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  چكيده 
در  .هاي فاجعه باري كه داشته است در دنيا معروف است خاطر زلزلهبه خيزترين كشورهاي جهان است كه  ايران يكي از لرزه

اند  بوده ٦است كه پنج تاي آنها داراي بزرگاي مساوي يا بزرگتر از  لرزه در ايران ثبت شده بيش از هجده هزار زمين ١٣٩٦سال 
ها  لرزه از لحاظ تعداد زمين. است بوده در غرب كشور  ٧.٣سرپل ذهاب با بزرگاي -ازگله ٩٦آبان  ٢١لرزه  و بزرگترين آنها زمين

اگرچه بخشي از افزايش مشاهده شده . هاي ثبت شده نسبت به چند سال اخير بوديم لرزه درصدي زمين ٦٠شاهد افزايش 
گي هاي متوسط تا بزرگ و پراكند لرزه است اما با نگاهي به آمار زمين سطح ايران بوده نگاري در هاي لرزه بخاطر افزايش ايستگاه

اگرچه از لحاظ تعداد امكان مقايسه . است اي در سه دهه اخير بوده فعالترين سال از لحاظ لرزه ٩٦توان دريافت كه سال  آنها مي
هاي پنجاه و شصت شمسي امكان پذير نيست اما در  هاي ثبت شده بين سال گذشته و سالهاي دهه لرزه آماري بين زمين

اي بااليي در  هاي بزرگ، شاهد آزاد شدن انرژي لرزه لرزه سي با توجه به رخداد زمينشم ١٣٦١تا  ١٣٥٧محدوده سالهاي بين 
 .دهد لرزه را در ايران نشان مي ايم و اين امر اهميت آمادگي مقابله با زمين ايران بوده

  خيزي، ايران، آمار، آمادگي لرزه :هاي كليديواژه
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Abstract 
Iran is one of the most seismically active countries in the world and it also known worldwide for its disastrous 
earthquakes. In 2017 (1396 in Iranian Calendar), Iranian seismological center recorded more than 18000 
earthquake in Iran, shows an increase 60 percent compared to annual average in recent years. This increase was 
not only due to number of recorded small earthquakes, which could only be attributed to increased network 
capability due to the increase in the number of seismic stations (install new stations and start cooperating with 
other seismic agencies), but also there is a significant increase in the number of recorded medium to large 
earthquakes. In 2017, six earthquakes with Magnitude around 5 and more were recorded in Iran and the biggest 
one with magnitude 7.3 was recorded in Ezgele-Sarpol e Zahab. This number of medium to large events which 
scattered in Iran was unique in two last decades but with a quick look at instrumental seismicity, there have been 
years in Iran that the number of   earthquakes with magnitude around 6 and bigger is same as last year status and 
we can see in consecutive years, 1978 to 1982, Iran has experienced very high seismic energy release and this 
seismic activity indicates the importance of earthquake preparedness in Iran 
Keywords: seismicity, Iran, preparedness, statistics 

  مقدمه    ١
وضعيت تكتونيكي، . است دنيااي  ترين مناطق قاره فعاليكي از هيماليا،  -خيز آلپ به عنوان بخشي از كمربند لرزه ايرانفالت 

هاي بزرگ در اغلب  لرزه بيانگر احتمال وقوع زميناي باال همگي  هاي فعال با پتانسيل لرزه خيزي و وجود گسل سابقه لرزه
عباس، بجنورد و بسياري از شهرهاي  برخي از شهرهاي بزرگ از جمله تهران، تبريز، شيراز، كرمان، بندر. مناطق كشور است

اخير،  هاي هاي دور تا سال همين امر سبب شده است كه از گذشته. اند هاي فعال بنا نهاده شده تر در مجاورت گسل كوچك
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شاهد ويراني شهرهاي زيادي از جمله تبريز، ري، بجنورد، اردبيل، قوچان، نيشابور، دامغان، سلماس، الر، فردوس، طبس، رودبار 
هاي حداقلي نشان  لرزه وجود ندارد اما تجميع داده متاسفانه آمار دقيقي از تلفات ناشي از زمين .)٢٠١٤بربريان، ( و بم باشيم

   .اند هزار نفر در اثر اين پديده طبيعي در ايران كشته شده ١٢٩ حداقلسال اخير،  تنها در صد دهد مي
هاي متعدد در شرق، غرب و جنوب شرق ايران و همچنين ابر شهر تهران سبب شد كه افكار  وقوع زمين لرزه  ١٣٩٦در سال 

ي اينترنتي، افراد زيادي اخبار مربوط به ها عمومي بيش از پيش به اين پديده معطوف شوند و با توجه به فراگير شدن رسانه
غير  ١٣٩٦هاي رخداد در كشور در سال  زمين لرزه ها را پيگيري نمايند و اين تصور كم كم بوجود آمد كه آمار زمين لرزه

در اين تحقيق سعي خواهد شد آمار زمين لرزه هاي رخداده با سابقه لرزه خيزي در ايران به صورت مختصر . طبيعي است
  .شاهد بوديم نسبت به سالهاي گذشته بدست آيد ١٣٩٦اي كه در سال  يسه گردد تا ديد بهتري نسبت به وضعيت لرزهمقا
 
  روش تحقيق      ٢

پرداخته و سپس با توجه به اينكه در طي ساليان  ١٣٩٦هاي رخداده در سال  لرزه در اين مطالعه ابتدا به بررسي آماري زمين
ها افزايش يافته است سعي خواهد شد يك سطحي از  لرزه نگاري قدرت ثبت زمين هاي لرزه ايستگاهمختلف بدليل افزايش تعداد 

هاي ثبت  لرزه هاي قابل دسترس مقايسه اي بين زمين لرزه لرزه براي مقايسه انتخاب و با استفاده از كاتالوگ زمين بزرگاي زمين
  .شده در سالهاي مختلف در ايران صورت گيرد

لرزه رخ داده در ايران و نواحي مرزي را  زمين  ١٨٣٦١، تعداد ١٣٩٦نگاري كشوري در سال  نگاري مركز لرزه هاي لرزه شبكه
مركز  نقشه رو ١در شكل  .اند بوده ٥مورد از آنها داراي بزرگاي مساوي يا بزرگتر از  ٣٨كه  اند ثبت و تعيين محل كرده

هاي سال  از جمله مهمترين زلزله. نمايش داده شده است ١٣٩٦ال هاي ثبت شده در كشور و نواحي مجاور در س لرزه زمين
مشخص  ١هاي قرمز رنگ در شكل  مي توان به موارد زير اشاره كرد كه محل هريك از آنها نيز به ترتيب بوسيله مربع ١٣٩٦

  .اند شده
 و پيش قلعه خراسان شمالي زمينلرزه سفيدسنگ خراسان رضوي

. خراسان رضوي روي داد در استانحوالي شهر سفيدسنگ واقع  ١٦/٠١/١٣٩٦مورخ  ١٠:٣٩عت  سا ٠/٦ي ابا بزرگ اي زمينلرزه
و در نزديكي گسل  جام تربتكيلومتري  ٧٥كيلومتري مشهد و  ٨٢كيلومتري فريمان،  ٤٧در فاصله  لرزه نيزمرومركز اين 

پيش قلعه واقع در خراسان شمالي در حوالي  ٢٣/٠٢/١٣٩٦مورخ  ٢٢:٣٠همچنين در ساعت  .تعيين محل گرديدرود  كشف
ها بدليل نزديكي به مراكز  لرزه كيلومتري بجنورد به ثبت رسيد كه هر دوي اين زمين ٢٢و در  ٧/٥اي با بزرگاي  لرزه زمين

  .جمعيتي افراد بسيار زيادي را تحت تاثير قرار دادند
 زمينلرزه سرپل ذهاب كرمانشاه

. حوالي ازگله واقع در استان كرمانشاه روي داد ٢١/٠٨/١٣٩٦شنبه مورخ  روز يك ٢١:٤٨ساعت   ٣/٧اين زمينلرزه با بزرگي 
در زون  تعيين محل گرديد كه سرپل ذهابكيلومتري   ٣٥كيلومتري ازگله و  ١٠در فاصله  لرزه نيزمرومركز اين 

كوباياشي و (ت جنوبلغزش داللت بر حركت لغزش از شمال به سم يهاول يمدل ساز. واقع استزمينساختي زاگرس  لرزه
در شهرستان  يا مشاهده يادز يلغزش با خراب يالگو. داشتاز محل كانون به سمت شهر سر پل ذهاب  يعني، )٢٠١٨همكاران، 

و متاسفانه صدمات و تلفات زيادي بهمراه  پسلرزه هاي فراوان همراه بودهبا اين زمينلرزه . دهد ذهاب همخواني نشان مي سرپل
  .داشت

 اي هجدك و كوهبنانه زمينلرزه

. در حوالي هجدك واقع در استان كرمان رخ داد ٢/٦زمينلرزه اي به بزرگي  ١٠/٠٩/١٣٩٦جمعه مورخ  روز  ٠٦:٠٢در ساعت 
. در همان منطقه اتفاق افتاد ٠/٦و  ٢/٦دو زمينلرزه ديگر به ترتيب با بزرگي  ١٣٩٦آذرماه  ٢٢و  ٢١پس از آن در تاريخ 

اين زمينلرزه ها كه با . ي كوهبنان در استان كرمان ثبت شددر حوال ٤/٥اي به بزرگي  آذرماه زمينلرزه ٣٠همچنين در تاريخ 
  . پسلرزه هاي بسيار همراه بودند  باعث وارد آمدن خسارات و تلفاتي در منطقه شدند

 زمينلرزه مالرد استان تهران
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هاي تهران و  حوالي مالرد واقع در مرز استان ٢/٥لرزه اي به بزرگي  زمين ٢٩/٠٩/١٣٩٦روز چهارشنبه مورخ  ٢٣:٢٧در ساعت
دشت واقع در استان  كيلومتري مشكين ٨كيلومتري مالرد واقع در استان تهران،  ٣لرزه در فاصله مركز اين زمين. البرز رخ داد

كيلومتري زمين و در حوالي انتهاي  ١٣لرزه در عمق  اين زمين. است تعيين محل گرديدهكيلومتري شهر تهران  ٤١البرز و 
ين زمينلرزه تلفات و خسارات چنداني در برنداشت و به دليل جمعيت كثير متاثر از آن به عنوان يكي از ا. گسل اشتهارد رخ داد

  .آورده شده است ١٣٩٦زلزله هاي سال   مهمترين
 هاي سومار استان كرمانشاه زمينلرزه

ستان كرمانشاه ثبت و تعيين مكان در حوالي سومار در ا ٥زمينلرزه بزرگتر از  ٧تعداد  ١٣٩٦ماه   دي ٣٠تا  ٢١در فاصله زماني 
بزرگترين اين . اتفاق افتاد كه در نوع خود آمار قابل توجهي است) ٩٦دي ٢١(مورد از اين زمينلرزه ها در يك روز ٦. شد

  .است به ثبت رسيده ٩٦ دي ٢١روز  ١٠:٢٩در ساعت  ٦/٥ها با بزرگي  زمينلرزه

  
  .١٣٩٦هاي ثبت شده در كشور و نواحي مجاور در سال  ينلرزه توزيع رومركز زم .١ شكل

اگرچه از نظر آماري قابل توجه بوده اما از نظر سابقه لرزه خيزي  ١٣٩٦وقوع زمينلرزه هاي متعدد بزرگ و خسارت بار درسال 
دهد كه  نشان مياخير هاي بزرگ ايران در شش دهه  ينلرزهبررسي آماري زم .شود فالت ايران آنچنان غيرعادي محسوب نمي

 ٧تر از  هاي بزرگ در اغلب نواحي فالت ايران از جمله مناطق پرجمعيت زاگرس و نيمه شمالي كشور، سابقه وقوع زمينلرزه
هاي بزرگ بيشتري روي داده است  شرق كشور نسبت به ساير نواحي فالت ايران، زمينلرزه در جنوب، شرق و جنوب. وجود دارد

   .هاي بزرگ در اين مناطق باشد تر زمينلرزه د بيانگر دوره بازگشت كوتاهتوان كه اين امر مي
ها بدون  برخي سال شش دهه اخير دردر حاليكه در . خيزي فالت ايران است نكته قابل توجه ديگر، نوسان نامنظم وضعيت لرزه

همچنين، در برخي . رخ داده استهاي بزرگ سپري شده، در مواردي چند زمينلرزه بزرگ در طول يك سال  رويداد زمينلرزه
. هاي بزرگ متعدد بوده است خيزي در فالت ايران تشديد شده و منطقه شاهد رويداد زمينلرزه هاي زماني كوتاه مدت، لرزه دوره

فالت ايران در ) ميالدي ١٩٨٣الي اوايل  ١٩٧٥(شمسي ١٣٦١تا اواخر سال  ١٣٥٣به عنوان مثال در بازه زماني اواخر سال 
نگاهي به لرزه خيزي . را تجربه كرده است ٧تا  ٦زمينلرزه با بزرگي  ١٢و باالتر و  ٧زمينلرزه با بزرگي  ٥ساله،  ٨ره يك دو

در  ٧زمينلرزه بزرگتر از  ٢و  ٦زمينلرزه بزرگتر از   ٩دهد در اين دو سال مجموعاً  نشان مي ١٣٥٨و  ١٣٥٧كشور در سالهاي 
براي مقايسه انرژي معادل  .است ١٣٩٦حاكي از فعاليت لرزه اي باالتري نسبت به سال كشور رخ داده است كه از نظر آماري 

به منظور يكدست ( ٢٠١٧تا  ١٩٦٠شناسي آمريكا بين سالهاي  اي سازمان زمين هاي كاتالوگ لرزه  لرزه اي آزاد شده از زمين لرزه
هاي پوسته قاره اي فالت ايران در محاسبات وارد  لرزه كيلومتر استفاده شد تا تنها زمين ٤٠با عمق كمتر از ) بودن كاتالوگ
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اي  كنيد در شش دهه اخير محدوده هاي زماني وجود داسته است كه انرژي لرزه مشاهده مي ٢شود و همين طور كه در شكل 
واند به اين مي ت ١٣٩٦بيشترين انرژي با توجه به همخواني زماني رويدادها با سال ( ٢٠١٧به مراتب باالتري نسبت به سال 
  .آزاد شده است)  سال شمسي نيز نسبت داده شود

  
  .كيلومتر ٤٠و عمق كمتر از و باالتر  ٧/٥هاي با بزرگاي  لرزه اي آزاد شده در ايران براي زمين نمودار تجمعي انرژي معادل لرزه.٢ شكل

  
  گيرينتيجه    ٣

دهد اما  اي در دو دهه اخير را نشان مي د جديدي از فعاليت لرزهاي آزاد شده ركور از نظر تعداد و انرژي لرزه ١٣٩٦اگرچه سال 
هاي رويداده  لرزه ها نمي توان گفت كه تعداد زمين نگاري و تبع آن قابليت ثبت بهتر خردلرزه هاي لرزه به دليل افزايش ايستگاه

اي  كنيم كه انرژي لرزه را مشاهده ميخيزي ايران سالهايي  در سابقه لرزه. در اين سال نسبت به سالهاي گذشته بي نظير است
تواند هشداري در خصوص انتظار داشتن فعاليت احتمالي به مراتب بيشتر  بيشتر بوده است كه مي ١٣٩٦آزاد شده از سال 

هاي رخداده در ايران اهميت باالي  لرزه در هر صورت آمار زمين. رو باشد در برخي سالها پيش ١٣٩٦اي نسبت به سال  لرزه
 .سازد لرزه را آشكار مي ي براي مقابله با پديده زمينآمادگ
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