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 :خانمان سوززلزله  5

 
 

 بالیای رینتدردناک از یکی که زلزله وقوع. اندافتاده اتفاق دنیا مختلف کنار و گوشه در تاکنون جهان هایزلزله ترینبزرگ

 شدیدترین و ترینبزرگ به مقاله این در. باشد داشته همراه به تواندمی را بسیاری مالی و جانی هایخسارت دنیاست، در طبیعی

 .پردازیممی جهان هایزلزله

 

 رتعاشیا امواج ایجاد باعث درنتیجه که است زمین پوسته از انرژی ناگهانی و سریع شدن آزاد نتیجه لرزهزمین همان ایزلزله

 هایخسارت ریشتر 6 از باالتر هایمقابل زلزله در و باشدمی محسوس غیر ریشتر 3 زیر هایزلزله معموالً امروز. شودمی

 .آوردمی بار به سنگینی
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 اندکی مقدمه:

 زلزله چیه آخه؟

 .شناسیممییا زلزله  لرزهزمینساده بگو ببینم: قِر دادن شدید زمین و آزاد شدن انرژی شو به اسم 

مین رو زلزله میگن که صفحات ز زیر زمینانرژی در  ازحدبیشیکم آکادمیک تر: لرزش ناگهانی پوسته زمین به خاطر تجمع 

 زمین جابجا میشن. هایشکستگیو  هاگسلدر امتداد 

 چی میاره؟

 زلزله خشم طبیعته انگار که جان و مال مردم رو میگیره )یه چیزایی تو مایه های مسئولین ما(.

 

 خب واحدش چیه؟

ریشتر  8حرف بزنیم، از ریشتر استفاده میکنن. مثال ریشتر: وقتی میخوایم در مورد بزرگی و شدتش )میزان آزاد شدن انرژیش( 

 .شودمیحس ن معموالًریشتر  4هستش و کمتر از  10تا  1بزرگی زلزله از  میگن.

اندازه گرفتنشم  .کنیممیوقتی میخوایم بدونیم بعد زلزله اثراتش تخریبش و خسارتش چقدره از این مقیاس استفاده رکالی: مِ

 اثرات تخریبی وحشتناکی داره. 12درجه هستش که  12تا  1سخته. مرکالی از 
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 رو مرور کنیم. هازلزله ترینبزرگاول برین توی کلیپ مفهوم زلزله رو ببینین بعد اون 

 

 :ریشتر( 9.5والدیویا، شیلی ) -1

 که بوده جهان زلزله ترینبزرگ اینجا به تا و افتاد اتفاق شیلی در ۱۹۶۰ سال مه ۲۲ تاریخ در والدیویا یزلزله

 دالر میلیون ۵۵۰ زلزله این. کرد آواره را نفر میلیون ۲ و کرد وارد جانی آسیب نفر هزار ۳ به ،کشت را نفر ۱۶۵۵

 دچار ار فیلیپین و ژاپن هاوایی، تا و شد بسیاری ومیرمرگ  باعث سونامی کهاین ضمن کرد، وارد شیلی به خسارت

 ابتدایی، زلزله از بعد روز ۲. داشت طول کیلومتر ۱۰۰۰ از بیش زلزله گسست یمنطقه. کرد مالی و جانی خسارات

 .کردمی منتشر کیلومتر۶ اندازهبه جوی در خاکستر و دود هفته چند تا و شد فعال پویهوئه فشانآتش
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 :ریشتر( 9.2پرنس ویلیام، آالسکا ) -2

 ساراتخ زلزله این آمد، شیلی در که ایزلزله با مقایسه در. پیوست وقوع به آالسکا در 1۹64 سال مارس 28 تاریخ در زلزله این

 میلیون 311 درمجموع و گرفت را نفر 128 زندگی زلزله، این از حاصل سونامی حالبااین. آورد بار به آالسکا برای کمتری

 نای ضمناً شد احساس نیز کانادا از هاییبخش همچنین و آالسکا در بیشتر زلزله این. کرد وارد خسارت سال آن در دالر

 مهیب زلزله این از ناشی هایتکان که است آن از حاکی هاگزارش از برخی. داد قرار تأثیر تحت را هاوایی یمنطقه تا سونامی

 .است آورده وجود به منطقه این در ساکن اهالی برای را ترسناکی نهایت بی زمان خود نوع در که کشیده طول دقیقه 3

 

 

 :ریشتر( 9.1اندونزی )سوماترا،  -3

 لکهب مالی، و جانی خسارات ازنظر تنهانه زلزله این. افتاد اتفاق اندونزی کشور در 2004 سال دسامبر 26 تاریخ در سوماترا زلزله

 ناپدید یا و دادند دست از را خود جان سونامی این در نفر 22۷۹00 درمجموع. گذاشت مخربی تأثیرات نیز روانی و روحی ازنظر

 1۷ از بیش آفریقا شرق و آسیا جنوب کشور 14 در کهاین ضمن. اندمرده هاآن که گرفت قرار این بر فرض البته که شدند

 باندآسه شرق جنوب کیلومتری 2۵0 در بزرگ یزلزله این مرکز. شدند آواره نیز مناطق این در ساکن مردم از نفر میلیون

 دش فعال آندامار جزایر در باراتنگ، نزدیکی فشانیآتش دسامبر 28 در بعد روز چند. است بوده کیلومتری 30 عمق در اندونزی

 !است داشته ارتباط زلزله با رسدمی نظر به که
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 :ریشتر( 9سندای، ژاپن ) -4

 که شد سونامی یک به تبدیل ادامه در زلزله این. پیوست وقوع به ژاپن کشور در 2011 سال مارس 11 تاریخ سندای یزلزله

 ارتفاع هب هاییموج ایجاد باعث سونامی این. آورد وجود به منطقه این ساکنان برای هاوایی جزایر در ایگسترده مالی خسارات

 هیچ اما اندشدهتلف سونامی این اثر در گاوش 6 که داد گزارش منطقه این در محلی کشاورز یک تنها. شد کائنا در متر ۹

 .نشد منتشر افراد مرگ بر مبنی دیگری گزارش
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 :ریشتر( 8.8بیوبیو، شیلی ) -5

 حداقل اشسونامی و زلزله این. پیوست وقوع به شیلی در 2010 سال یفوریه 2۷ در ،اشسونامی آن پیامد در و بیوبیو زلزله

 آواره نفر هزار 800 از بیش و دیدند آسیب میان این در نیز نفر هزار 12 و شدند ناپدید نفر ۵6 و گذاشت برجای کشته نفر ۵21

 خسارت کهآن منض. گرفتند قرار زلزله این تأثیر تحت نفر هزار هشتصد و میلیونیک از بیش شیلی سراسر در درمجموع. شدند

 پایتخت سانتیاگو، غربی جنوب کیلومتری 33۵ در زلزله این مرکز. است شده برآورد دالر میلیارد 30 از بیش زلزله این مالی

 . افتاد اتفاق زمین کیلومتری 3۵ عمق در و بود شیلی

 

 :حرف آخر

 ؟ی رو یادت میاد؟ چند ریشتر بودنهایزلزلهتوی ایران چه  اصالً میخوام بدونم از نزدیک شاهد زلزله بودی؟
 

 
 

 مطالب: گردآورنده

 عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( هایکتابو مدرس  مؤلف اسالمی اسالم مهندس
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