
: گفتگًی يیضٌ مُزثب ریچبرزاستز

 يقًع سلشلٍ مرزة زر تُزان قطؼی است 

محقق ي استبز مًسسٍ مؼسن ي تکىًلًصی زر ویًمکشیکً ي رئیس اوجمه لزسٌ شىبسی آمزیکب  "ریچبرز استز"

زرثبرٌ ثٍ سئًاالت گزيٌ فىبيریُبی وًیه ذجزگشاری مُز زرثبرٌ سمیه لزسٌ اذیز صاپه ي احتمبالت زاوشمىسان 

 .سمیه لزسٌ ای کٍ ممکه است تُزان را ثٍ شست تُسیس کىس پبسد زازٌ است

 

 9سمیه لزسٌ َبی ثشرگ پس لزسٌ َبی ثشرگی اس ذًز ثٍ جب می گذاروس ثٍ طًری کٍ سمیه لزسٌ اذیز  -

يقًع ریشتزی صاپه می تًاوس فؼبلیتُبی لزسٌ ای سمیه را ثزای یک زٍَ افشایش زَس، ثزای مثبل امکبن زارز 

. ریشتزی زر ایه مىطقٍ افشایش پیسا کىس 7پس لزسٌ َبی 

 ثزرسی ثبرَب ي ثبرَب ي زر ایه مىطقٍ رخ زاز، ثسیبر مشًُر ثًزٌ 869جًالی سبل  9سمیه لزسٌ ای کٍ زر  -

وبمی وبشی اس ایه سمیه سً امًاج امب شس سزٌ ترمیه ریشتز 8.4 لزسٌ سمیه ایه شست. است شسٌ مطبلؼٍ ي

ػظیم ي مُیت ثًزٌ است ثٍ شکلی کٍ رسًثبت شه ثٍ جب مبوسٌ اس ایه سًوبمی را می تًان تب  لزسٌ ثسیبر

. مشبَسٌ کزز "سىسای"کیلًمتزی زر سبحل  4مسبفت 

سمیه لزسٌ َب لشيمب ثٍ صًرت زيرٌ ای رخ ومی . یک ريیساز کبمال غبفلگیز کىىسٌ ثًزاذیز صاپه سمیه لزسٌ  -

اس ایه يجًز زاشتىس وشبن می زازوس سمیه لزسٌ ثشرگ ثؼسی زر ایه زَىس امب تمبمی شًاَسی کٍ پیش 

. ریشتز ذًاَس زاشت 8مىطقٍ شستی ثزاثز 

ایه ثٍ آن مؼىی است کٍ . ػبمل اصلی ایه سمیه لزسٌ ثشرگ قزارگیزی صاپه زر مىطقٍ ای فزيراوشی است -

ز زر فبجؼٍ صاپه وقش زاشتٍ زر ایه مىطقٍ گسلُبی کم ػمق پًستٍ ای ثیشمبری يجًز زاروس کٍ می تًاوه

. ثبشىس

زیسٌ  کٍ زر ياقغ ثٍ وظز می رسس ایه کشًر تىُب ذطز سًوبمی را زست کم گزفتٍ ثًزٌ است سیزا َمبوطًر -

شس صاپه زر ثىبی سبسٌ َبی مرتلف ذطز يقًع لزسٌ َبی شسیس را ثٍ ذًثی پیش ثیىی کززٌ، زر وظز گزفتٍ ي 

. محبسجٍ کززٌ است

. کی صفحٍ َبی سمیه ثًزٌ استتکتًوی حزکت اس وبشی ي  پسیسٌ ای کبمال طجیؼی سمیه لزسٌ صاپه -

ایه احتمبل يجًز زارز کٍ ثزذی اس سیستمُبی آتشفشبوی تحت تبثیز لزسٌ َبی وبشی اس سمیه لزسٌ شسیس  -

 َیچ کىًن تب َمٍ ایه ثب. ثگیزوس قزار َب، لزسٌ ایه اثز زر سمیه َبی صفحٍ کشش صاپه ي یب تغییزات فشبر یب

. است وشسٌ مشبَسٌ صاپه زر تبثیزی چىیه يجًز اس ای وشبوٍ



ایزان ثٍ طًر کلی ػىًان کشًری سلشلٍ ذیش ثسیبر مشًُر است ي ثیشتز اس جبوت يقًع سمیه لزسٌ َبی  -

اس جملٍ مُمتزیه ایه سمیه لزسٌ َب سلشلٍ ای است کٍ احتمبل يقًع آن . مُیت تُسیس می شًز ي وٍ سًوبمی

. وشزیکی تُزان يجًز زارز، اس ایه ري ثُتز است ایزاویُب اس َز وظز ذًز را ثزای ایه احتمبل آمبزٌ کىىسزر 

اس زیسگبٌ ػلم سمیه شىبسی يقًع سلشلٍ ای ثسیبر مرزة زر وشزیکی تُزان امزی کبمال قطؼی است کٍ زر  -

 ي ذطز میشان تًان می تىُب. کزز ثیىی پیش را آن ترزیت قسرت ي شست يقًع، ػیه حبل ومی تًان سمبن

. کزز آمبزٌ آن يقًع ثزای را ذًز ي کززٌ ثیىی پیش را آن اس وبشی آسیجُبی

 


