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سيد بهادر حجازي: تهيه و تدوين



ی عا ه    س
  

  1394 ديها ي ايران در  آماري زمين لرزه گزارش
در ( 0/1لرزه با بزرگي بيش از  زمين 943، تعداد 1394نگاري كشوري در دي ماه  هاي لرزه شبكه

. اند كه در ايران و نواحي مرزي روي داده است را ثبت و تعيين محل كرده) مقياس امواج دروني
هاي زير  هاي ثبت شده در شكل لرزه مركز زمين ها براساس بزرگي و رو لرزه نمودار فراواني زمين

 . است نمايش داده شده

نگاري كشوري  كشور توسط مركز لرزهدر  0/4لرزه با بزرگي بيش از  در اين ماه تعداد سيزده زمين
حوالي گرمي واقع در  6/4بزرگيبا  22/10/1394ها در تاريخ  ترين آن به ثبت رسيده است كه بزرگ

  .، رخ داده استاستان اردبيل
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1394دي  هاي كشور بر اساس بزرگي در  لرزه فراواني زمين  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

لرزه ها با بزرگي  به تفكيك زمين 1394در جدول زير فراواني و بزرگي زلزله هاي رخ داده در سال 
  .به صورت مقايسه اي ارائه شده است   0/6و   0/5،   0/4 ، 0/1بيش از 

 

 

 1394دي  كشور در هاي  لرزه زمينرومركز  نقشه



 

 

  1394فراواني و بزرگي زلزله هاي رخ داده در سال 
لرزه ها با  تعداد زمين

 و بيشتر 0/6بزرگي 

لرزه ها با  تعداد زمين
 و بيشتر 0/5بزرگي 

لرزه ها با  تعداد زمين
 و بيشتر 0/4بزرگي 

لرزه ها با  تعداد زمين
  و بيشتر 0/1بزرگي 

 1394سال ماههاي 

  فروردين 597 12 1 0

 ارديبهشت 706 18 2 0

 خرداد 565 7 0 0

 تير 640 7 0 0

 مرداد 767 10 1 0

 شهريور 895 12 0 0

  مهر  773  10  1  0

  آبان  724  9  0  0

  آذر  829  7  1  0

  دي  943  13  0  0

  بهمن        

  اسفند        

 1394كل سال   7439  105  6  0
 

 

 

 و داخلي سازمانهاي توسطكه  1394  ديمشخصات ده زمين لرزه با بيشترين بزرگاي رخ داده در 
  .گزارش شده، به شرح جدول زير مي باشند المللي بين



 )كيلومتر(عمق  تاريخ وقوع
  بزرگي

  رديف  استان  منبع
Mw  Mb  ML Mn 

02/10/1394  
10    1/4      USGS  چهارمحال

  و بختياري
1  

8        9/3 IGTU  

03/10/1394  
15      8/3    IIEES 

  2 كرمان
7        3/4  IGTU  

06/10/1394  
14    9/3     IIEES 

  3 سمنان
7        3/4  IGTU  

10/10/1394  
14      0/4    IIEES كرمان 

4  
8        3/4  IGTU  

10/10/1394  
14      8/3    IIEES 5 كرمان  
7        2/4  IGTU  

14/10/1394  
10    3/4      USGS 

  6 هرمزگان
20        2/4  IGTU 

19/10/1394  
23    4/4      USGS 

  7 فارس
15        1/4  IGTU 

21/10/1394  
10    4/4      USGS 

  8 كرمان
18        5/4  IGTU 

22/10/1394  
64    5/4      USGS 

  9 اردبيل
20        6/4  IGTU 

26/10/1394  
17      9/3    IIEES 

  10 سمنان
8        1/4  IGTU 

 

IGTU :موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران  
IIEES  :پژوهشكده بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله  
USGS  :مركز زمين شناسي آمريكا 

 
ML    ،بزرگاي محليMn  ،بزرگاي ناتليMb  ، بزرگاي موج حجميMw  ،بزرگاي گشتاوريMs بزرگاي موج سطحي  



  1394 ديمهمترين زمين لرزه هاي جهان در  

دي بررسي بانكهاي اطالعاتي سازمانهاي گزارش كننده زمين لرزه ها در جهان نشان مي دهد كه در 
در دنيا روي داده است  0/6با بزرگاي بيش از  به شرح جدول ذيل زمين لرزه 8تعداد  1394سال 
لرزه در  زمينهاي رويداده دو  از ميان زمين لرزه .بوده اندن 0/7داراي بزرگاي بيش از  هيچكدامكه 

ها در امتداد كمربند  اين زمين لرزه. مناطق افغانستان و هندوستان از اهميت بيشتري برخوردار هستند
آوريل  25لرزه  خيزي باالي اين ناحيه كه با زمين برخوردي هندوستان هيماليا و ادامه فعاليت لرزه

  .اند كاتماندوي نپال آغاز شد، روي داده 2015
  

  1394 ديو بيشتر جهان در  0/6لرزه هاي با بزرگي  زمين

  رديف  منطقه/ كشور   منبع  بزرگي  )كيلومتر(عمق
ML Mb  Mw  Mn 

51/4     6/7   USGS Shizunai, Japan 1  

582/4      6/1    USGS Charagua, Bolivia 2  

239/9     6/2    USGS Rumoi, Japan 3  

20/8      6/5    USGS Sarangani, Philippines 4  

55/0      6/7   USGS Imphal, India 5  

10/0      6/3   USGS 
Western Indian-Antarctic 

Ridge 
6  

206/0      6/3   USGS Ashkasham, Afghanistan 7  

12/3      6/2   USGS Southern East Pacific Rise 8  

USGS  :مركز زمين شناسي آمريكا  
ML    ،بزرگاي محليMn  ،بزرگاي ناتليMb  ، بزرگاي موج حجميMw  ،بزرگاي گشتاوريMs بزراگي موج سطحي  

 

  :در اينجا به مهم ترين اين زمين لرزه ها اشاره مي كنيم



    ايمفال هندوستان 2016ژانويه  3زمين لرزه  
در نتيجه گسلشي امتداد لغز  7/6در نزديكي ايمفال هندوستان با بزرگاي  2016ژانويه  3لرزه  زمين

در ناحيه . هاي هندوستان و اوراسيا در جنوبشرقي آسيا روي داد در مرز تكتونيكي پيچيده بين ورقه
ميليمتر در سال به سمت شمال  48لرزه ورقه هندوستان با سرعتي در حدود  اي اين زمين كالنلرزه
اي در  هاي زمين ساختي ناحيه ورقهمرز . شرقي نسبت به ورقه اوراسيا در حال حركت است شمال

شرقي  شمال شمال - غربي حدوداً داراي امتداد جنوب جنوب) برمه - كمان هند(هندوستان شرقي 
زايي شبه قاره هند و اوراسيا  از برخورد كوه شرقي آسيا متأثر زمين ساخت منطقه جنوب. است

كوههاي جهان يعني هيماليا،  است كه منجر به باال آمدگي پوسته و بوجود آمدن بلندترين رشته
هند در اين پهنه دگرشكل شده  2016ژانويه  3لرزه  زمين. قراقوروم، پامير و هندوكش گرديده است

هاي متوسط  رويداد زمين لرزه. كيلومتر در ورقه هندوستان روي داد 55وسيع در عمقي در حدود 
زمين لرزه  19كه در قرن اخير بيش از  طوري تا بزرگ در اين ناحيه تا حد زيادي معمول مي باشند به

  .اند كيلومتري زمين لرزه اخير روي داده 250در  6با بزرگاي بيش از 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ايمفال هندوستاننقشه هاي  لرزش زلزله 

  :مراجع  
  مركز زمين شناسي آمريكا 

 و مديترانه اروپا نگاري لرزه مركز 

 ژئوفيزيك دانشگاه تهران  موسسه 

 پژوهشكده بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 

 شبكه شتابنگاري زلزله ايران 
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