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 هاگزارش زمین لرزه -1

تاریخ   بندر    12/04/1401الی    03/1401/ 24استان هرمزگان از  شاهد وقوع زمین لرزه هاي متعدد در سه منطقه حوالی 

بطوریکه   است.  بوده  خمیر  بندر  و  پارسیان  لرزهشبکهچارك،  لرزههاي  مرکز  به  وابسته  موسسه  نگاري  کشوري  نگاري 

این  از  ثبت و تعیین مکان نموده اند.    زمین لرزه را در مناطق مذکور  214تعداد    در این بازه زمانیژئوفیزیک دانشگاه تهران  

در حوالی بندر چارك، زمین لرزه به   6/5و    3/5شامل زمین لرزه هاي به بزرگی   5تعداد شش زمین لرزه با بزرگی بیش از  

الزم به  .  یر به ثبت رسیددر حوالی بندر خم  7/5و    1/6و    6/ 1در حوالی پارسیان و زمین لرزه هاي با بزرگی    2/5بزرگی  

در تعیین محل اولیه با بزرگی    1/6و زمین لرزه    1/6در تعیین محل اولیه با بزرگی    7/5ذکر است که زمین لرزه به بزرگی  

 تصحیح گردید.   لرزهبزرگی زمین ،اعالم شده بود که پس از بازبینی مجدد 3/6

 12/04/1401الی  25/03/1401مزگان از  استان هر  5اطالعات زمین لرزه هاي با بزرگی بیش از   .1 جدول

 محل وقوع  بندر چارك  بندر چارك  پارسیان  بندر خمیر 

 تاریخ  25/03/1401 04/04/1401 01/04/1401 1401/ 11/04

 ساعت وقوع  10:36:03 08:07:12.2 01:39:34.5 02:02:07.4 03:54:13.1 03:55:14.3

 عرض جغرافیایی 635/26 589/26 051/27 784/26 856/26 809/26

 طول جغرافیایی  316/54 322/54 232/53 296/54 318/55 351/55

 لرزهبزرگی زمین  3/5 6/5 2/5 1/6 7/5 1/6

 عمق (کیلومتر)  15 16.6 8 10 8/12 9/12

 

گزارش شده  دیگر  المللی  از سوي برخی از مراجع داخلی و بیني فوق  هالرزهزمینعالوه بر مرکز لرزه نگاري کشوري،  

 .  )7تا  1و شکل هاي   6تا    2(جداول   است
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) و سایر   IRSC( نگاري کشوري، گزارش شده توسط مرکز لرزه هرمزگان  چاركبندر  25/03/1401مورخ  3/5لرزه  خصات زمین ش. م2 جدول

 بین المللی  مراکز 

 )محلیزمان وقوع ( مرجع 
عرض  

 جغرافیایی 

طول 

 جغرافیایی 

 عمق

) کیلومتر(  
 بزرگی

IRSC 2022/06/15  10:36:03 26.635 54.316 15.0 Mn=5.3 

IIEES 2022/06/15  10:36:04 26.722 54.433 16 ML=5.3 

EMSC 2022/06/15  10:36:03 26.62 54.30 10 Mw=5.3 

USGS 2022/06/15  10:36:03 26.686 54.187 10 Mww=5.5 

GFZ 2022/06/15  10:36:03 26.59 54.29 10 Mw=5.5 
 

) و   IRSC( نگاري کشوريمرکز لرزه   ، گزارش شده توسطهرمزگان پارسیان 01/04/1401مورخ  2/5لرزه . مشخصات رومرکز زمین 3 جدول
 بین المللی  سایر مراکز

 )GMTزمان وقوع ( مرجع 
عرض  

 جغرافیایی 

طول 

 جغرافیایی 

 عمق

) کیلومتر(  
 بزرگی

IRSC 2022-06-21  01:39:34.5 27.051 53.232 8 Mn=5.2 
IIEES 2022-06-21  01:39:34.5 26.994 53.166 12 ML=5.4 
EMSC 2022-06-21  01:39:37.4 27.180 53.31 10 Mw=5.3 
USGS 2022-06-21  01:39:37.0 27.243 53.285 10 Mww=5.4 
GFZ 2022-06-21  01:39:36.9 27.140 53.370 10 Mb=5.2 

 
)   IRSC( نگاري کشوري، گزارش شده توسط مرکز لرزه هرمزگان بندر چارك 04/04/1401مورخ  6/5لرزه . مشخصات رومرکز زمین 4 جدول

 بین المللی مراکزو سایر 

 )GMTزمان وقوع ( مرجع 
 عرض

 جغرافیایی 

 طول

 جغرافیایی 

 عمق

) کیلومتر(  
 بزرگی

IRSC 2022-06-25  08:07:12.2 26.589 54.322 16.6 Mn=5.6 
IIEES 2022-06-25  08:07:11.3 26.598 54.138 12 ML=5.7 
EMSC 2022-06-25  08:07:15.7 26.670 54.290 20 Mw=5.5 
USGS 2022-06-25  08:07:13.0 26.725 54.261 10 Mww=5.6 
GFZ 2022-06-25  08:07:13.7 26.660 54.350 15 Mb=5.5 

 

 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=en&params=27.14;53.37_type:country&pagename=GEOFON&title=GEOFON%20Event%20gfz2022mcax
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 نگاري کشوري، گزارش شده توسط مرکز لرزه هرمزگانبندرخمیر  11/04/1401مورخ    1/6 هايلرزه. مشخصات رومرکز زمین 5 جدول

)IRSC بین المللی  ) و سایر مراکز 

 ) محلیزمان وقوع ( مرجع 
 عرض

 جغرافیایی 
 طول

 جغرافیایی 

 عمق

 (کیلومتر)
 بزرگی 

IRSC 1401-04-11  02:02:07.4 26.841 55.302 11.8 Mn=6.1 
IIEES 1401-04-11  02:02:07.8 26.877 55.294 12 ML=6.1 
EMSC 1401-04-11  02:02:07.7 26.870 55.230 10 Mw=6.1 
USGS 1401-04-11  02:02:08.0 26.935 55.254 16 Mww=6.0 
GFZ 1401-04-11  02:02:08.1 26.890 55.230 10 Mb=6.1 

 

 ) محلیزمان وقوع ( مرجع 
 عرض

 جغرافیایی 
 طول

 جغرافیایی 
 عمق

 (کیلومتر)
 بزرگی 

IRSC 1401-04-11  03:55:16.0 26.809 55.351 12.9 Mn=6.1 
IIEES 1401-04-11  03:55:18.4 26.882 55.292 19 ML=6.2 
EMSC 1401-04-11  03:55:14.8 26.820 55.380 10 Mw=6.2 
USGS 1401-04-11  03:55:14.0 26.899 55.321 10 Mww=6.0 
GFZ 1401-04-11  03:55:15.3 26.790 55.420 10 Mb=6.1 

 

 نگاري کشوري، گزارش شده توسط مرکز لرزه هرمزگانبندرخمیر  11/04/1401مورخ    7/5 هايلرزه. مشخصات رومرکز زمین 6 جدول

)IRSC بین المللی  ) و سایر مراکز 

 ) محلیزمان وقوع ( مرجع 
 عرض

 جغرافیایی 
 طول

 جغرافیایی 
 عمق

 (کیلومتر)
 بزرگی 

IRSC 1401-04-11  03:54:13.1 26.856 55.318 12.8 Mn=5.7 
IIEES 1401-04-11  03:54:14.3 26.859 55.252 15 ML=6.1 
EMSC 1401-04-11  03:54:13.8 26.910 55.280 10 Mw=5.7 
USGS 1401-04-11  03:54:14.0 26.935 55.247 10 Mww=5.7 
GFZ 1401-04-11  03:54:13.4 26.850 55.290 10 Mb=5.9 
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 نگاري کشوري گزارش شده توسط مرکز لرزه  بندرخمیر هرمزگان 6/ 1پارسیان و  2/5و   بندر چارك 6/5و  3/5هاي  لرزهزمین. رومرکز 1شکل 

 

 . ) و سایر مراکز IRSCنگاري کشوري (گزارش شده توسط مرکز لرزه  بندرچارك هرمزگان، 3/5لرزه . رومرکز زمین2شکل
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 ) و سایر مراکز. IRSCنگاري کشوري (گزارش شده توسط مرکز لرزه  هرمزگان،بندرچارك  6/5لرزه رومرکز زمین. 3شکل

 

 ) و سایر مراکز. IRSCنگاري کشوري (گزارش شده توسط مرکز لرزه  هرمزگان، پارسیان 2/5لرزه . رومرکز زمین4شکل
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 ) و سایر مراکز. IRSCنگاري کشوري (گزارش شده توسط مرکز لرزه  ،02:02هرمزگان ساعت  بندرخمیر 1/6لرزه . رومرکز زمین5شکل

 

 ) و سایر مراکز. IRSCنگاري کشوري (گزارش شده توسط مرکز لرزه  ،03:55هرمزگان ساعت  بندرخمیر 1/6لرزه . رومرکز زمین6شکل
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 ) و سایر مراکز. IRSCنگاري کشوري (گزارش شده توسط مرکز لرزه  ،03:54هرمزگان ساعت  بندرخمیر 7/5لرزه . رومرکز زمین7شکل

الی    25/03/1401دقیقه مورخ    10:25از ساعت  دهد که  نگاري کشوري نشان میهاي ثبت شده در مرکز لرزهلرزهآمار زمین

الی    1401/ 01/04مورخ   01:39از ساعت   ،زمین لرزه در حوالی بندر چارك  122تعداد  12/04/1401مورخ   15:30ساعت  

الی ساعت    1401/ 11/04مورخ    02:02زمین لرزه در بندر مقام و نیز از ساعت    28تعداد    12/04/1401مورخ    15:30ساعت  

 ).8تا    6(جداول زمین لرزه در بندرخمیر ثبت شد  64تعداد  12/04/1401مورخ   15:30

 12/04/1401الی   25/03/1401از   ،در بندرچارك هرمزگان ها)لرزه رزه اصلی و پس ل هاي رخ داده (زمینلرزه آمار زمین  .7  جدول

 

 

 

 

 

 لرزهبزرگی زمین تعداد 
40 M < 3 
63 3≤ M < 4 
17 4≤ M < 5 
2 5≤ M < 6 
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 12/04/1401الی  01/04/1401از  ،در بندرمقام هرمزگان ها)لرزه لرزه اصلی و پس هاي رخ داده (زمینلرزه . آمار زمین8جدول  

 

 12/04/1401الی  01/04/1401از  ،در بندرخمیر هرمزگان ها)لرزه لرزه اصلی و پس هاي رخ داده (زمینلرزه . آمار زمین9جدول  

 

 

 

 

 

 

 . آمار زمین لرزه هاي بندر چارك به تفکیک تاریخ وقوع. 8 شکل

 لرزهبزرگی زمین تعداد 
16 M < 3 
9 3≤ M < 4 
3 4≤ M < 5 
1 5≤ M < 6 

 لرزهبزرگی زمین تعداد 
23 M < 3 
28 3≤ M < 4 
10 4≤ M < 5 
1 5≤ M < 6 
2 6≤ M < 7 
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 . به تفکیک تاریخ وقوع پارسیانآمار زمین لرزه هاي . 9 شکل

 

 

 . آمار زمین لرزه هاي بندر خمیر به تفکیک تاریخ وقوع .  10 شکل
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 1401تیر  12خرداد الی  25از  هاي ثبت شده در استان هرمزگان لرزهزمین توزیع مکانی رومرکز  .11شکل 
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 سازوکار کانونی   -2

بندرخمیر به   02:02و نیز زمین لرزه ساعت   در بندر چارك 5/ 6و  3/5هاي به بزرگی   سازوکار کانونی زمین لرزه حل 

 به صورت زیر می باشد.  7/5به بزرگی  03:54و ساعت   1/6بزرگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25/03/1401مورخ  3/5سازوکار کانونی زمین لرزه بندر چارك به بزرگی  . 12 شکل
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 04/04/1401مورخ  6/5. سازوکار کانونی زمین لرزه بندر چارك به بزرگی  13شکل 
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 04/1401/ 12مورخ   02:02ساعت  1/6به بزرگی   خمیر. سازوکار کانونی زمین لرزه بندر 14شکل 
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 04/1401/ 12مورخ   03:54ساعت  7/5به بزرگی   خمیر. سازوکار کانونی زمین لرزه بندر 15شکل 
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 منطقه   ساختلرزه زمین  اي ازخالصه -3

اي  قاره  -اياي در روي زمین است، که در اثر تصادم قارهقارههاي برخوردي  ترین پهنهترین و جنبازاگرس یکی از جوان

ایرانبین صفحه عربستان و خرد آمدهقاره  بوجود  رفتارهاي زمین    مرکزي  تغییر  که مرز  دماغه هرمز جایی است  است. 

  هاي صفحه  نیب  یجنوب  -یشمال  ییهمگرا  جه ینت  رانی حال حاضر ا  ک یتکتونساختی و لرزه زمینساختی را شاهد هستیم.  

فارس فرونشست    جیبر سال است و خل  متریلیم   22در حدود    نرخی  با  شرقدر شمال   رانای  و  غربعربستان در جنوب 

 برخورد است.  نیحاصل از ا

استان قرار گرفته    نیمکران در شرق استان و زاگرس در غرب ا  التی در دو ا  ینساختیهرمزگان از لحاظ لرزه زم  استان

متفاوت در شرق و غرب استان است    ايتابع دو نوع رفتار لرزه   نساختیمزگان از لحاظ لرزه زماستان هر  جهی است. درنت

 قرار دارد.  ناب یم یلزون گس کهییجا شود؛یکه دماغه هرمز مرز آن محسوب م

زاگرس    يژرفا   ش ی گسل پ  ی جنوب  ي شاخه ها، پارسیان و بندرخمیر  بندر چارك  هاي   لرزه  ن یگسل به کانون زم  ن یکترینزد

)ZFFکوهستان زاگرس (  یشانی) و گسل پMFFباشد. ی) م 

 لرزه خیزي و زمین لرزه هاي تاریخی استان هرمزگان  -4

در این  .  سال اخیر حاکی از لرزه خیزي باالي استان هرمزگان می باشد  120هاي دوره دستگاهی  لرزهبررسی هاي زمین

می زمیندوره  از  تقریبی    میالدي  09/07/1902هاي:  لرزهتوان  بزرگی  زمین4/6با  بزرگی   میالدي  04/07/1907لرزه  ،  با 

تقریبی    میالدي  09/1925/ 24لرزه  ، زمین6تقریبی   تقریبی   میالدي  1927/ 09/05لرزه  ، زمین1/6با بزرگی  ،  4/6با بزرگی 

تقریبی  میالدي   24/04/1949لرزه  زمین بزرگی  زمین6/ 3با  تقریبی    ديمیال  31/10/1956لرزه  ،  بزرگی  زمین3/6با  لرزه  ، 

  01/04/1977لرزه  ، زمین6با بزرگی تقریبی    میالدي  12/04/1971لرزه  ، زمین1/6با بزرگی تقریبی    میالدي  22/12/1964

تقریبی    میالدي با بزرگی  تقریبی    میالدي  03/1975/ 07لرزه  ، زمین2/6خورگو    میالدي  1977مارس    21،  6/ 1با بزرگی 

آمارها نشان می  نام برد. همچنین    6/6شرق فورگ با بزرگی تقریبی   میالدي  1990نوامبر    6،  7گی تقریبی  خورگو با بزر

آن می  4080  تاکنون  1376از سال  دهد که   از مهمترین  ثبت رسیده است که  به  استان هرمزگان  لرزه در  به زمین  توان 

، زمین  6/ 0بندر الفت به بزرگی  06/09/1384، زمین لرزه  فین هرمزگان  1400آبان    23مورخ    3/6و    2/6لرزه هاي  زمین

 اشاره کرد.   1/6گوهران به بزرگی  21/02/1392و زمین لرزه  0/6بندرالفت به بزرگی  06/1387/ 20لرزه 
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  ه. ش   835(  میالدي 1457  سال لرزه  زمین،  استان هرمزگان  لرزه تاریخیزمینداده هاي تاریخی نشان می دهد که مهمترین  

بندرعباس  )5/6تقریبی   بزرگايبا   حوالی جزیره    )4/6  تقریبی  بزرگاي با    ه. ش  1275(  میالدي  1897لرزه  زمین  ،حوالی 

   می باشد.   حوالی بندرلنگه )8/6ه. ش با بزرگاي تقریبی  1081( میالدي 1703لرزه و زمین ،قشم

 
 ) یالديم  1900قبل از  ( و نواحی مجاور هرمزگانهاي تاریخی استان لرزهزمین .16شکل 

 

 سال اخیر  25در   هرمزگانهاي دستگاهی استان لرزهزمین .17شکل 
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 وضع موجود و برنامه توسعه ایستگاههاي لرزه نگاري استان هرمزگان  -5

میالدي)، با احداث اولین   1958(  1337را از سال    هالرزهمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کار ثبت و تعیین محل زمین

نگاري در تهران آغاز کرد. هم اکنون در استان هرمزگان سه ایستگاه لرزه نگاري به مرکزیت شبکه لرزه نگاري  ایستگاه لرزه

. این شبکه با حمایت استانداري  باشد، فعال می)GENO(  و گنو  )JASK(  )، جاسکBNBمیناب، به نامهاي قلعه قاضی(

 . راه اندازي شده است 1389هرمزگان و فرمانداري میناب در سال 

با توجه به لرزه خیزي استان و به منظور رصد بهتر فعالیت لرزه اي گسل هاي استان و با هدف پوشش کاملتر مناطق  

در دستور کار قرار گرفته و متناسب   زیت بندرعباساستان هرمزگان به مرک  لرزه نگاري در  ایستگاه  16توسعه   مختلف استان،

با منابع مالی و مساعدتهاي ملی و استانی این مهم به تدریج تحقق خواهد یافت. به گونه اي که در فاز نخست توسعه  

که قرار  ایستگاه لرزه نگاري جدید عالوه بر ایستگاههاي اولیه در برنامه کاري این شب  7ایستگاههاي این شبکه، راه اندازي  

 دارد.

بر  عالوه  استان  کاملتر  پوشش  و  استان  هاي  گسل  اي  لرزه  هاي  فعالیت  بهتر  چه  هر  رصد  جهت  است،  مسلم  آنچه 

ایستگاههاي لرزه نگاري اولیه، ایستگاههاي ذکر شده در برنامه توسعه اي فاز یک، در فاز دوم توسعه ایستگاههاي لرزه  

و با خطر پذیري بیشتر در دستور کار سنوات   ایستگاه دیگر در مناطق جمعیتی  9  حداقل راه اندازي نگاري استان نیاز است،

آتی قرار گیرد که امید است با حمایت هاي استانداري محترم هرمزگان از محل منابع مالی استانی و مدیریت بحران، این  

هاي لرزه نگاري فعال و راه موقعیت ایستگاه ،  7  در شکلمهم به تدریج در طی سال جاري و سالهاي آتی محقق گردد.  

اندازي شده استان با عالمت مثلث سبز رنگ و ایستگاههاي برنامه ریزي شده جهت راه اندازي با عالمت مثلث قرمز رنگ  

 . را نشان می دهد
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