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سيد بهادر حجازي: تهيه و تدوين



ی عا ه    س
  

  1395 فروردينها ي ايران در  آماري زمين لرزه گزارش
 0/1لرزه با بزرگي بيش از  مينز 739، تعداد 1395شوري در فروردين ماه نگاري ك هاي لرزه شبكه

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

ترين  ر به ثبت رسيده است كه بزرگدر كشو 0/4لرزه با بزرگي بيش از  در اين ماه تعداد شش زمين
، رخ حوالي ناغان واقع در استان چهارمحال و بختياري 9/4 بزرگيبا  12/1/1395ها در تاريخ آن

  .است داده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395فروردين   هاي كشور بر اساس بزرگي در  لرزه فراواني زمين   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لرزه ها با  به تفكيك زمين 1395سال ماههاي در جدول زير فراواني و بزرگي زلزله هاي رخ داده در 
  .به صورت مقايسه اي ارائه شده است   0/6و   0/5،   0/4 ، 0/1بزرگي بيش از 

 

 1395فروردين  كشور در هاي  لرزه زمينرومركز  نقشه



  1395فراواني 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 

 1395سال ماههاي 

  فروردين 739 6 0 0

 ارديبهشت    

 خرداد    

 تير    

 مرداد    

 شهريور    

  مهر        

  آبان        

  آذر        

  دي        

  بهمن        

  اسفند        

 1395كل سال   739  6  0  0
  

 1394كل سال   9104  120  7  0
 1393كل سال   9965  242  29  1

  
 

 

 

 سازمانهاي توسطكه  1395 بزرگاي رخ داده در فروردينبا بيشترين  كشور مشخصات ده زمين لرزه

  .گزارش شده، به شرح جدول زير مي باشند المللي بين و داخلي



  1395  فروردينبزرگاي رخ داده در با بيشترين  كشور مشخصات ده زمين لرزه

 )كيلومتر(عمق  تاريخ وقوع
  بزرگي

  رديف  استان  منبع
Mw  Mb  ML Mn 

04/01/1395  
10    4/3     USGS 

  1  مازندران
8        4/1 IGTU  

06/01/1395  
14      4/1    IIEES  آذربايجان

 شرقي
2  

19        4/2  IGTU  

06/01/1395  
18     3/8    IIEES 

  3 فارس
12        3/9  IGTU  

10/01/1395  
14      3/8    IIEES 

  4 لرستان
8        4/1  IGTU  

12/01/1395  
33    4/9      USGS  چهارمحال

 و بختياري
5  

8        4/9  IGTU  

15/01/1395  
18      3/8    IIEES 

  6 فارس 
17        3/9  IGTU 

17/01/1395  
14      3/9    IIEES 

  7 كرمان
8        4/1 IGTU 

23/01/1395  
18      3/9    IIEES 

  8 فارس 
12        4/1 IGTU 

24/01/1395  
10    4/3      USGS 

  9 لرستان
8        3/9  IGTU 

25/01/1395  
‐    ‐      USGS 

  10 گلستان
17        3/8  IGTU 

 

IGTU : دانشگاه تهرانموسسه 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  



  1395 فروردينمهمترين زمين لرزه هاي جهان در  

بررسي بانكهاي اطالعاتي سازمانهاي گزارش كننده زمين لرزه ها در جهان نشان مي دهد كه در 
 كره زميندر و بيشتر  0/6با بزرگاي  به شرح جدول ذيل زمين لرزه 15تعداد  1395سال  فروردين

ي و كه باعث خسارات جان ستبوده او بيشتر  0/7داراي بزرگاي  زمين لرزه 2روي داده است كه 
  .اند در كشورهاي ژاپن و اكوادور روي دادهو اند  شدهنيز مالي 

  1395فروردين و بيشتر جهان در  0/6لرزه هاي با بزرگي  زمين

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

19    7/8  USGS Muisne, Ecuador ١ 

10      7/0    USGS Kumamoto-shi, Japan 2  

25     6/1    USGS Champerico, Guatemala 3  

16     6/4    USGS Port-Olry, Vanuatu 4  

6     6/0    USGS Uto, Japan 5  

10     6/2    USGS Ueki, Japan 6  

10     6/0    USGS Port-Olry, Vanuatu 7  

135     6/9    USGS Mawlaik, Burma 8  

212     6/6    USGS Ashkasham, Afghanistan 9  

27     6/7    USGS Sola, Vanuatu 10  

29     6/1    USGS SSW of Bunisari, Indonesia 11  

24      6/7    USGS Sola, Vanuatu 12  

35      6/9   USGS Port-Olry, Vanuatu 13  

5      6/2   USGS Angoram, Papua New Guinea 14  

30      6/4   USGS Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 15  
USGS  :مركز زمين شناسي آمريكا  

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



   كوماموتو ژاپن  2016آوريل  15زمين لرزه    
در پي يك  كيلومتر 10با عمقي در حدود  7/0كوماموتو با بزرگاي  2016آوريل  15لرزه  زمين

بود   0/7رويداد اصلي كه داراي بزرگاي . روي دادآوريل  14در روز  2/6پيشلرزه قوي با بزرگاي 
ساز و كار ارائه شده براي زمين لرزه داللت بر . در نتيجه گسلشي امتداد لغز در عمقي كم روي داد

  .امتداد لغز براي اين زمين لرزه داردساز و كار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ژاپننقشه لرزش زلزله 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   اكوادور  2016آوريل  16زمين لرزه  
يكي از بزرگترين كيلومتري،  19در عمق  8/7اكوادور با بزرگاي  2016آوريل  16لرزه مخرب  زمين
اين زمين لرزه كه در غرب ساحل . گردد محسوب مي 2016هاي رويداده در جهان در سال  ه لرز زمين

هاي  اي بين ورقه شي رانده و با عمق كم بر يا نزديك مرز ورقهشمال اكوادور روي داد در اثر گسل
لرزه ورقه زمين ساختي نازكا با  در محل رومركز اين زمين. نازكا و آمريكاي جنوبي روي داد

ساز و كار اين . كند ميليمتر در سال به زير ورقه آمريكاي جنوبي فرورانش مي 61سرعتي در حدود 
  .راندگي مابين دو ورقه زمين ساختي اصلي منطقه سازگار است زمين لرزه با ساز و كار ابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اكووادورنقشه لرزش زلزله  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :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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