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 چكيده:

 در مقياس ريشتر شهر نيشابور و توابع آن را بشدت لرزاند. در اين مطالعه 2/5، زمينلرزه اي به بزرگي 1390 دي ماه 29در تاريخ 
بدليل وجود چندين گسل نسبتا موازي در نزديكي رو مركز زلزله، موقعيت گسل عامل زلزله را مورد بررسي قرار داده ايم. با استفاده 

از نگاشت هاي لرزه اي ثبت شده توسط ايستگاه هاي باند پهن مركز تحقيقات زمينلرزه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، كانون 
  كيلومتري تعيين موقعيت گرديد.7/10 شرقي و در عمق 878/58 شمالي و طول جغرافيايي 253/36زمينلرزه در عرض جغرافيايي 

با در نظر گرفتن مقدار شيب گسل حاصل از حل مكانيزم كانوني، موقعيت رومركز و عمق كانوني زلزله، گسل كال شور واقع در 
 جنوب- جنوب شرق شهر نيشابور مي تواند بعنوان گسل مسبب اين زمينلرزه معرفي گردد.    

Abstract: 

An earthquake with local magnitude 5.2, hit Neyshabour city and surrounding area strongly in 
north east Iran on January 19th, 2012. In this study, we investigated the location of causative 
fault due to presence of several relatively parallel faults near to the epicenter. We located this 
earthquake at 36.253 degrees North Latitude and 58.878 degrees East Longitude, in depth of 
10.7 km, using the records of seismic broadband stations of Earthquake Research Center- 
Ferdowsi University of Mashhad. We proposed Kal-e-Shour Fault in SSE of Neyshabour city, as 
causative fault considering the location, depth and focal mechanism of the earthquake.  
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 ):Tectonic settingزمين ساخت منطقه (
 Suture( شمال شرق ايران از نقطه نظر تكتونيكي به سه محدوده متفاوت تقسيم مي شود: كپه داغ، محدوده برخوردي      

zone.شهر نيشابور در شمال شرق ايران و در پهنه جنوبي ارتفاعات بينالود كه مي توان آن را ادامه شرقي زون البرز ) و بينالود 
جنوب شرق، از جانب شمال به دشت مشهد- قوچان، از جنوب به –دانست، قرار گرفته است. ارتفاعات بينالود با امتداد شمال غرب

دشت نيشابور و از غرب به منطقه گذري مشكان محدود مي گردد. رسوبات با سن پالئوژن و نئوژن بخش شرقي اين ارتفاعات را در 
بر گرفته اند. به لحاظ ساختاري، ارتفاعات بينالود از شمال و شمال شرق به سيستم گسلي مشهد، از جنوب غرب به سيستم گسلي 

 شمال نيشابور و از غرب به گسل چكانه محدود شده اند. 
    در ترياس مياني در نتيجه برخورد دو صفحه ايران و توران درياي پالئوتتيس بسته مي شود و از آن زمان به بعد در ادامه 

ارتفاعات بينالود حاوي مجموعه هاي سنگي و رسوبي با    فشردگي دو صفحه، چين خوردگي و باال آمدگي در منطقه آغاز مي گردد.
سن پالئوزوئيك تا عهد حاضر بوده و در لبه شمال شرقي ليتوسفر ايران قرار گرفته است. سنگ هاي دگرگوني و مجموعه افيوليتي 

 ). با راستاي شمال غرب- جنوب شرق در دامنه شمالي بينالود قرار گرفته اند (محدوده برخوردي

 
 ) كه نشان دهنده سه زون ساختماني اصلي كپه داغ، البرز و   Shabanian, 2010) نقشه شماتيكي از شمال شرق ايران (اقتباس از 1شكل 

             ايران مركزي مي باشد. گسل هاي اصلي با منحني هاي ممتد سياه رنگ نمايش داده شده اند. بردارهاي سرعت حاصل از داده هاي
            GPS.منطقه مورد مطالعه با مربع آبي رنگ    به رنگ سفيد مي باشند.  منطقه بينالود در انتهاي شرقي زون البرز مشخص شده است  

             نشان داده شده است.
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 ).1390نقشه توپوگرافي رشته كوه بينالود، همراه با گسل هاي فعال در حاشيه شمال شرقي و جنوب غربي آن (خادمي، ) 2شكل 

BF  گسل بوژان؛ CF گسل چكانه؛KF كشف رود؛    گسلKSF كال شور؛  گسلMF موشان؛   گسلNBF   گسل شمال برف ريز؛
NBUF  گسل شمال بوژان؛NF  گسل نيشابور؛NNF شمال نيشابور؛  گسل NNT  راندگي شمال نيشابور؛SMF  گسل جنوب
 . گسل سنگ بست-شانديز SSFگسل جنوب چناران؛  SCFمشهد؛ 
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 ) نقشه ساختماني منطقه نيشابور به همراه مقطعي از آن (اقتباس شده از چهارگوش زمين شناسي نيشابور با مقياس3شكل 

 ). گسل كال شور يا جنوب نيشابور با خط چين قرمز رنگ در  1999 ، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، 100000/1           
            جنوب شرق نيشابور به اين نقشه اضافه گشته است. 

 

 :)Jan.19th, 2012 earthquake( 1390 دي ماه 29زمينلرزه 
 در 1390 دي ماه 29) در تاريخ 12:35:51 (وقت جهاني 16:05:51 در مقياس ريشتر و  به وقت محلي 2/5زمينلرزه اي به بزرگي 

 كيلومتري به وقوع پيوست (مركز تحقيقات زمينلرزه شناسي دانشگاه فردوسي 7/10 كيلومتري شمال شرق نيشابور و در عمق 9
). در نتيجه اين زلزله شهر نيشابور و بسياري از روستاهاي اطراف آن به شدت لرزيدند و باعث خسارات فراواني 5 و 4مشهد) (شكل 

 باالخص در خانه هاي روستايي گرديد. در اثر اين حادثه، شهر مشهد نيز لرزيد و باعث هراس زياد ساكنين آن گشت.
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 )، دريافت شده توسط برخي از ايستگاه هاي باند پهن ML 5.2 نيشابور (1390 دي ماه 29) نگاشت هاي حاصل از زمينلرزه 4شكل 

             مركز تحقيقات زمينلرزه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد

 ؛  EQRC) موقعيت جغرافيايي ايستگاه هاي استفاده شده از شبكه باند پهن مركز تحقيقات زمينلرزه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد؛5شكل 
 (مثلث هاي سبز رنگ) نسبت به كانون سطحي زمينلرزه (دايره قرمز رنگ) نشان داده شده بر روي تصوير ماهواره اي ناحيه شمال شرق ايران.
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  نيشابور1390 دي ماه 29) گزارش مراكز مختلف زلزله نگاري از زمينلرزه 1جدول 

 
 
 

 )Destructive historical earthquake  ()1991( ابوالحسن رده، منطقه  زمينلرزه هاي تاريخي مخرب
 

 قمري )  605  ميالدي- نيشابور (1209زمينلرزه 

 در منطقه نيشابور فاجعه بزرگي را ايجاد نمود و در سرتاسر خراسان بزرگ حس شد. عمده ساختمان ها در  Ms 6/7 با بزرگاياين رويداد
نيشابور فروريخت و باعث كشته شدن تعداد بسياري از مردم گشت. آسيب در بيرون شهر نيز به همان اندازه سنگين بود، به گونه اي كه در 

   نفر كشته شدند.10000چندين روستا حتي يك نفر هم جان بدر نبرد. در مجموع حدود 
 

 قمري) 791 ميالدي- نيشابور ( 1389زمينلرزه 

 به دنبال پيشلرزه هاي قوي كه به مدت چهار روز روي مي دادند به نيشابور ) Ms 7.6بزرگ ديگري ( زمين لرزه  سال بعد180به فاصله حدود  
  و باعث تخريب گسترده اي در تمامي شهر گرديد و همه ساكنان شهر، بجز شمار اندكي را از بين برد. رساندشديدي آسيب 

 

 قمري) 808 ميالدي- نيشابور (1405زمينلرزه 

) مجدداً نيشابور و توابع آن را در هم كوبيد. شهر Ms 7.6 (زمين لرزه فاجعه بار ديگري سال از زمينلرزه مخرب قبلي، 16تنها بعد از حدود 
 تن جان باختند و 30000كامالً ويران شد و تنها كساني كه در بيرون و در صحرا بودند جان بدر بردند. در اثر اين زمينلرزه در مجموع بيش از 

  هيچ ساختماني پابرجا نماند.
 

 )UTCزمان وقوع ( نام
hh:mm:SS 

 )kmعمق( )N(عرض جغرافيايي )E(طول جغرافيايي بزرگي

EQRC 12:35:50.70 ML 5.2 58.878 36.253 10.7 

BHRC 12:35:51 Mw5.2 , ML 5.4 58.92 36.34 - 

IGUT 12:35:51 Mn 5.5 58.84 36.29 8 

IIEES 12:35:51.2 ML 5.4 58.86 36.30 16 

NEIC 12:35:51.38 Mb 5.1 58.892 36.284 14 
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 )  GCMT) نقشه منطقه مورد مطالعه كه موقعيت رومركز زلزله اصلي بر روي آن با ستاره مشخص شده است. مكانيزم بدست آمده (6شكل 

  و  NF، گسل نيشابور NNF، گسل شمال نيشابور KF           نشان دهنده ايجاد يك حركت شيب لغزي- تراستي مي باشد. گسل كشف رود 
 ، بر روي نقشه نشان داده شده اند.Ney و نيشابور Msh، همچنين شهر هاي مشهد KSF           گسل كال شور 
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 ) گزارش مكانيزم كانوني تعيين شده توسط مراكز مختلف2جدول 

 مراكز 1امتداد  1شيب  1لغزش  2امتداد  2شيب  2لغزش 

80 24 292 94 66 123 GCMT 

72 30 277 100 62 118 USGS 

73 37 281 102 55 122 NEIC 

 
 

 
 

) B)؛ (1999 (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، 100000/1) نقشه زمين شناسي چهارگوش نيشابور با مقياس A) (7شكل 
 كه با ستاره قرمز رنگ نشان داده شده است در بخش شمالي دو EQRCهمانطور كه مشاهده مي شود موقعيت رو مركز گزارش شده توسط 

 گسل تراستي بوژان و آبقوي قرار گرفته است.
 

(A) 

(B) 
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 ):Short discussion and result( بحث كوتاه و نتيجه گيري

) دانشگاه فردوسي مشهد  كه EQRC     با استفاده از اطالعات حاصل شده از شبكه زلزله نگاري مركز تحقيقات زمينلرزه شناسي (
) و همچنين 5بواسطه داشتن پوشش خوب آزيموتي ايستگاه هاي شبكه لرزه نگاري خود نسبت به موقعيت كانوني زمينلرزه (شكل 

بهره گيري از لرزه نگارهاي باند پهن و استفاده از مدل سرعتي مطالعه شده براي ساختمان پوسته در اين منطقه، موقعيت نسبتا 
). از سوي ديگر حل 1 كيلومتر تعيين نموديم (جدول 7/10دقيقي از كانون زلزله را محاسبه نموده و عمق كانوني اين زمينلرزه را 

 آمده است را معرفي مي 2)، دو صفحه گرهي كه مشخصات آنها در جدول GCMTمكانيزم كانوني اين زمينلرزه (دانشگاه هاروارد، 
 ). 6نمايد. صفحه گرهي دوم با شيبي به جانب شمال شرق تطابق خوبي با گسل هاي فشاري منطقه دارا است (شكل 

    موقعيت رومركزي زلزله حادث شده نسبت به گسل هاي فشاري نيشابور و شمال نيشابور باعث شد تا در نگاه اول توجه 
موسسات و محققين  مربوطه به يكي از آن دو گسل بعنوان مسبب زلزله جلب گردد. با در نظر گرفتن موقعيت رومركز زلزله و 

شيب صفحه گسلي حاصل از حل مكانيزم كانوني، گسل نيشابور نمي تواند بعنوان گسل مسبب در نظر گرفته شود . ولي از طرف 
) با شيبي به سمت شمال مي توانند مورد توجه قرار 6)  و شمال نيشابور (شكل 7ديگر گسل هاي تراستي بوژان و آبقوي (شكل 

گيرند. با در نظر گرفتن عمق زمينلرزه و مقدار و جهت شيب گسل، گسلي مي تواند مسبب اين زمينلرزه باشد كه اثر آن بر روي 
)،  لذا بديهي خواهد بود tan24 = 24.03/10.7 كيلومتري جنوب موقعيت رومركز قرار داشته باشد (24زمين در فاصله حدود 

 كيلومتر)، نمي توانند مسبب آن زمينلرزه 4 و2، 5/0كه سه گسل ياد شده نيز با فاصله نسبتا كم خود با رومركز (به ترتيب حدود 
 ). 6در نظر گرفته شوند (شكل 

، سازمان زمين 72جنوب شرق شهر نيشابور(گزارش شماره –   از طرفي ديگر با توجه به وجود گسل تراستي كال شور در جنوب 
 22 آورده شده است و همچنين فاصله حدود 6 و 2)  كه موقعيت آن در شكل هاي 1378شناسي و اكتشافات معدني كشور، 

 معرفي مي گردد. اختالف فاصله حدود 1390 دي ماه سال 29كيلومتري آن از رومركز زلزله، اين گسل بعنوان گسل مسبب زلزله 
) موقعيت رومركز تا اثر گسل كال شور را مي توان km24) و فاصله محاسبه شده (km 22 كيلومتري بين فاصله مشاهداتي (2

ناشي از پر شيب تر شدن گسل در نزديكي سطح زمين دانست، هرچند كه خطاهاي محاسباتي در تعيين موقعيت كانوني و مكانيزم 
 نيز مي تواند وجود داشته باشد. 
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