
 

 تهیه و تنظیم در مرکز لرزه نگاری کشوری: بهزاد برومند، ایرج روحی، هادی حسینی

، 101سه زمین لرزه با به بززریزی 11/10/1011شبکه های لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در تاریخ 

 101لرزه اول به بزریی در حوالی بندر خمیر واقع در استان هرمزیان ثبت و تعیین محل کرده اند. زمین 101و  905

درجه شرقی و زمیزن  990051درجه شمالی و طول جغرافیایی  010061در عرض جغرافیایی  0/:0/:0/در ساعت 

درجه شمالی و طول جزغزرافزیزایزی  010011در عرض جغرافیایی  1:91:10/در ساعت  905لرزه دوم به بزریی 

درجزه  /01009در عرض جغرافیایی  101به بزریی  1:99:11/درجه شرقی و زمین لرزه سوم در ساعت  990009

 درجه شرقی ثبت شد. /99006شمالی و طول جغرافیایی 

زمین لرزه در منطقه ثبت شد که آمار زمین لرزه ها به تفکیزک  11تعداد  11/10/1010روز یکشنبه  //:5/تا ساعت 

 بزریی در جدول زیر آمده است.

 

 

 

 

 

 زمینساخت منطقه

 -ای ای در روی زمین است، که در اثر تصادم قزاره های برخوردی قاره ترین پهنه ترین و جنبا زایرس یکی از جوان

 است.  مرکزی بوجود آمده  قاره ایران ای بین صفحه عربستان و خرد قاره

استان هرمزیان از لحاظ لرزه زمینساختی در دو ایالت مکران در شرق استان و زایرس در غرب این استان قزرار 

یرفته است. در نتیجه استان هرمزیان از لحاظ لرزه زمینساخت تابع دو نوع رفتار لرزه ای متفاوت در شرق و غرب 

 استان است.

، در انتهای بخش جنوب شرقی زایرس رخ داده است. 101بندر خمیر با بزریی  11/1تیر  11های مورخ زمین لرزه

( و یسل پیشانی ZFFنزدیکترین یسل به رومرکز کانون زمین لرزه شاخه های جنوبی یسل پیش ژرفای زایرس )

 ( می باشد.MFFکوهستان زایرس )

 

موسسه ژئوفیزیک 
مرکز لرزه نگاری کشوری

 11/10/1011های بندر خمیر استان هرمزگان  گزارش زمین لرزه

 استان هرمزیان: 1زمین لرزه های تاریخی بزریتر از 

 106با بزریی  10/1زمین لرزه سال  -1

 101با بزریی  1650زمین لرزه سال  -0

 109با بزریی  1150زمین لرزه سال  -1

 تعداد بزریی زمین لرزه

M <3 23 

3≤ M <4 25 

4≤ M <5 10 

5≤ M <6 1 

6≤ M < 7 2 

به وقت محلی  بندر خمیر به یزارش مراجع بین المللی 03:55زمین لرزه ساعت  به وقت محلی  بندر خمیر به یزارش مراجع بین المللی به همراه فوکال مکانیسم 02:02زمین لرزه ساعت    

(1900-2022لرزه خیزی استان هرمزیان )  

1401/04/11مورخ  15:30الی  02:02نقشه پراکندیی زمین لرزه های بندر خمیر از ساعت   


