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A Study on the Van, Turkey Earthquake of 23 October 2011, 

Mw7.2 
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Abstract

The Van Turkey earthquake of 23 October 2011, Mw7.2, occurred at 13:41 

local time, and caused 644 death losses (according to official sources from 

hospitals), of which 477 in Ercis. The Van earthquake epicenter was closed 

to an active tectonic intersection zone in NW Iran, eastern Turkey and SW 

Caucasus, and the earthquake fault with a compressional mechanism with 

almost east-west direction, created a surface rupture with a 10km length in 

the north of Van, between the coast line of Van and Ercek lakes. This article 

represents the seismological aspects of the Van earthquake based on a 5 -

day visit by the reconnaissance team of IIEES started on the 26
th
 day after 

the mainshock.  
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0931: اول آبان 2.7با بزرگاي لرزه وان ترکيه مطالعه زمين
( 7100اکتبر  79)  

3مهدی زارع

چکيده 

به وقت محلي موجب  93:99در ساعت   6.5Mwوان ترکیه با بزرگاي گشتاوري  9/8/40لرزه زمین

نفر مربوط به تلفا   966کشته )بر اساس گزارش رسمي منابع بیمارستاني( شد که از اين میزان  799

هاي ناحیه شرق ترکیه با شمال غربي ايران و قي گسلبا تالزلزله زده وان ناحیه در شهر ارجیش است. 

اي در اين لرزهاي با لرزه خیزي باال قرار گرفته و گسیختگي گسل زمینز در محدودهجنوب غربي قفقا

 90غربي با گسیختگي سطحي به طول حدود  -زلزله با سازوکار فشاري در راستاي تقريبا شرقي

درياچه وان تا ساحل درياچه ارجک قابل مشاهده بود. در  کیلومتر در شمال وان در حدفاصل ساحل

زده پژوهشگاه بین المللي اين مقاله بر اساس بازديد به عمل آمده از سوي گروه شناسايي مناطق زلزله

روز )از روز بیست و ششم بعد از رخداد  5زلزله شناسي و مهندسي زلزله از منطقه وان ترکیه به مد  

 شناختي زلزله وان مورد بررسي قرار گرفته است.  هاي زلزلهزلزله(جنبه

.هالرزهاي، پسلرزهوان، ترکیه، گسل زمین زلزله :واژگان کليد

mzare@iiees.ac.irشناسي و مهندسي زلزله؛  لمللي زلزلهپژوهشگاه بین استاد. 9
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 مقدمه

به وقت  99:99به وقت محلي ) 93:99( در ساعت 40)اول آبانماه  5099اکتبر  53زلزله 

چه وان و در حد فاصل ( در پهنه شرقي دريا9-تهران( در شمال شرق شهر وان ترکیه )شکل

به لحاظ آمار رخداد  (3-اي بسیار لرزه خیز )شکل( در پهنه5-درياچه وان و مرز ايران )شکل

هاي ناحیه شرق ترکیه با هاي مخرب رخ داد. اين ناحیه با تالقي گسلها و رويداد زلزلهزلزله

مهم تاريخي و سده هاي اي است که در آن زلزلهشمال غربي ايران و جنوب غربي قفقار پهنه

 بیستم رخ داده است. 

با پنج هزار نفر  -  6.9با بزرگاي  9467نوامبر  59ر نزديکي پهنه رومرکزي اين زلزله ، زلزله د

شود که در آن زلزله نیز عالوه بر خسار  کشته، مهمترين زلزله در سده اخیر محسوب مي

هاي سیه چشمه ايران، به ويژه به شهرهايي در سنگین در ترکیه به ويژه شهر چالدران، خسار 

زلزله وان در تمامي بیست و چهار ايستگاه شبکه لرزه   .هاي اطراف وارد شدو خوي و روستا

. المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله با کیفیت باال ثبت شدنگاري باند پهن پژوهشگاه بین

هاي اين زلزله نگاشتخوي شتابنیز در ناحیه سیه چشمه و ايران نگاري ايستگاه شتاب هفت 

دند. بیشنه شتاب در اين زلزله در ثبت کرسانتي متر بر مجذور ثانیه (  60را )با شتاب حداکثر 

 ثبت شد.g0.5کیلومتري کانون در حد  50فاصله 

 منطقه  خيزیلرزهزمين ساخت و سابقه 

عال به موازا  سامانه هاي فاي است که گسلاي که اين زلزله در آن رخ داد ناحیهمنطقه 

گسل کنند. جنوب شرق( از نزديکي آن عبور ميه  غرب گسلي آناتولي شمالي )با روند شمال

غرب، جنوب غرب ( و شیب به ه  غربي )با تمايل شرق، شمال شرق-وان  با روندي شرقي

انلي قرار بکانون زلزله در نزديکي روستاي تا .مسبب اين رويداد بوده استمت شمال س

هاي دياربکر، آگري، ارزروم، و موش در کیلومتر براورد شده و شهر 8ت. ژرفاي اولیه داش

. هاي سیه چشمه و خوي و ماکو در ايران به شد  اين زلزله را احساس کردندترکیه و شهر

داشته  3با بزرگاي بیش از  لرزهپس 700هفت روز اول پیس از رخداد بیش از اين زلزله در 
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در شب اول و دومي با همین بزرگا در شب دوم پس از  7.0ا با بزرگاي هترين آنکه مهم

 5099نوامبر  4لرزه ها در پهنه زلزله زده گرديد. پسحادثه رخ داد و موجب تشديد خسار 

با فروريختن دو ساختمان که يکي هتل بايرام در جنوب میدان  5.7در وان با بزرگاي 

 فر کشته همراه شد.ن 90بود، با  -والي لیگي –استانداري 

های تاريخی منطقه وان لرزهزمين

( ارائه شده است )آمبرسیز . 9-در اينجا مرور مختصري بر لرزه خیزي منطقه وان )جدول

 يباستان يتختپاهاي شهر تاريخي توشپا (. شهر وان امروزي در کنار خرابه9485ملويل 

سال که  5500با سابقه تاريخي  (7-ل( و در مجاور قلعه تاريخي وان )شک5 -)شکل هااورارتو

 یالد( هم موجود است. از م یشپ 975 - 985 در آن کتیبه خشايارشاه )شاه سلسله هخامنشي

کیلومتري شمال شرق شهر وان آثار فروافتادگي  90در کنار ساحل درياچه وان، در حدود 

ن آن را به رخداد يکي توااي وان مشهود است که احتماالً ميگوني( افتگاه رسوبا  درياچهل)و

(.6-محدوده مربوط نمود )شکل هاي تاريخي در اينلرزهاز زمین

در  709منطقه مالزگرد، شمال وان، ويران شد. زمین لرزه ويرانگر ديگري در آوريل  979در 

 اند.تارون، بین کیگي و موش در ارمنستان )اکنون در ترکیه( نیز گزارش شده است ياد کرده

هايوتس دزور، زمین لرزه ويرانگري در منطقه وان در هايوتس  -وان 9798 مارس 39در 

دزور روي داد. در سوي شمال رودخانه هوشاپ منطقه پرجمعیتي ويران شد و يا روستاها 

چنان آسیب ديدند که پس از زمین لرزه متروک رها شدند. لرزه سبب خشکیدن دوازده چشمه 

اي به راه انداخت که اين روستا و ورا گیو  زمین لغزهآب در آوانتس، نزديک وان، شد و در ن

صومعه همسايه آن را از جاي خود فرا برد و ويران کرد. لرزه در تبريز و ارمنستان به شد  

 حس شد. پس لرزه ها به مد  حدود سه ماه دنباله داشت.

ن را بطور چالدران. زمین لرزه بزرگي در ارمنستان روستاهاي منطقه چالدرا 9747آوريل  99

ها تا دوآوانیتس، که در آن روستاهاي وانیتس ويران شد، گسترش کامل ويران کرد. آسیب
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هاي نوساخته فرو ريخت و داشت. در نزديکي ماکو ديوارهاي ديرتادئوس قديس و حجره

 شماري از مردم را کشت. 

ان، جنوب جنوب شرق وان. در سپیده دم زمین لرزه شديدي در منطقه ماهمات 9695مارس  8

خاور وان، روي داد. اين لرزه روستاهاي بسیاري را در دشت مهمديک ويران کرد و شمار 

 زيادي از مردم را کشت.

در راستاي گسل چالدران در ساعت  6.9لرزه با بزرگاي نوامبر( چالدران، زمین 59) 9467

. زلزله با حدود لرزه در نزديکي مراديه قرار داشتبه وقت محلي رخ داد. کانون زمین 5:55

ها در ايران نیز به صور  محدود در سیه چشمه و خوي کشته همراه بود و خسار  5000

 59، پهنه رومرکزي زلزله 5099نوامبر  53لرزه مشاهده شد. در نزديکي پهنه رومرکزي زمین

 شود که در آنترين زلزله در سده اخیر محسوب ميبا پنج هزار نفر کشته، مهم 9467نوامبر 

هايي در ايران، به زلزله نیز عالوه بر خسار  سنگین در ترکیه به ويژه شهر چالدران، خسار 

 هاي اطراف وارد شد.ويژه به شهرهاي سیه چشمه و خوي و روستا

 لرزه شدت زمين

بر اساس بازديد به عمل آمده از پهنه رومرکزي زلزله وان، گروه شناسايي مناطق زلزله زده 

(. در اين شکل با توجه به نحوه 8-هم شد  زلزله وان را تهیه نمود )شکلوهشگاه نقشه ژپ

محدوده شمال وان،  اي درلرزهغربي گسلش زمین -ها پیرامون روند شرقيتوزيع خرابي

شود. ضمناً شد  حداکثر در وان شد  هم به همین ترتیب مشاهده ميهاي همکشیدگي خم

در ارجیش تعیین شد. البته با توجه  VIIدر وان و  -EMS98بر اساس مقیاس  – VIIIبرابر با 

توان به طور (مي90و  4ها در محدوده مرکزي شهر ارجیش )شکلهاي  به توزيع خرابي

را در محل شهر ارجیش به عنوان شد  حداکثر در نظر گرفت.  VIIIموضعي شد  

نرم در ارجیش  پذيري چشمه در راستاي عمود بر گسل و همننین اثر خاکمسأله اثر جهت 

(، 99-و وان موجب تشديد در ايجاد خسار  و تلفا  در زلزله وان شد. در شهر وان )شکل 

متر بر  500تا  500با سرعت موج برشي  -متر 30بیش از  –رسوبا  نرم با ضخامت زياد 

طبقه شد  7تا  9هاي مسکوني و تجاري ها و مجتمعها در آپارتمانثانیه، موجب تشديد خرابي
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 50تا  90(. در شهر ارجیش که بر روي يک تراس لسي کنار درياچه به ارتفاع بین 95کل )ش

ها در ناحیه مرکزي و جنوب و جنوب غرب شهر متمرکز بود.متر واقع است، بیشتر خرابي

 لرزه و گسيختگی سطحیگسلش زمين

ي کیلومتري شمال وان به صور  گیسختگي فشاري و سطح 90گسیختگي گسلش در حدود 

و بعضاً با جابجايي امتداد لغز، در شمال بايراکني و شمال پرديس دانشگاه وان با طول حدود 

اي است که اي که اين زلزله در آن رخ داد ناحیهمنطقه (.93کیلومتر مشاهده شد )شکل  90

جنوب شرق( از -هاي فعال به موازا  سامانه گسلي آناتولي شمالي )با روند شمالغربگسل

غربي -( روند شرقي9-کنند. بر اساس سازوکار ژرفي زلزله وان )شکل ن عبور مينزديکي آ

ها در شمال وان و در محدوده شمال روند اي و با توجه به توزيع پسلرزهلرزهگسیختگي زمین

( گسلش با شیب به سوي شمال به عنوان گسل 9-اي )شکللرزهگسیختگي سطحي زمین

 90شود. روند گسیختگي سطحي در طول حدود في مياي مسبب اين رخداد معرزمینلرزه

غربي به صور  ايجاد گسیختگي در جاده و مزارع -کیلومتر در راستاي تقريباً شرقي

( و همننین شکستگي در کانال انتقال آب در شمال پرديس دانشگاه 99-کشاورزي )شکل 

اپیوسته و با ها به صور  ن( مشاهده شد. اين گسیختگي95 -وان و شرق باراکني )شکل

سانتي متر به صور  باال آمدگي يا لبه فشردگي قابل مشاهده  30تا  90جايي محدود درجابه

 بود.   

 بالفاصله پس از رخداد   یرسانی بزرگامروری بر مديريت سانحه و اطالع

)دفاع غیر نظامي ترکیه( انجام  (AFAD)دهي امداد و نجا  ترکیه توسط سازمان آفاد سازمان

هاي اولیه و اسکان اضطراري و اولیه در اين کشور شود و هالل احمر ترکیه مسئول کمکمي

 KRIZ)است. براي ساماندهي عملیا  مديريت بحران در مراکزي به نام مرکز بحران 

MERKEZI) هاي آسیب ديده ايجاد شد. در اين مراکز که زير نظر سازمان در شهرAFAD 

هاي امدادي به زلزله زدگان هدايت، کنترل و مديريت کمککردند در زلزله وان فعالیت مي

هزار نفر از افراد آسیب ديده )با ارايه غذاي  958هاي غذايي روزانه به انجام شد و کمک

 لرزهینروز پس از رخداد زم 90در حدود  لرزهینآوار زم یشتردر شهر وان بگرم(ارايه شد. 
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به  یشترها )که برخداد زلزله هنوز خرابه پس ازچهار هفته  يحت یشدر ارج يجمع شد ول

از  يمانده بود و در در محل بعض يمربوط بود(، برجا يطبقه آپارتمان 7تا  9 يساختمانها

 . یدرسيآوار به مشام م يرمانده زيباق يهاتعفن جنازه يها بوخرابه

وان همراه   هاي متعددي در شهر وان و شهر ارجیش استانزلزله وان با فروريختن ساختمان

هاي مسکوني اي از شهر وان که در آن مجتمعطبقه در منطقه 6بود. فروريختن يک ساختمان 

هاي متمرکز بودند، موجب اعزام نیروهاي امدادي و البته تمرکز توجه رسانه –ارزان قیمت  –

به اين ساختمان فروريخته در ساعا  اول پس از  -صوتي و تصويري و وب–بین المللي 

 نفر برآورد شد.  9000د شد. در دو ساعت اول بعد از رخداد، تعداد تلفا  بیش از رخدا

نگاري از همان دقايق اولیه هاي جهاني لرزهاز نظر گزارش رخداد زلزله نیز تمامي شبکه

گزارش  ورد وآ( برMwگاي گشتاورير)در مقیاس بز 6.5بزرگاي زلزله را به صور  اولیه 

-و مرکز زلزله شناسي اروپا -NEIC–اطالعا  زلزله آمريکا  کردند )به ويژه مرکز ملي

دقیقه پس از رخداد چنین اطالعاتي را روي وب سايت  50در حدود  (CSEM-مديترانه 

خود گزارش کردند رصدخانه کانديلي در استانبول، وابسته به دانشگاه بوغازيني ترکیه در 

اعالم کرد، که  7.7را  mbمواج دروني ساعا  اولیه پس از رخداد زلزله بزرگاي در مقیاس ا

 7.7هاي ترکیه و هالل احمر ترکیه بزرگاي تا حدود دوساعت پس از وقوع رخداد نیز زسانه

 استادکردند. البته رئیس رصدخانه کانديلي، ن بزرگاي زلزله اعالم و تکرار ميارا به عنو

داد بزرگاي زلزله را اي تلويزيوني دو ساعت و نیم پس از رخمصطفي ارديک در مصاحبه

و اشباع  mbاصالح کرده و توضیح داد که به دلیل محدوديت بزرگاي در مقیاس امواج دروني 

اصالح و اعالم شد. اين  6.5شدن آن، امکان گزارش دقیق نبوده و بنابراين مقدار بزرگاي به 

در  –یه هاي ايران و ترکهاي ملي مثل شبکهدهد که شبکهموضوع نکته مهمي را نشان مي

، همننان امکان mbهاي بزرگ با مقیاس امواج دورنيصور  اعالم سريع بزرگاي زلزله

( را دارند )و چه بسا 6هاي اصلي )با بزرگاي بیش از اشتباه در اعالم سريع بزرگاي زلزله

هاي مديريت بحران به اين دلیل سردرگم شوند(. البته امروزه با وجود اينترنت و سازمان

ورد وجود آهاي جهاني، هم امکان اطالع رساني و تصحیح برهاي شبکهيع به دادهدسترسي سر

به ويژه در –دارد، و هم الزم است تا بزرگاي گشتاوري به عنوان مبناي گزارش چنین مراکزي 

قرار گیرد. -ايران و ترکیه
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  گيرینتيجه

 يبه وقت محل 93:99ت در ساع 6.5 ي گشتاوريبا بزرگا یهوان ترک 5099اکتبر  53 لرزهینزم

. یش بودنفر مربوط به تلفا  در شهر ارج 966 یزانم ينکشته شد که از ا 799موجب 

 يو سطح يفشار یسختگيشمال وان به صور  گ یلومتريک 90گسلش در حدود  یختگيگس

دانشگاه وان با طول حدود  يسو شمال پرد يراکنيامتداد لغز، در شمال با ييبا جابجا و بعضاً

. زلزله وان هشداري مهم براي وقوع اتفاقي مشابه با بزرگاي بیش از مشاهده شد ومتریلک 90

 50سال و شش ماه است که پس از رخداد زلزله  99در فال  ايران است که اکنون  6.0

اي نسبتاً طوالني )نسبت به وقوع ، سکوتي لرزه6.5اردکول قائن با بزرگاي  9367ارديبهشت 

( در آن برقرار شده است. اين در حالي است که فال  ايران به 6ش از زلزله اي با بزرگاي بی

در پنجاه سال  6سال يک يا دو زلزله با بزرگاي بیش از  90لحاظ آماري به طور متوسط هر 

اخیر تجربه کرده است. زلزله وان زنگ خطر مهم ديگر در کنار مرزهايمان است. به هوش 

  باشیم.          

کیلومتري وان ترکیه 500در محدوده  7.5تاريخي با بزرگاي بیش از  هايهلرززمین -9جدول 



75

وان ترکیه 5099اکتبر  53لرزه زمینکانون و سازو کار ژرفي  -9شکل 

اي در ناحیه شمال غرب ايران و شرق آناتولي، نقل از جکسون و مکنزي ناحیه ساخت زمین -5شکل 

9489 . 
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لرزه خیزي محدوده شرق آناتولي و محدوده مرزي ايران و ترکیه. -3شکل 

روز پس از رخداد زلزله وان. بر اساس  90وان در محدود زماني  لرزههاي زمینلرزهپس -9شکل 

 . گزارش رصد خانه کانديلي، استانبول ترکیه



77

لعه وانتوشپا، پايتخت باستاني اورارتو در غرب وان ترکیه: در کنار ق -5شکل 

و کتیبه خشايارشاه، پادشاه هخامنشي قلعه وان در شرق وان -7شکل 
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کیلومتري شمال  90اي، در ساحل شرقي درياچه وان، هاي درياچهافتادگي افتگاه آبرفت -6شکل 

    ديگر در گذشته. لرزهغرب وان. احتماال در اثر يک رخداد زمین

. بر اساس 6.5با بزرگاي  5099اکتبر  53ان ترکیه لرزه وهم شد  در زمینهاي نقشه خم -8شکل 

بازديد گروه شناسايي مناطق زلزله زده اعزام شده از پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي 

زلزله )م. زارع، ا. حق شناس، م. بسطامي(.
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ويراني در ارجیش -4شکل

مرکز شهر –ش ارجی -90شکل
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مرکز شهر وان -99شکل 

ويراني در مرکز شهر وان -95شکل
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وان در شمال وان و در حد فاصل ساحل درياچه وان و درياچه  لرزهزمینگسیختگي سطحي  -93شکل 

کیلومتر. 90ارجک به طول حدود 

. 5099اکتبر  53زلزله وان ترکیه  ايلرزهگسل زمین زگسیختگي سطحي ناشي ا -99شکل 



81

شکستگي در کانال انتقال آب در شمال وان در راستاي گسیختگي سطحي گسل  -95شکل 

 وان.  ايلرزهزمین
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