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  1394 آبانها ي ايران در  آماري زمين لرزه گزارش
لرزه با بزرگي  زمين 724، تعداد 1394نگاري كشوري در آبان ماه  نگاري مركز لرزه هاي لرزه شبكه

كه در ايران و نواحي مرزي روي داده است را ثبت و تعيين ) در مقياس امواج دروني( 0/1بيش از 
هاي ثبت شده در  لرزه مركز زمين ها براساس بزرگي و رو لرزه نمودار فراواني زمين. اند محل كرده

 . است هاي زير نمايش داده شده شكل

نگاري كشوري به  توسط مركز لرزه در كشور 0/4لرزه با بزرگي بيش از  در اين ماه تعداد نه زمين
حوالي بهاباد واقع در  8/4بزرگي با  07/08/1394ها در تاريخ  ترين آن ثبت رسيده است كه بزرگ

  .، رخ داده استاستان يزد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1394آبان  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 

  

  

 1394  آبانكشور 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        

  دي        

  بهمن        

  اسفند        

 1394كل سال   5667  85  5  0
  

  

  

  

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

  



  1394 مشخصات ده زمين لرزه با بيشترين بزرگاي رخ داده در آبان 

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

03/08/1394  
14      0/4    IIEES  

  1  بوشهر
15        0/4 IGTU  

03/08/1394  
14      0/4    IIEES  

  2 يزد
12        8/3  IGTU  

07/08/1394  
18     8/4    IIEES ذربايجان غربيآ  

 )مرز ايران و تركيه(
3  

-        -  IGTU  

07/08/1394  
15    4/4      USGS 

  4 يزد
8        8/4  IGTU  

09/08/1394  
10    3/4      USGS 

  5 فارس
7        4/4  IGTU  

09/08/1394  
14      7/3    IIEES 

  6 ايالم
9        9/3  IGTU 

18/08/1394  
15      7/3    IIEES 

  7 كرمان
14        1/4  IGTU 

20/08/1394  
17      9/3    IIEES 

  8 خراسان رضوي
10        0/4  IGTU 

25/08/1394  
14      0/4    IIEES 

  9 خراسان شمالي
10        4/4  IGTU 

30/08/1394  
10    6/4      USGS 

  10 ايالم
7        4/4  IGTU 

 

IGTU : ژئوفيزيك دانشگاه تهرانموسسه  
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 آبانمهمترين زمين لرزه هاي جهان در  

زمين لرزه با بزرگاي  2 عدادو ت 0/6زمين لرزه با بزرگاي بيش از  14 تعداد 1394ماه سال  آباندر 
شاهد افزايش رويداد زمين  در اين ماه. در دنيا اتفاق افتاده استبه شرح جدول زير  0/7بيش از 

بيشتر اين  .وارده در جهان بوديم ها چه از منظر تعداد و چه به لحاظ بزرگا و خسارات لرزه
هاي افغانستان و يونان  لرزه در اين ميان زمين. اند ها در حاشيه فعال اقيانوس آرام روي داده لرزه زمين

اي كه  ترين زمين لرزه مهم .اند اي آلپ هيماليا قرار داشته در قاره اروپا و آسيا بر روي كمربند لرزه
منطقه هندوكش در افغانستان در 5/7 با بزرگاي رويداد زمين لرزهدر اين ماه در جهان اتفاق افتاده 

   .نواحي مرزي كشورهاي افغانستان و پاكستان را به لرزه درآورد 2015اكتبر  26بوده كه در تاريخ 

  
  1394 آباندر جهان و بيشتر  0/6با بزرگي  يلرزه ها زمين

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

82     1/6   USGS Saumlaki, Indonesia 1  

14      0/7    USGS Dadali, Solomon Islands 2  

11     5/6    USGS Nidri, Greece 3  

12      7/6    USGS Makurazaki, Japan 4  

10     9/6   USGS Coquimbo, Chile 5  

12     9/6   USGS Coquimbo, Chile 6  

15     5/6   USGS Atka, Alaska 7  

10     6/6   USGS Sabang, Indonesia 8  

46     8/6   USGS Ovalle, Chile 9  

13     2/6   USGS Coquimbo, Chile 10  



20     5/6   USGS Dili, East Timor 11  

231     5/7   USGS Farkhar, Afghanistan 12  

10     0/6   USGS Marion Island, Prince 
Edward Islands 

13  

110     2/6   USGS Bouvet Island, Bouvet Island 14  

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

  
  

  نواحي مرزي كشورهاي افغانستان و پاكستاندر  2015اكتبر  26زمين لرزه  
كيلومتري در زير رشته كوه  210اين زمين لرزه در اثر گسلشي معكوس و در عمقي در حدود 

ساز و كار كانوني زمين  نتايج بدست آمده از. شرقي افغانستان بوقوع پيوست هندوكش در شمال
لرزه يا بر روي يك گسل معكوس قائم يا بر روي  دهد كه شكستگي مرتبط با اين زمين لرزه نشان مي

در عرض جغرافيايي اين زمين لرزه شبه قاره هندوستان در . يك راندگي شيب كم اتفاق افتاده است
لهاي فعال و سگ. كند برخورد ميميليمتر در سال  37جهت شمال با اوراسيا با سرعتي در حدود 

هاي منتج از آنها در شمال پاكستان و مناطق مجاور در هندوستان و افغانستان نتيجه  زمين لرزه
اين برخورد باعث بوجود آمدن رشته . هاي هندوستان و اوراسيا هستند مستقيم همگرايي بين ورقه

زمين لرزه هايي مانند اين رويداد كه . گردد كوههاي بلند هيماليا، قراقوروم، پامير و هندوكش مي
كيلومتر هستند از ديدگاه زلزله شناسي زمين لرزه هايي با عمق متوسط  300تا  70داراي عمقي بين 

هاي با عمق كم  هايي با عمق متوسط خرابي كمتري نسبت به زمين لرزه لرزه زمين .شوند ناميده مي
 اكتبر 26زمين لرزه مجموع تلفات . گردند نمايند وليكن در منطقه وسيعتري احساس مي ايجاد مي

  . بوده است نفر رسيد كه بيشترين تلفات در كشور پاكستان 2536نفر و مجروحان به  398به   2015
  



  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مركز زمين لرزه  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه  لرزش



  

  

  

  

  

  

  

 

  نقشه  لرزش

  :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 

  نقشه  لرزش
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