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سيد بهادر حجازي: تهيه و تدوين



ی عا ه    س
  

  1394 اسفندها ي ايران در  آماري زمين لرزه گزارش
در ( 0/1لرزه با بزرگي بيش از  زمين 827، تعداد 1394كشوري در اسفند ماه نگاري  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 به  در كشور توسط مركز لرزه 0/4لرزه با بزرگي بيش از  در اين ماه تعداد پنج زمين
قع در حوالي فاروج وا 2/4بزرگي با  24/12/1394ها در تاريخ  ترين آن ثبت رسيده است كه بزرگ

  .است ، رخ دادهاستان خراسان شمالي
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1394اسفند  هاي كشور بر اساس بزرگي در  لرزه فراواني زمين   



 

 

 

 

 

 

لرزه ها با  به تفكيك زمين 1394سال ماههاي در جدول زير فراواني و بزرگي زلزله هاي رخ داده در 
زلزله هاي رخ تعداد كل به همراه به صورت مقايسه اي   0/6و   0/5،   0/4 ، 0/1بزرگي بيش از 

  .ارائه شده است  1393داده در سال 

 1394اسفند  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  838  10  1  .

  اسفند  827  5  0  0

 1394كل سال   9104  120  7  0

  

 1393كل سال   9965  242  29  1
  
  



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

  رديف  استان  منبع  بزرگي )كيلومتر(عمق  تاريخ وقوع
Mw  Mb  Mn Ml 

02/12/1394  
15        7/3  IIEES 

  1  ايالم
11      9/3   IGTU  

04/12/1394  
15        7/3  IIEES 

  2 سمنان
7    9/3      IGTU  

07/12/1394  
-       -  IIEES  آذربايجان

 غربي
3  

8      8/3    IGTU  

17/12/1394  
10    9/3      USGS 

  4 زنجان
6      1/4    IGTU  

20/12/1394  
14        8/3  IIEES  كهكيلويه و

 بويراحمد
5  

16      2/4    IGTU  

22/12/1394  
14        8/3  IIEES 

  6 خوزستان
14      0/4    IGTU 

23/12/1394  
15        6/3  IIEES 

  7 گلستان
18      0/4    IGTU 

24/12/1394  
10    1/4      USGS  خراسان

 شمالي
8  

6      2/4    IGTU 

26/12/1394  
-        -  IIEES 

  9 ايالم
8      7/3    IGTU 

29/12/1394  
10    4/4      USGS 

  10 كرمانشاه
10      9/3    IGTU 

IGTU :دانشگاه تهران موسسه ژئوفيزيك  
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 اسفندمهمترين زمين لرزه هاي جهان در  

بررسي بانكهاي اطالعاتي سازمانهاي گزارش كننده زمين لرزه ها در جهان نشان مي دهد كه در 
روي  زمينكره در  0/6با بزرگاي بيش از  به شرح جدول ذيل زمين لرزه 6تعداد  1394سال  اسفند

   .ستبوده ا 0/7داراي بزرگاي بيش از  زمين لرزه 1داده است كه 
  

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

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

32    0/6  USGS Codrington, Barbuda km ١ 

17      0/6    USGS Atka, Alaska  2  

19     3/6    USGS Atka, Alaska  3  

24      8/7    USGS Sumatra, Indonesia km 4  

10      1/6   USGS Western Indian-Antarctic  5  

12      0/6   USGS Coquimbo, Chile  6  

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

  
  
  

جنوبغربي تحت تاثير زمين لرزه شديد و خسارت بار  1394ماه سال  اسفندلرزه خيزي جهان در 
بررسي اجمالي به  در ادامه .قرار گرفت 2016 مارس دومدر  اندونزيسوماترا در كشور اندونزي 

  : مي پردازيمزمين لرزه اين 



   سوماترا اندونزي  2016م مارس  دوزمين لرزه   
كيلومتري جنوبغربي زون فرورانش  600در پوسته اقيانوسي در حدود  2016دوم مارس لرزه  زمين

هاي هندوستان و استراليا به زير ورقه سوندا در امتداد شمال  جايي كه ورقه سوماترااصلي ساحل 
ه زمين لرزه در آن روي داد اغلب به سنگ كره اقيانوسي ك. كنند، روي داد شمالشرقي فرورانش مي

هاي هند و  عنوان بخشي از يك ناحيه عريض دگرشكلي كه بخشهاي دگر شكل نشده داخلي ورقه
در اين ناحيه حركت ورقه استراليا به سمت شمال . شود كند شناخته مي استراليا را از هم جدا مي

  . ميليمتر در سال جريان دارد 11شمالغربي نسبت به ورقه هند با سرعتي در حدود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اندونزيلرزش زلزله نقشه 



هاي هند و استراليا در جنوبغربي  هاي بزرگ با ساز و كار امتداد لغز در ناحيه مرزي ورقه زمين لرزه
در يك  2/8و  6/8دو رويداد با بزرگاي  2012در سال . نتظره نيستندمنطقه فرورانشي سوماترا غيرم
كيلومتر گرديدند كه در  850تا  650هاي امتداد لغز اقيانوسي به طول  روز باعث شكستگي گسل
يك زمين لرزه با  2000ژوئن  18در  .قرار داشتند   2016 مارس 2لرزه  واقع در شمال رومركز زمين

ساز و كار همه . كيلومتري كانون زمين لرزه اخير روي داد 1000در فاصله  9/7بزرگاي 
  .هاي رويداده در اين ناحيه به صورت راستالغز بوده است لرزه زمين

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مراجع  
  مركز زمين شناسي آمريكا 

 اروپا و مديترانه نگاري لرزه مركز 

 ژئوفيزيك دانشگاه تهران  موسسه 

 پژوهشكده بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 

 شبكه شتابنگاري زلزله ايران 
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