
 

 

 یکی از مخرب ترین پدیده های طبیعی است که باعث خسارت جانی و مالی بسیار می شود  :زمین لرزه. 

  می شود  در اثر آزاد شدن سریع انرژی های زمین از نقطه ای به نام کانون زمین لرزه ایجاد: زمین لرزه .

که با آزاد شدن انرژی درونی زمین سنگ های داخل زمین به یک دیگر برخورد کرده و می شکنند و به 

 .صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح زمین می رسند 

  شکستگی های حاصل از زمین لرزه در پوسته ی زمین را گسل می گویند که احتمال وقوع زلزله در : گسل

 .تر است این نقاط بیش

  قبل از وقوع زمین لرزه ی اصلی ، تعدادی لرزه های خفیف رخ می دهد که از شدت لرزش : پیش لرزه

 .اصلی می کاهد 

  لرزش های ضعیف بعد از لرزه ی اصلی می باشد : پس لرزه. 

و  رزش اصلی ، بناها سست شدهزیرا با ل. گاهی تخریب پس لرزه بیشتر از زلزله ی اصلی می باشد : نکته  

 .لرزه به راحتی آنها را تخریب می کند  پس 

 دستگاهی که امواج لرزه ای را ثبت می کند لرزه نگار نام دارد. 

  به مقدار انرژی دریافت شده از نقطه ای به نام کانون زمین لرزه ، بزرگی زلزله می گویند. 

  درجه  11 – 1عدد  زشود و اواحد بزرگی زلزله ، ریشتر است که بر حسب میزان انرژی آزاد شده بیان می

 .بندی می شود 

  بنابراین هنگام . شدت زمین لرزه ، بر اساس میزان خرابی در سطح زمین در نقاط مختلف متفاوت است

 .شدت زمین لرزه ، اسم محل وقوع باید گفته شود بیان 

  محل وقوع زلزله یعنی مرکز زلزله روی سطح زمین باالی کانون زلزله است. 

 هر در خرابی های حاصل از زمین لرزعوامل موث : 

 مقدار انرژی آزاد شده -1

 نوع زمین زیر ساختمان -2

 استحکام ساختمان -3

  اثرات حاصل از زمین لرزه: 

 بهداشتی -1

 ساختمانی -2

 اجتماعی -3

 (پایه ششم)علوم فصل پنجم

 «زمین پویا»



 

  کیلومتر می باشد در نتیجه  8 -12کیلومتر و ضخامت پوسته ی اقیانوس  21-01ضخامت پوسته ی قاره ای

لرزه  بیشتر در پوسته ی اقیانوس اتفاق می افتد و اگر شدت لرزه زلزله زیاد باشد سبب ایجاد زمین 

 .شودسونامی می 

  ایران کشوری زلزله خیز است و در همه ی نقاط آن ، احتمال وقوع زلزله وجود دارد البته زلزله خیزی در

 .تمامی نقاط زمین یکسان نمی باشد 

 

 ، متوجه شده اند که بیشتر زمین لرزه ها در مناطق خاصی رخ می دهند که  دانشمندان در سالهای اخیر

 :عبارتند از 

 حاشیه ی اقیانوس آرام -1

که از حوالی دریایی مدیترانه آغاز می شود و پس از گذشتن از کشورهای ترکیه ،  لیا هیماکمربند آلپ  -2

 .قرار دارد  هیمالیا –کشور ما ، بر روی کمربند آلپ . ایران ، افغانستان به جنوب شرقی آسیا می رسد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


