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ی عا ه    س
  

  1394 آذرها ي ايران در  آماري زمين لرزه گزارش
در ( 0/1لرزه با بزرگي بيش از  زمين 829، تعداد 1394نگاري كشوري در آذر 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 به  ور توسط مركز لرزهدر كش 0/4لرزه با بزرگي بيش از  در اين ماه تعداد هفت زمين
حوالي مسجدسليمان  3/5بزرگي با  05/09/1394ها در تاريخ  ترين آن ثبت رسيده است كه بزرگ

  . ، رخ داده استواقع در استان خوزستان
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

1394آذر  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 

  

 1394آذر  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        

  بهمن        

  اسفند        

 1394كل سال   6496  92  6  0
  
  
  

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



 )كيلومتر(عمق  تاريخ وقوع
  بزرگي

  رديف  استان  منبع
Mw  Mb  ML Mn 

01/9/1394  
10    1/4      USGS 

  1  ايالم
8        7/3 IGTU  

04/9/1394  
-    -      USGS 

  2 بوشهر
24        0/4  IGTU  

05/9/1394  
10    4/5     USGS 

  3 خوزستان
12        3/5  IGTU  

07/9/1394  
-    -      USGS 

  4 فارس
11        9/3  IGTU  

08/9/1394  
-    -      USGS 

  5 هرمزگان
8        8/3  IGTU  

13/9/1394  
32    0/5      USGS 

  6 فارس
22        7/4  IGTU 

14/9/1394  
-    -      USGS 

  7 كرمان
11        0/4  IGTU 

21/9/1394  
-    -      USGS 

  8 كرمان
8        9/3  IGTU 

23/9/1394  
-    -      USGS 

  9 خوزستان
13        9/3  IGTU 

24/9/1394  
-    -      USGS  چهارمحال

 و بختياري
10  

10        0/4  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  



 مسجد سليمانحوالي ( خوزستاناستان  1394 آذر 5 لرزه زمين( 

مورخ  21:17:18 ساعت بابه وقت محلي برابر  05/09/1394  مورخ 00:47:18 در ساعت
كيلومتر طبق  12و عمق كانوني  3/5زلزله اي با بزرگاي ، )UTC(به وقت بين المللي 12/10/2015

حوالي ) USGSكيلومتر طبق اعالم  10و عمق كانوني  4/5با بزرگاي ( IGTUاعالم 
كيلومتري  24  كانون اين زلزله در فاصله. ، رخ داده استمسجدسليمان واقع در استان خوزستان

  .بوده استقلعه خواجه كيلومتري  36ايذه و كيلومتري  32مسجدسليمان، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه  لرزش



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مركز زمين لرزه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه گسلهاي منطقه

  روز پيش از زلزله 30در  منطقه زلزله هاي رخ داده



  1394 آذرمهمترين زمين لرزه هاي جهان در  

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

  .بوده اند 0/7زمين لرزه داراي بزرگاي بيش از  چهاراست كه از ميان آنها 
  

  1394 آذرو بيشتر جهان در  0/6رگي لرزه هاي با بز زمين

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

0/9     0/6   USGS Tarakan, Indonesia 1  

0/10      2/6    USGS Isangel, Vanuatu 2  

8/97     6/6    USGS Tres Picos, Mexico UTC 3  

9/33      9/6    USGS Amahai, Indonesia 4  

0/26      2/7   USGS Murghob, Tajikistan 5  

0/35      1/7   USGS Southeast Indian Ridge 6  

0/35      2/6   USGS Taltal, Chile 7  

8/602      7/6   USGS Tarauaca, Brazil 8  

1/622      6/7   USGS Tarauaca, Brazil 9  

7/605      6/7   USGS Iberia, Peru 10  

9/586      0/6   USGS 
Agrihan, Northern Mariana 

Islands 
11  

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



   ايبريا پرو 2015نوامبر  25زمين لرزه هاي  
دو زمين لرزه تقريباً هم اندازه از لحاظ بزرگا در مرز كشورهاي پرو و  2015نوامبر  24در روز 

و هر دو  6/7هر دوي اين زمين لرزه ها داراي بزرگاي . برزيل در آمريكاي جنوبي روي دادند
كيلومتر در رده زمين لرزه  600اين دو زمين لرزه با عمقي در حدود . داراي ساز و كار نرمال بودند

 ،كيلومتري شرق گودال پرو 1000مكان رويداد اين زمين لرزه ها در . اي عميق قرار مي گيرنده
در محل رومركز اين زمين لرزه . شيلي در داخل پوسته اقيانوسي فرورانده شده نازكا قرار مي گيرد 

    ش ميليمتر در سال فرو ران 69ها ورقه نازكا به زير ورقه آمريكاي جنوبي با سرعتي در حدود 
روي ) در پرو( 6/7دقيقه به وقت بين المللي با بزرگاي  22:45زمين لرزه اول در ساعت . مي كند

كيلومتري به لحاظ افقي  55دقيقه بعد زمين لرزه بعدي با همان بزرگا در نقطه اي در حدود  5. داد
بوده و به نظر مي  لرزه داراي سازوكار مشابهي هر دو زمين. روي داد) در برزيل(از زمين لرزه اول 

زلزله شناسان معموالً به . رسد زمين لرزه دوم به وسيله رويداد اولي تحريك و رخ داده است
رويدادهايي مشابه اين دو زمين لرزه كه داراي بزرگاي مشابه و در مناطق نزديك به يكديگر روي 

دهد كه در يك  ا نشان مينگاهي به لرزه خيزي ورقه نازك. گويند دهند زمين لرزه هاي دوگانه مي مي
كيلومتري كاهش نشان  200خيزي ورقه تا عمق  سوي شرق از گودال پرو شيلي لرزهه  امتداد ب

كند  كيلومتر جايي كه ورقه نازكا به زير پرو شرقي فرورانش مي 500تا  200هاي عمق بين. دهد مي
زير ناحيه مرزي پرو و برزيل جايي كه زمين لرزه . هاي خيلي كمي گزارش شده است لرزه زمين
عمق . اند دوباره ورقه فرورانده نازكا به لحاظ لرزه خيزي فعال مي گردد نوامبر اتفاق افتاده 24هاي 

در زلزله شناسي به زمين لرزه هايي كه .كيلومتر است 650تا  500قسمت بين زمين لرزه ها در اين 
اين زمين لرزه ها به . شود كيلومتر هستند زمين لرزه هاي عميق گفته مي 300عمق بيش از  داراي

دليل عمق زيادشان خسارات كمتري نسبت به زمين لرزه هاي با بزرگاي مشابه و عمق كمتر بر 
  .  رند وليكن در منطقه وسيعتري احساس مي گردندمي گذا جاي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ايبريا پرونقشه  لرزش زلزله 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :مراجع  
  مركز زمين شناسي آمريكا 

 اروپا و مديترانه نگاري لرزه مركز 

 ژئوفيزيك دانشگاه تهران  موسسه 

  بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهپژوهشكده 

 شبكه شتابنگاري زلزله ايران 

  ايبريا پرونقشه  لرزش زلزله 
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