فشار-نواحی پرفشار  وصف، چون،  اين  اب.  بدون تولید يا جذب انرژی(ديگری موازی سطح زمین )

انباشت انرژی   -تولید  کانونهای اصلی   گسلها همان گسلهای جنبا يااتفاق می افتد اين  واحدهای زمین ساخت  جلو  و  عقب  

در نتیجه، گسلهای  .  [1،2،8،9،17]فعالیتهای زمین  هستند  ها، زلزله ها، آتشفشانها و ديگر  و ايجاد نیرو  برای رانش قاره

با اين توضیح در می يابیم که، ويژگی بارز گسلهای جنبا ايجاد نواحی   همگرا، واگرا، معکوس و عمود لغز جنبا هستند.

کم فشار در زمین است. چون در هر واحد زمین ساخت يك ناحیه فرورانش و يك ناحیه فرارفت وجود دارند    -پرفشار

انرژی تولید شده در ناحیه فرورانش همواره با انرژی در ناحیه فرارفت برابر است. انرژی در    طبق اصل بقاء انرژی،   پس 

ل آن ايجاد ناحیه پرفشار و ايجاد نیروی رانش صفحات ناحیه فرارفت فقط در ساختارهای ماده ذخیره می شود که حاص

جذب انرژی ممکن است انرژی جذب شده در ناحیه فرارفت    - )و پوسته های( زمین است. نکته مهم اينکه، در فرايند تولید

ران گدازه انرژی متناسب با میزان آن به صورت فومازاد  با انرژی تولید شده در ناحیه فرورانش برابری نکند.در اينصورت 

 .  يا آتشفشان خارج می شود
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 ، انواع زلزله شکل گیری زلزله 

 

( حرکت  آنها عمدتا تحت تاثیر موانع و اصطکاک متوقف  1)شکلچون پوسته های زمین در همه اطراف با هم در تعاملند

ناحیه کم  ( و کم فشار جلو آن به صورت يك  2-4)شکل ( نواحی پرفشار عقب2-2)شکلمی شود. با توقف يك  پوسته

( توسعه می يابند. با توقف پوسته )در  مرز همگرا( 2-3)شکل( يا غار زمین ساخت زير پوسته2-5)شکلفشار در پوسته

يا دورشدن آن )در مرز معکوس(، ناحیه کم فشار در پوسته)يا غار زمین ساخت در زير پوسته( توسعه يافته منجر به تقعر 

کم فشار )بین    احیوناين  فرايند،    اين   در  .(2-3&2- 5های)شکل  می شود  )فرونشست سطح( و تحدب )باال آمدن سطح(

هل می دهد در نتیجه،    جلوآن را به    )عقب(  را به درون می کشد و ناحیه پرفشار  پوسته  پوسته ای و غار زمین ساخت(

یرو بزرگ و بزرگتر ن. با گذشت زمان، اين  نیروی وارد بر مانع را افزايش می دهندبرآيند اين دو نیرو همجهت بوده و  

تا در نهايت منجر به شکسته شدن موانع )مانع در مرز معکوس ياپوسته ها در مرز همگرا( و لغزش سريع    خواهد شد 

 کم فشار زمین می شود اين يعنی زلزله. - پوسته ها و تعديل نواحی پرفشار

 

در اين فرايند، ممکن است موانع به حدی سخت باشند که در آن، پوسته زمین در ناحیه پرفشار به صورت بادکنکی   

بترکد. در اين حالت با تخلیه انرژی، پوسته ها برای پرکردن ناحیه تخلیه شده به عقب می لغزند.در نتیجه می توان گفت، 

ب و جلو پوسته( زمین است. در اين فرايند، ناحیه کم فشار اولیه به  کم فشار )عق  –زلزله در واقع تعديل نواحی پرفشار

 (.  3)شکلانبساط ماده در خالف جهت لغزش پوسته در سطح زمین انتشار می يابد -صورت تراکم

 

 

زلزله کم فشار با شکسته شدن موانع )مانع در مرز معکوس    - 1بنابراين، زلزله ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند  

- 5)شکلياپوسته ها در مرز همگرا( که خود به دو دسته تقسیم می شوند زلزله کم فشار بین پوسته ای در مرز معکوس

زلزله پرفشار با ترکیدن بادکنکی ناحیه -2(  2-4)شکل  همگرا.  ( و زلزله فروريزشی )فروريزش غار زمین ساخت( در مرز2

(. در هر سه نوع، با هجوم ماده برای پرکردن ناحیه کم فشار اولیه، اين ناحیه به صورت  2-4)شکلپرفشار عقب پوسته  
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هت  (. انتشار اين ناحیه کم فشار )در خالف ج3-6)شکلانبساط در جهت خالف لغزش پوسته منتشر می شود    -تراکم

يعنی برخورد يك ناحیه کم  .  [3،11،12]لغزش پوسته( همان امواج زلزله است. در نتیجه برخورد امواج زلزله با يك سازه  

با اندکی تعمق مالحظه خواهیم کرد که در نظرگرفتن  فشار با سازه که در آن، تعادل استاتیکی سازه به هم می خورد.  

 فشار بررسی زلزله و برخورد آن را به سازه ها بسیار ساده خواهد کرد امواج لرزه ای يه صورت انتشار نواحی کم 

 

 کم فشار زمین  - نواحی پرفشار   کانونهای زلزله، 

 

اگر پوسته ها بدون هیچ ممانعت يا اصطکاکی همراه با صفحات و واحدهای زمین ساخت بچرخند، طبق اصل بقا انرژی، 

مقدار انرژی ذخیره شده در ساختارهای ماده در ناحیه فرارفت برابرند.  چون مقدار انرژی تولیدشده در ناحیه فرورانش با  

بنابراين، هیچگاه انباشت انرژی در هیچ نقطه ای صورت نخواهد گرفت. در نتیجه، انرژی تولید شده در ناحیه فرورانش  

حرکت   چونود. اما،  )با ذخیره در ساختارهای ماده در ناحیه فرارفت( صرف رانش صفحات و پوسته ها )قاره ها( می ش

و    (3-5)شکلمتوقف يا کند می شود. در نتیجه، نواحی پرفشار در عقب  موانع و اصطکاک    پوسته های زمین تحت تاثیر

پوسته متوقف شده توسعه می يابند. با گذشت زمان اين نواحی بزرگ و بزرگتر می شوند تا   (3-4)شکلکم فشار در جلو  

و يا ناحیه پرفشار می ترکد. در هر دو حالت با    (3-2)شکلسرانجام، يا مانع می شکند)يا غار زمین ساخت فرومی ريزد(

انبساط ماده در خالف  -به صورت تراکم  کم فشار پوسته تعديل می شوند و ناحیه کم فشار-تخلیه انرژی، نواحی پرفشار

کم فشار عقب  -. با اين وصف می توان نتیجه گرفت که، نواحی پرفشار(3-6)شکلجهت لغزش در پوسته انتشار می يابد

 زلزله هستند که در صورت توقف پوسته با انباشت انرژی بالفعل خواهند شد.  و جلوی پوسته های زمین کانونهای بالقوه

اين توقف،    حاصل.  (2-3)شکلکرده و متوقف می شوند  هر دو پوسته به طور سر به سر با هم برخورد    ،همگرا  در گسل 

که با گذشت زمان بزرگ و بزرگتر می   در عقب پوسته هاست و دو ناحیه پر فشار   زير پوسته ها غار در جلو و يك  ايجاد

سرانجام، يك يا هر دو     ساخت زير پوسته از جلو  با فشار نواحی پرفشار از عقب و مکش غار زمین  فراينداين  در  شوند.  

. در اين فرآيند، غار زمین ساخت فروريخته و ناحیه پرفشار عقب تعديل می  شکسته می شوند  در ناحیه فرورانش  پوسته

  -شود. طبیعی است که دراين فرايند، ناحیه کم فشار اولیه در خالف جهت لغزش پوسته های لغزان به صورت تراکم

در سطح پوسته انتشار می يابد. قدرت و شدت اين زلزله به میزان انباشت انرژی )بزرگی ناحیه پرفشار عقب( و  انبساط  

بزرگی غار زمین ساخت در جلوی پوسته  بستگی دارد. در اين زلزله تمام انرژی انباشته شده به يکباره بر روی ناحیه کم  

نواحی فرورانش جلوی پوسته کانون زلزله است. چون منشا اين    فشار تخلیه و سبب تخريب آن می شود. به همین دلیل، 

. ممکن است قبل از شکسته  (2-3)شکلزلزله غار زمین ساخت )ناحیه کم فشار( است زلزله کم فشار نامیده می شود  

 . (2-4)شکلشدن پوسته ها در ناحیه فرورانش، نواحی پر فشار عقب پوسته ها بترکند و زلزله پرفشار را ايجاد کنند

  کم فشار   ناحیه    نیز با توقف يك پوسته ناحیه پرفشار در عقب )و با دور شدن پوسته جلويی،  (3)شکلمعکوسدر گسل  

در اين فرايند با    (2- 5)شکل  بین پوسته ای بین آنها( شکل می گیرد که باعث تحدب و تقعر در سطح زمین می شود

پوسته(  نیروی وارد بر مانع به تدريج بیشتر و بیشتر می شود تا سرانجام     عقب)پرفشار  توسعه نواحی کم فشار )جلو( و  

يا  با شکستن مانع، انرژی انباشته شده به يکباره بر روی ناحیه کم فشار جلوی پوسته تخلیه می شود و يا  ناحیه پرفشار  

کم فشار زمین تعديل می شوند. واضح است که، قدرت و شدت    -ه در هر دو صورت نواحی پرفشارعقب پوسته می ترکد ک

 کم فشار اولیه بستگی دارد.  -اين زلزله ها به بزرگی نواحی پرفشار
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 هناحیيك  پوسته ،    (يا هر دو)يك  با توقف  ، حرکت پوسته ها خالف جهت هم بوده در نتیجه،(2-4)شکلدر گسل واگرا  

)متناسب با حرکت پوسته های جلو( می توانند به صورت    زير و عقب پوسته ها همچنین دو ناحیه کم فشار  در  پرفشار

 به طور پیوسته توسعه می يابند.   د کهنشکل گیريك ناحیه کم فشار در پوسته يا يك غار زمین ساخت )در زير پوسته ها(  

 
 

در اين فرايند ممکن است، با شکستن مانع )يا فروريزش غار زمین ساخت( زلزله کم فشار و يا با ترکیدن ناحیه پر فشار  

به دلیل تولید و انباشت انرژی، کانونهای    ها  جلو پوستهکم فشار  عقب و    پرفشاربنابراين نواحی     زلزله پر فشار روی دهد.  

. گسلهای اين  نواحی در [3،11،12]احیهای شهری و ايجاد سازه های عمرانی نیستندزلزله بوده  مکانهای مناسبی برای طر

بوده   جنبا  گسلهای  و جهت حرکت  -1طريقسه  به    کهواقع همان  محدوده  های  شناسايی    -2زمین ساخت    پوسته 

ای  تحدبهای  -تقعرشناسايی   ماهواره  عکسبرداريهای  طريق  از  زمین  ها  -3   سطح  زلزله  وقوع  شناسايی  قابل    تجربه 

  .[1،2،8،9،17]اند

توقف يك      - 2گسلهای کناری پوسته ها  به دلیل عدم تولید يا جذب انرژی، جنبا )زلزله خیز( نیستند.    - 1نکات مهم:   

های متوقف شده  پوسته می تواند حرکت تعدادی از آنها را متوقف کند. در نتیجه با شکسته شدن مانع اولیه، تمام پوسته  

  های تقعر  -3ازاد شده و نواحی کم فشار جلو پوسته ها را در هم می کوبند در اين حالت توفانی از زلزله ها بر پا می شود.   

عمیقترين   -4  .است  همچنین تحدبهای آن دلیل بر کانون زلزله های پرفشار  سطح زمین دلیل بر کانون زلزله های کم فشار

زش غارهای زمین ساخت در گسلهای همگرا و کم عمق ترين آنها در گسلهای معکوس اتفاق می  زلزله ها به دلیل فروري

به دلیل تقعر سطح زمین، ناحیه تهران در يك گسل معکوس قرار دارد )يعنی يك پوسته متوقف شده و پوسته   -5افتند.  

   است. جلويی آن در حال دورشدن است(. بنابراين، زلزله آن  از نوع کم فشار پوسته ای

 نتیجه گیری 

با شناسايی  -2می شوند.    شناسايی زلزله ها برای همیشه  کانون  با شناسايی محدوده و جهت حرکت پوسته های زمین    -1

با انتساب امواج زلزله  به انتشار ناحیه   -3کانونهای زلزله می توان  به تدريج مکان شهرهای در معرض خطر را جابجا کرد  
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با تامین نیروی عکس العمل زمین  اثرات مخرب زلزله ها در سازه ها    - 4کم فشار  بررسی امواج زلزله ساده  می شود  
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