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  مي توان به دو پهنه مجزا تقسيم كردبه لحاظ ساختاريشرق ايران را  استان خراسان شمالي واقع در شمال

 :)1(شكل 

الف - پهنه ساختاري كپه داغ   

 بخشهاي شمالي و شمال غربي خراسان شمالي را مي توان بخشي از پهنه فشارشي ايران در منطقه 

 كپه داغ دانست. از نگاه جغرافيايي و كوه نگاري، كپه داغ بخشي از ادامه خاوري كوه هاي البرز است ولي    

دشت شيروان - بجنورد دراين  .مي باشد متفاوت آنويژگي هاي زمين شناختي و ساختاري آن نسبت به    
استان جزء نواحي فرو افتاده كپه داغ مي باشد. حوضه كپه داغ به صورت يك ناوه رسوبي در ترياس بااليي 

 متر به 6000به وجود آمده و رسوبات ممتد دريايي در اين حوضه از ژوراسيك تا اليگوسن با ضخامتي حدود 
 طور هم شيب روي يكديگر قرار گرفته اند.

 

 ب - پهنه ساختاري بينالود   

 مستحكم توران و خرده قاره ايران مركزي محاط شده است. مرز جنوبي آن گسل صفحهاين پهنه بين    
 پهنه ساختاري بينالود در شمال - ميامي يا گسل شاهرود و حد شمال غربي آن را گسل سمنان مي دانند.

 اين زون بخشي از البرز را شامل است كه شمال شرق خود توسط پهنه ساختاري كپه داغ محدود مي گردد.
ازنظر زمين شناسي، اختصاصات ويژه اي دارد. واحد زمين شناسي بينالود را زون تدريجي بين ايران مركزي 

و البرز در نظر مي گيرند زيرا رسوبات و رخساره هاي پالئوزوئيك اين زون شبيه به البرز است. 

 – كيلومتر از مجموعه اي از گسل هاي با امتداد شمال شرق 400شاهرود با طول حدود  امانه گسليس
جنوب غرب تشكيل شده است كه بموازات بخش جنوبي پهنه البرز شرقي ادامه يافته است (هالينگورث و 

). از گسل هاي مهم ديگر منطقه مي توان به گسل مورب لغز 2011، جاويدفخر و همكاران 2007همكاران 
 كيلومتر كه در بخش غربي شهر آشخانه قرار گرفته است، اشاره 80 و طول حدود WNWآشخانه با امتداد 

نمود. اين گسل با سازوكار اصلي امتداد لغزي چپ گرد رسوبات با سن كواترنري را قطع نموده است. گسل 
امتداد لغز شوقان نيز يك گسل فعال قوسي شكل مي باشد كه رسوبات كواترنري را در غرب كپه داغ بصورت 

 چپ رو جابجا نموده است.

 ميليمتر در سال براي 5 تا 3 در ناحيه مورد مطالعه، نرخ حركتي GPSبا مقايسه بردارهاي سرعت افقي 
). 2009شرق البرز و غرب كپه داغ در مقايسه با ايران مركزي تخمين زده مي شود ( شعبانيان و همكاران، 



 شمال شرق و سوي لغزشي چپ رو در مرز –اين حركت نسبي در طول گسل هاي امتداد لغز با امتداد شرق 
 ). 3 و 1جنوبي البرز شرقي و غرب كپه داغ اتفاق مي افتد (شكل هاي 

 

 

: SH: گسل اصلي كپه داغ، MKDF  مدل زمين ساختي ساده شده شمال شرق ايران. )1شكل 

: سيستم گسلي BQ: سيستم گسلي نيشابور، NF: سيستم گسلي چكنه، CFسيستم گسلي شاهرود، 
: حوضه WKA: سيستم گسلي درونه، DF: سيستم گسلي هزارمسجد، HMباخاردان-قوچان، 

: حوضه تكتونيكي شرق كپه داغ-بينالود. پيكان هاي سفيد رنگ EKBتكتونيكي غرب كپه داغ-البرز، 
 و پيكان هاي سياه رنگ GPSنشان دهنده بردار سرعت حركت افقي منطقه بر اساس داده هاي 

نشان دهنده راستاي تنش اصلي در ناحيه مي باشند. مستطيل سياه رنگ موقعيت منطقه مورد 
  ).2009) را نشان مي دهد. (برگرفته از شعبانيان و همكاران، 3مطالعه (شكل 

 

 راستاي تنش اصلي:

راستاي تنش اصلي در ناحيه كه با راستاي برافراشتگي هاي البرز شرقي همخواني داشته و باعث ايجاد 
 شمال شرق آرايش يافته –گسلش با سازو كار اصلي امتداد لغزي چپ گرد گرديده است، در راستاي شمال 

) نيز در مطالعات خود در البرز شرقي، تغييرات ساختاري در اين پهنه را حاصل از 1381است. رحيمي (
  بيان نموده است.N60Eحاكميت يك سيستم برشي همگراي چپ رو با راستاي 



 لرزه خيزي:

 .)1 (جدول  استبوقوع پيوستهتاريخ استان خراسان شمالي مخرب متعددي در طول   هايزمين لرزه
 در 7.6ميالدي و به بزرگي  943 در سال اين استانقديمي ترين و بزرگترين زمين لرزه تاريخي رويداده در  

 .شده استشمال بجنورد گزارش 

  ميالدي)1900 (قبل از زمين لرزه هاي تاريخي منطقه خراسان شمالي) 1جدول 

Year Month Lon. Lat. Magnitude 
943 8 57.00 37.60 7.6 
1695 5 57.00 36.80 7.0 
1810  57.20 38.00 6.5 
1883 4 56.20 37.00 5.8 

 

 50در  01/05/1929 در استان خراسان شمالي در تاريخ به ثبت رسيدهبزرگترين زمين لرزه دستگاهي 
  در مقياس امواج سطحي مي باشد.7.3كيلومتري شمال شرق بجنورد و به بزرگي 

 كيلومتري شمال بجنورد به بزرگي 30در ) 4/2/1997 (16/11/1375در تاريخ بعدي بزرگترين زمين لرزه 
 اتفاق افتاده است كه عالوه بر تخريب بسياري از خانه هاي روستايي و آسيب شديد به برخي خانه هاي 6.9

). موقعيت كانون سطحي زمينلرزه هاي 1997شهري موجب تلفات جاني نيز گرديد ( حسيني و همكاران، 
 نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود منطقه اي كه زلزله 2تاريخي و دستگاهي در شكل 

) در آن حادث شده و با دواير سياه 2 (جدول 4.2 و 4.9، 4.1، 4.9هاي اخير به ترتيب با بزرگي هاي 
 مشخص شده اند، قبال نيز شاهد چنين لرزش هايي بوده است.

 )M > 4 ( خراسان شمالي كوه كمر- منطقهاخيرزمين لرزه هاي ) 2جدول 

3نماد در شکل  Lon. Lat. Magnitude روز ماه سال  
1395 4 24 57.49 37.45 4.2 M4 
1395 4 10 57.46 37.44 4.9 M3 
1395 3 19 57.53 37.45 4.1 M2 
1395 3 4 57.47 37.43 4.9 M1 

 



 

 ميالدي تا كنون. زمينلرزه هاي با بزرگي كمتر 1900) نقشه لرزه خيزي استان خراسان شمالي از سال 2شكل
 با رنگ زرد نمايش داده شده اند. ستاره هاي با رنگ صورتي نشان دهنده 5 با رنگ نارنجي و بزرگ تر از 5از 

موقعيت زمينلرزه هاي تاريخي و مخرب مي باشند. دواير سياه رنگ موقعيت كانوني رخداد هاي اخير در 
) را نشان مي دهد. حل مكانيزم MN 4.9 (1395 خرداد 4منطقه مورد مطالعه از زمان وقوع زمين لرزه 

 كانوني اين زمين لرزه نشان دهنده حركت امتدا لغزي مي باشد.

 

  بجنورد:-  تيرماه ، كوه كمر 26 خرداد الي 4زمين لرزه هاي 

، در ساعت 1437 شعبان 17 و  2016 مي 24 ( 1395 خرداد ماه 4 سه شنبه مورخ 95ً:22:21َدر ساعت 
17:51َ:ً95 UTC كيلومتري جنوب شرق 13 در مقياس امواج حجمي، در 4.9 ) زمين لرزه اي به بزرگي 



بجنورد بوقوع پيوست. مركز سطحي اين زمين لرزه در محدوده روستاي كوه كمر تعيين موقعيت گرديد ( 
M1 مركز لرزه نگاري كشوري مكانيزم اين زمين لرزه را امتداد لغز با اندكي 3 دايره قرمز رنگ در شكل .(

 4). بدنبال آن پسلرزه هاي متعددي با بزرگي كمتر از 4مؤلفه شيب لغزي از نوع نرمال تعيين نمود ( شكل 
 4 روز و بفاصله تقريبي هر دو هفته، سه زمينلرزه ديگر با بزرگي بيشتر از 50اتفاق افتاد ولي در طول حدود 

 ).2 و جدول3در همان محل بوقوع پيوست (شكل

 از حاشيه NNEبا توجه به موقعيت كانوني زمينلرزه ها و حل مكانيزم كانوني آنها، گسل چناران كه با امتداد 
 گسل چناران را جنوبي روستاي چناران عبور مي نمايد را مي توان مسبب اين زمينلرزه ها معرفي نمود.

ميتوان شاخه هاي انتهاي شرقي سيستم گسلي شاهرود در نظر گرفت. گسل مذكور با خط قرمز رنگ ضخيم 
  نشان داده شده است.3نسبت به گسل هاي ديگر بر روي تصوير ماهواره اي شكل 

 

 

) تصوير ماهواره اي از منطقه مورد مطالعه به همراه برخي گسل هايي كه با توجه به سازو كار امتداد لغزي چپ رو 3شكل
آنها بعنوان گسل هاي احتمالي مسبب زمينلرزه انتخاب گرديدند. ولي با توجه به موقعيت كانوني زمين لرزه ها گسل 

چناران ( خط قرمز ضخيم تر) بعنوان گسل اصلي و مسبب زمين لرزه در اين تحقيق معرفي مي گردد. دواير رنگي 
 ). 2موقعيت رومركز زمين لرزه هاي حادث شده و پسلرزه هاي آنها را نشان مي دهد (جدول



 

 كوه كمر بجنورد (مركز لرزه نگاري كشوري) و توزيع 1395 خرداد 4) مكانيزم كانوني زمين لرزه 4شكل
ايستگاه هاي لرزه نگاري منطقه كه در محاسبات حل تانسور ممان شركت كرده اند. همانطور كه مشاهده مي 

شود موقعيت ايستگاه ها، پوشش كاملي را در اطراف كانون زلزله ايجاد نكرده و لذا حل مكانيزم كانوني مي 
 تواند با خطا محاسباتي روبرو باشد. 

 

 تغييرات ريخت شناسي و تاثير پذيري سازه ها:

زمين لرزه هاي حادث شده باعث ايجاد دگريختي هاي خفيفي بصورت لغزش شيب هاي خاكي و ريزش 
). خوشبختانه بيشتر سازه هاي مسكوني روستايي 5قطعات سنگي در شيب هاي تند گرديده است ( شكل 

 توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي با در نظر گرفتن اصول مهندسي بازسازي شده 1375بعد از زلزله سال 
اند و لذا زلزله هاي مورد مطالعه تاثير پذيري مخربي بر روي آنها نداشته است. تنها در سازه هايي كه بصورت 
خشت و گلي و يا سنگ چين ساخته شده بودند، ترك ها و جدايش هاي اساسي به چشم مي خورد. بعنوان 
مثال در بازديدي كه از يكي از خنه هاي روستاي كوه كمر صورت پذيرفت، ترك هاي عميقي در ديوارها و 
كف ساختمان مشاهده گرديد كه مي تواند در نتيجه پسلرزه هاي بعدي بسيار خطرناك عمل نموده و باعث 

 ).  6شكل تخريب كل سازه گردند(

 

 



 

  سنگ ها در شيب هاي نسبتا زياد ( در مسير روستاي كوه كمر تا چناران)) لغزش خاك و ريزش5شكل 

 

) ايحاد ترك هاي نسبتا عمقي در سازه هاي غير مهندسي (تصاوير سمت راست و چپ باال) و نمونه اي 6شكل 
 از سازه مهندسي ساز در منطقه ( روستاي كوه كمر).


