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کیفیت واکنش به زمینلرزة وان ترکیه با بزرگای  :7/2اول آبان  1390برای
کاهش مخاطرات
مهدی زارع



دانشیار ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
(تاریخ دریافت مقاله -1393/9/25تاریخ پذیرش )1393/11/26

چکیده
زمینلرزة  90/8/1وان ترکیه با بزرگای گشتاوری  7/2 Mwدر ساعت  13:41به وقت محلیی بیه کشیته
شدن  644نفر انجامید (براساس گزارش رسمی منابع بیمارستانی) که از این تعداد 477 ،نفر مربوط بیه
تلفات در شهر ارجیش بود .ناحیة زلزلهزدة وان با تالقی گسلهای ناحیة شرق ترکیه با شمال غربی ایران
و جنوب غربی قفقاز در محدودهای با لرزهخیزی زیاد قرار گرفته است .گسیختگی گسل زمینلرزهای در
این زلزله با سازوکار فشاری در راستای تقریباً شرقی-غربی با گسیختگی سیححی بیه طیول حیدود 10
کیلومتر در شمال وان در حدفاصل ساحل دریاچة وان تا ساحل دریاچة ارجك مشهود بود .در این مقاله
براساس بازدید گروه شناسایی مناطق زلزلهزدة پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسیی و مهندسیی زلزلیه از
منحقة وان ترکیه بهمدت پنج روز (از روز بیستوششم بعد از رخداد زلزله)جنبههای زلزلهشناختی زلزلة
وان بررسی شده است.
واژههای کلیدی :پسلرزهها ،ترکیه ،زلزلة وان ،گسل زمینلرزهای ،مخاطرات ،واکنش.

 نویسنده مسئول

Email: mzare@iiees.ac.ir
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مقدمه
زلزلة  23اکتبر ( 2011اول آبان  )1390در ساعت  13:41به وقت محلی ( 14:11به وقت تهیران)
در شمال شرق شهر وان ترکیه در پهنة شرقی دریاچة وان و در حد فاصل دریاچة وان و مرز ایران
در پهنهای بسیار لرزهخیز به لحاظ آمار رخداد زلزلههیا و روییداد زلزلیههیای مخیرب ر داد .ایین
ناحیه با تالقی گسلهای ناحیة شرق ترکیه با شمال غربی ایران و جنوب غربی قفقار پهنهای است
که در آن زلزلههای بزرگی ر داده است.
در نزدیکی پهنة رومرکزی این زلزله ،زلزلة  24نوامبر  1976با بزرگای  ،7/1بیا پینجهیزار کشیته،
مهمترین زلزله در سدة اخیر محسوب میشود که در آن زلزلیه نییز عیالوه بیر خسیارت سینگین در
ترکیه بهویژه در شهر چالدران ،خسارتهایی در ایران ،بهویژه بیه شیهرهیای سییهچشیمه و خیوی و
روستاهای اطراف وارد شد .زلزلیة وان در هیر  24ایسیتگاه شیبکة لیرزهنگیاری بانید پهین پژوهشیگاه
بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله با کیفیت باال ثبت شد .هفت ایستگاه شتابنگاری ایران نییز
در ناحیة سیهچشمه و خوی ،شتابنگاشتهای این زلزلیه را بیا شیتاب حیداک ر  70سیانتیمتیر بیر
مجذور ثانیه ثبت کردند .بیشینة شتاب در این زلزله در فاصیلة  50کیلیومتری کیانون در حید 0/2 g
ثبت شد.
منحقهای که این زلزله در آن ر داد ناحیهای است کیه گسیلهیای فعیال بیهمیوازات سیامانة
گسلی آناتولی شمالی (با روند شمالغرب-جنوبشرق) از نزدییك آن عبیور مییکننید (شیکل .)1
گسل وان با روندی شرقی-غربی (با تمایل شرق ،شمال شرق-غیرب ،جنیوب غیرب ) و شیی بیه
سمت شمال مسب این رویداد بوده است .کانون زلزله نزدیك روستای تابانلی قرار داشیت .ررفیای
اولیة  8کیلومتر برآورد شد و شهرهای دیاربکر ،آگری ،ارزروم ،و موش در ترکیه و شیهرهیای سییه
چشمه ،خوی و ماکو در ایران بهشدت این زلزله را احساس کردند .این زلزله در هفت روز اول پس
از رخداد بیش از  600پسلرزه با بزرگای بیش از  3داشت که مهیمتیرین آنهیا بیا بزرگیای  6/0در
ش اول و دومی با همین بزرگا در ش دوم پس از حادثه ر داد و موج تشدید خسیارتهیا در
پهنة زلزلهزده شد .پسلرزة  9نوامبر  2011در وان با بزرگای  5/6با فیروریختن دو سیاختمان کیه
یکی از آنها هتل بایرام در جنوب میدان استانداری -والی لیگی -بود 40 ،کشته در پی شد.
زمینلرزههای تاریخی منطقة وان
شهر وان امروزی در کنار خرابههای شهر تاریخی توشپا پایتخت باستانی اورارتوها (شکل )2و در
کنار قلعة تاریخی وان با سابقة تاریخی  2500سال که در آن کتیبة خشایارشا هم موجود اسیت
قرار دارد ].[12 -14
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شکل  .1زمینساخت ناحیهای در ناحیة شمالغرب ایران و شرق آناتولی

در کنار ساحل دریاچة وان ،در حدود  10کیلومتری شمال شرق شهر وان ،آثار فروافتیادگی
(واگونی) افتگاه رسوبات دریاچهای وان مشهود است که احتماالً میتوان آن را به رخداد یکیی از
زمینلرزههای تاریخی در این محدوده مربوط کرد.

شکل  .2توشپا ،پایتخت باستانی اورارتو در غرب وان ترکیه ،در کنار قلعة وان
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در  461م .منحقة مالزگرد ،شمال وان ،ویران شد .زمینلرزة ویرانگر دیگری در آورییل 601
م .در تارون ،بین کیگی و موش در ارمنستان (اکنون در ترکیه) نیز گزارش شده است.
در  31مارس 1648م .زمینلیرزة ویرانگیری در منحقیة وان در هیایوتس دزور روی داد .در
کرانة شمالی رودخانة هوشاپ ،منحقة پرجمعیتی ویران شد یا روستاها چنان آسی دیدنید کیه
پس از زمینلرزه ،متروک رها شدند .لرزه سب خشکیدن دوازده چشمة آب در آوانتس ،نزدیك
وان ،شد و در نورا گیوت زمینلغزهای به راه انداخت که این روستا و صومعة مجاور آن را از جای
خود فرا برد و ویران کرد .لرزه در تبریز و ارمنستان بهشدت حس شد و پسلرزهها در حدود سه
ماه ادامه داشت.
در  14آوریل 1696م .زمینلرزة بزرگی در ارمنستان روستاهای منحقة چالیدران را بیهطیور
کامل ویران کرد .آسی ها تا دوآوانیتس ،کیه در آن روسیتاهای وانییتس وییران شید ،گسیترش
داشت .در نزدیکی ماکو دیوارهای دیرتادئوس قدیس و حجرههای نوساخته فرو ریخت و شماری
از مردم را کشت.
در  8مارس 1715م .در سپیدهدم زمینلرزة شدیدی در منحقة ماهماتیان در جنیوب شیرق
وان ،روی داد .این لرزه روستاهای بسیاری را در دشت مهمدیك ویران کیرد و شیمار زییادی از
مردم را کشت.
در  24نوامبر 1976م .زمینلرزه ای با بزرگیای  7/1در راسیتای گسیل چالیدران در سیاعت
 2:22به وقت محلی ر داد .کانون زمینلرزه نزدیك مرادیه بود .زلزله در حیدود  5000کشیته
داشت و خسارتها در ایران نیز بهصورت محدود در سیهچشمه و خوی مشاهده شد .در نزدیکی
پهنة رومرکزی زمینلرزه  23نوامبر  ،2011پهنة رومرکیزی زلزلیة  24نیوامبر  1976بیا 5000
کشته ،مهمترین زلزلة سدة اخیر محسوب میشود کیه عیالوه بیر خسیارت سینگین در ترکییه،
بهویژه شهر چالدران ،خسارتهایی در ایران ،بهویژه به شهرهای سیهچشمه و خوی و روستاهای
اطراف وارد شد.
تحلیل دادهها و بحث
وا کنش سامانة مدیریت شرایط اضطراری ترکیه به زلزلة وان

نمایندگی سازمان مدیریت اضحرار ترکیه ) (AFADاعالم کرد بیش از  1275نجاتگر و بهییار از
 45استان و  37مؤسسة مختلف به وان فرستاده شدند .کمیتة بیستنفری  AFADبالفاصله بیه
منحقه رسید و  200تکنیسین از استانهای مختلف برای کمیك بیه حادثیهدییدگان اختایاص
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یافتند .همچنین  AFADیك هماهنگکننده و مأمور در هر یك از فرودگاههای اسینبوا آنکیارا،1
آتاترک استانبول 2و عدنان مندرس ازمیر 3برای ساماندهی گروههای امیداد و نجیات ) ،(Rافیراد،
کمكهای اولیه و پزشکی و خدمات گماشت ].[1
هالل احمیر ترکییه ،یکیی از نهادهیای خیدمات عمیومی و مسیئول مداخلیه در فجیایع در
هماهنگی با واحدهایی چون نمایندگی مدیریت اضحرار و فاجعه ،آتشنشانیها و مراکیز درمیانی
است .همة فعالیتها در مرکز نمایندگی مدیریت اضحرار و فاجعه ) (AFADهماهنگ میشید و
هالل احمر ترکیه بخشی از ساختار پاسخ ملیی بیه حادثیه و از همیان ابتیدا در کارهیای مراکیز
فرماندهی دخیل بود.
بررسی نحوة امدادرسانی

جمعیت هالل احمر ترکیه ،بالفاصیله بعید از زلزلیه ،جلسیة میدیریت بحیران خیود را در مرکیز
مدیریت بحران ) (HQتشکیل داد و به تمامی مراکز مدیریت اضحرار محلی در آنیاتولی شیمالی
(ارزروم) ،4آناتولی شمال شرقی(االزیگ( ،5آناتولی شرقی (موش) و مدیترانه (آدانا( 6هشیدار داد.
برای ارزیابی خسارات در نواحی نزدیك به مرکز زلزله ،اطالعات از طریق نماینیدگیهیای هیالل
احمر ترکیه ،نهادهای دولتی محلی ،راندارمریها و سازمانهای امنیت در شهرها جمعآوری شد.
فعالیتهای هالل احمر ترکیه شامل تهیة پناهگاه بیرای زلزلیهزدگیان ،تهییة میواد غیذایی،
خدمات اهدای خون و حمایت اجتماعی و روانی آسی دیدگان در طی بحران بود .هالل احمر و
صلی سر در روز اول حادثه اقدام به برپایی منحقة اهدای خون در بیمارستان کردنید .میردم
در نخستین روز از عملکرد صلی سر ناراضی بودند ،اما در روزهای بعد عملکرد این گروه بهتر
شد و رضایت مردم از اوضاع افزایش یافت.
هالل احمر ترکیه همچنین به کمك سایر انجمنهای هالل احمیر و صیلی سیر  ،پیس از
بررسی نیازهای حین بحران ،طرح پیشنهادی خود را در برخورد با این بحیران نوشیت و در 26
اکتبر اعالم کرد.
 110متخای فاجعییه از مراکییز میدیریت بحییران منحقییه شیهرهییای مختلییف ترکیییه و از
شعبههای نمایندگی نهاد ریاست جمهوری ،بهعالوه  37وسیلة نقلیه ،داوطلبان و مروجان دینی،
1. Ankara Esenboða
2. Istanbul Atatürk
3. Izmir Adnan Menderes
)4. Northern Anatolia(Erzurum
5. Elazığ
6. Adana
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نیروهای پلیس و معلمان با زمینة کاری «سازماندهی رهبران جامعیه» بیه منحقیة حادثیهدییده
فرستاده شدند.
بنیاد کمكهای انساندوستانة ( IHHسازمان وقفی حقوق و آزادیهای انسیانی İnsan Hak
 )ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı – İHHگروه خود را تا قبل از غروب آفتیاب یکشینبه
به محل حادثه رساند و عملیات خود را برای نجات افراد از زیر آوار آغاز کرد.
پناهگاه

در روز حادثه  2600چادر 7500 ،پتو 100 ،اجاق گاز و سایر وسیایل از جملیه کیسیة خیواب و
بخاری و غذا برای حادثهدیدگان فراهم شد .مراکز تهیة غذا بیرای کسیانی کیه خانیة خیود را از
دست داده بودند یا بهدلیل پسلرزههای احتمالی ایمن نبود بر پا شد .بهدلیل دمای حدود صیفر
در ش ها ،تهیة پتو و چادر در اولویت بود.
گروههای پاسخ به بحران هالل احمر ترکییه دو اردوگیاه چیادری در ورزشیگاهی در بخیش
ارجیش وان بر پا کردند 260 .خانواده در این اردوگاهها اسیکان داده شیدند .توزییع پتیو و 118
بخاری در این دو اردوگاه بهطور کامل صورت گرفت .آشپزخانههای سیار در کمپهای چیادری،
غذای گرم برای آسی دیدگان فراهم میکردند .بهعالوه دو چادر بادی و دو چادر انبارداری برای
تحابق افراد و ذخیرة کمكها بر پا شد .اردوگاه چادری دیگر در مرکز شهر وان با ظرفییت 232
چادر برپاشد ] .[1تا روز  21نوامبر 18000 ،نفر در دوازده شهر چادری در ارجیش و وان مستقر
شدند .هالل احمر ترکیه نیز تا این تاریخ چهار اردوگاه چادری و دو خانة موالنا برپاکرد کیه سیه
اردوگاه و یك خانه در ارجیش و یك اردوگاه چادری و یك خانة موالنا در مرکز وان بود .بهعالوه
توزیع چادر و خانة موالنا بین مردمی که در روستا زندگی میکردند ادامه داشیت .هیالل احمیر
 50547چادر و  2348خانة موالنا توزیع و پناهگاهی برای  248859نفر تهیه کرد.
قرار شد  2000خانة کانتینری ( 21متر مکع با حمام و دستشویی و آشیپزخانه) بیرای وان و
ارجیش تهیه شود AFAD .دستور ساخت  20000کانتینر را صادر کرد .تیا  30نیوامبر نییز 2711
کانتینر ساخته شد که  2081تا از آنها نا شد ].[5
یك روزنامهنگار ترک برای کمك به کسانی کیه در زلزلیه خانیة خیود را از دسیت دادنید از
محبوبیتش استفاده کرد و از طریق شبکة اجتماعی توییتر از  22000طرفدارش خواست که در
صورت تمایل به کمك و اسکان دادن آوارگان از طریق پست الکترونیکی به او اطالع دهند .او از
این طریق کمكهای فراوانی جذب کرد ].[9
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خوراک ،بهداشت و سالمت

وزارت بهداشت )( SAKOM ،(MOHمرکیز همیاهنگیهیای اضیحرار و بحیران وزارت بهداشیت
ترکیه) را برای پاسخ عملیاتی به حادثه تحت نظر معاون وزارتخانه فعال کیرد .مجروحیان زلزلیه
مراقبتهای پزشکی را در شهرهای وان ،ارجیش و سایر اسیتانهیای همسیایه دریافیت کردنید.
گروههای پزشکی امداد از وان و سایر استانها عملیات خود را بالفاصله بعد از زلزلیه در منحقیه
شروع کردنید .وزارت بهداشیت شیش آمبیوالنس هیوایی ،چهیار آمبیوالنس هواپیمیایی و 201
آمبوالنس زمینی فرستاد و در روز اول حادثه  1700تخت بیمارستان را در شهرهای اطراف وان
برای نجاتیافتگان آماده کرد.
مواد خوراکی از منابع مختلف شامل وان و سایر استانها به منحقیة آسیی دییده فرسیتاده
شد .هالل احمر ترکیه نیز سه بار در روز غذای گرم بین مردم توزییع مییکیرد .آشیپزخانههیای
سیار در محل راهاندازی شدند .ماشینهای غذای هالل احمر نییز بیین جمعییت سیوپ و چیای
توزیع میکردند ].[5
وزارت بهداشت بهدلیل شیوع زیاد اسهال هشدار داد که مردم تنها آب معدنی بنوشند ].[5
خدمات عمومی

مقامات محلی دانشگاهها و مدارس را سیه روز تیا ییك هفتیه تعحییل کردنید .دولیت از بخیش
خاوصی درخواست کرد که برای برداشتن آوار جرثقییل تهییه کنید؛ ایین بخیش نییز بیه ایین
درخواست پاسخ داد .برق و خحوط تلفن که پس از حادثه مختیل شیده بودنید ،تیا روز بعید بیه
حالت عادی برگشت ].[1
آموزش و پرورش

در زلزلة وان به تحایل و آموزش ضرر زیادی وارد شد .طبق آمارهای رسمی  65معلم کشیته و
تعداد زیادی نیز زخمی شدند .تعداد زیادی مدرسه نیز ویران شد .وزیر آموزش و پیرورش عمیر
دینچر 1بیشتر زمان خود را به این موضوع اختااص داد و بییان کیرد نبایید در تحاییل وقفیه
ایجاد شود .او هدف خود را برپایی دوبارة مدارس در  14نوامبر بیان کرد.
از معلمهایی که بهدلیل زلزله به شهرهایشان رفته بودند خواسته شد که بیه وان برگردنید و
قول محل اسکان به آنها داده شد .همچنین وزیر آموزش و پرورش بیان کرد اجیازة آمیوزش در
مدارسی که خحر خرابی وجود دارد داده نخواهد شید و آن میدارس وییران شیده و میدارس نیو
ساخته خواهند شد .وی اعالم کرد یك گروه 29نفره از آنکارا متشیکل از مهندسیان و معمیاران
1. omer dincher
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برای شناسایی مدارس ویران شده و خسارت دیده به منحقیة وان فرسیتاده شید .مدارسیی کیه
دانشآموزان در آنها در معرض خحر بودند مشخ شد.
کمکهای بینالمللی

دولت ترکیه در روز حادثه اعالم کرد که به کمكهای سایر کشورها نیازی ندارد و تنها از اییران
و آذربایجان که در منحقة نزدیك زلزله بودند کمك پذیرفت .با این حال با افزایش تعیداد میردم
بی سرپناه در دمای زیر صفر درجه ،دو روز بعد پیشنهاد کمك از همة کشورها -حتی از اسرائیل
که روابط دیپلماتیك خوبی با هم نداشتند -را پذیرفت .دولت اعالم کرد که به نیوع کمیكهیای
بعد از اضحرار از قبیل خانههای پیشساخته ،کانتینر و چادر نیاز دارد ].[2
هالل احمر ایران افراد خود را به ترکیه فرستاد .تمام فعالیتهای این گیروه بیا هیالل احمیر
ترکیه در هماهنگی کامل بود و به همین دلیل ،ایین گیروه توانسیت عملییاتی امیدادی خیود را
بالفاصله آغاز کند .عالوه بر گروهی که در شهر وان مستقر بود ،سه گیروه امیدادی هیالل احمیر
ایران نیز در مرز ایران و ترکیه در آمادهباش بودند؛ این گیروههیا پایگیاه خیود را در میرز اییران
مستقر کردند .هالل احمر ایران  300چادر 1500 ،پتو و  2500غذای آماده برای آسی دیدگان
تدارک دید.
1
دفتر فدراسیون بینالمللی اروپا با هالل احمر ترکیه از آغاز حادثه در ارتباط بود .فدراسیون
با کمیتة بینالمللی صلی سر ) 2(ICRCبرای همیاهنگی فعالییتهیا و فعیال کیردن خیدمات
بازیابی پیوندهای خانواده ) 3(RFLبیرای کمیك بیه خیانوادههیای آسیی دییده در تمیاس بیود.
فدراسیون بینالمللی با سایر مؤسسات و سازمانهای درگیر با کمكهای انساندوستانه همکاری
میکرد .این همکاریها در مراحل ابتدایی برای جلوگیری از مداخلیه و همپوشیانی کمیكهیا و
تأمین پاسخ استاندارد حیاتی بود و شأن فعالیتهای انساندوستانه در زمینة نیازهیای جمعییت
ترکیه را ضمانت میکرد.
اتریش ،بلژیك ،اسلوونی ،فرانسه ،انگلستان و سوئد بییش از  2300چیادر زمسیتانی در سیه
ساعت اول حادثه تدارک دیدند و سایر کشورهای عضو ساختار حمایت مدنی اروپا آمادگی خیود
را برای کمك اعالم کردند .بعد از قبول کمكها ،اتحادیة اروپا کمكهای خیود را بیا ییك گیروه
ششنفری به وان فرستاد ] .[4ایرلند نیز  600چادر و  3000پتو برای زلزلهزدگان فرسیتاد ].[5
روسیه کمكهای خود شامل انواع کاال و  214چادر با وزن  37تن را فرستاد ] .[6آمریکا آخرین
1. International Federation’s Europe Zone
2. International Committee of the Red Cross
3. Restoring of Family Links
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کشوری بود که پیشنهاد کمك را محرح کرد و از هواپیماهای خود در پایگیاهش در اروپیا بیرای
امداد استفاده کرد [ .]7راپن نیز تعداد زیادی چادر به آسی دیدگان ارسال کرد.
سازمان آمریکایی  AmeriCaresکه از قبل جمع زیادی از امدادرسانهای پزشیکی ترکییه را
آموزش داده بود ،در  24اکتبر ذخیرة مورد نیاز برای درمان  15000مجروح بازمانیده را از انبیار
کاالی خود در آمستردام به وان اعزام کرد ] .[7
سازمان آلمانی  Humedicaگروه پزشکی خود را با تجهیزات الزم برای درمان  3000نفر بیه
1
منحقه اعزام کرد .این گروه در  24اکتبر به وان رسید .همتای آمریکیایی ایین سیازمانلOBI ،
نیز در  25اکتبر به شهر وان رسید و بیمارستان صحرایی خود در باشگاه محلی ارجیش را به پیا
کرد .این گروه دو کیامیون بیاری پیر از بحیری آب و  3500غیذای آمیاده و بسیتة بهداشیتی را
بین 170خانوادة ساکن اردوگاه توزیع کرد ].[8
سازمان غیردولتیی فرانسیوی مخیابرات بیدون میرز ) 2(TSFبیهعنیوان تنهیا نهیاد غیردولتیی
بینالمللی ،علیرغم رد کمكهای بینالمللی توسط دولت ترکیه ،ظرف  24سیاعت بیه اسیتان وان
رسید و در شهر ارجیش مستقر شد و شبکة ارتباطات تلفنی را برقرار کرد و در مدیریت پناهگاههیا
به هیالل احمیر ییاری رسیاند TSF .امکیان برقیراری مکالمیات خیارجی و اسیتفاده از اینترنیت را
بهخاوص برای پناهندگان فراهم آورد .مأموریت این گروه در  28اکتبر پایان یافت ].[10
کمیتة عالی ملل متحید بیرای پناهنیدگان ) (UNHCRنییز بیا تیأمین چیادر و پتیو بیرای
زلزلهزدگان به خایوص پناهنیدگان ایرانیی و افغیان سیاکن وان و همچنیین فرسیتادن نییروی
امدادرسان متخا به ترکیه کمك کرد و اعالم کرد که پناهندگان ایین منحقیه کیه ایرانیی و
افغانیاند از مردم بومی آسی پذیرترند ].[10
شدت زمینلرزه

براساس بازدید از پهنة رومرکزی زلزلة وان ،گروه شناسایی مناطق زلزلهزده ،نقشة همشدت زلزلیة وان
را تهیه کرد (شکل .)3در این شکل با توجه به نحوة توزییع خرابییهیا پیرامیون رونید شیرقی-غربیی
گسلش زمینلرزهای در محدودة شمال وان ،کشیدگی خیمهیای هیمشیدت هیم بیه همیین ترتیی
مشاهده میشود .در ضمن شدت حداک ر در وان برابر با  – VIIIبراساس مقییاس  -EMS98در وان و
 VIIدر ارجیش تعیین شد .البته با توجه به توزیع خرابیها در محدودة مرکزی شهر ارجیش میتیوان
بهطور موضعی شدت  VIIIرا در محل شهر ارجیش بهعنوان شدت حداک ر در نظر گرفت.

1. OPERATION BLESSING INTERNATIONAL
2. Télécoms Sans Frontières
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مسئلة اثر جهتپذیری چشمه در راستای عمود بیر گسیل و همچنیین اثیر خیاک نیرم در
ارجیش و وان موج تشدید در ایجاد خسارت و تلفات در زلزلة وان شد .در شیهر وان رسیوبات
نرم با ضخامت زیاد – بیش از  30متر -با سرعت موج برشی  200تا  500متر بر ثانییه ،موجی
تشدید خرابیها در آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی و تجاری چهیار تیا شیش طبقیه شید .در
شهر ارجیش که بر روی یك تراس لسی کنار دریاچه به ارتفاع بین  10تا  50متیر واقیع اسیت،
بیشتر خرابیها در ناحیة مرکزی و جنوب و جنوب غرب شهر متمرکز بود.

شکل .3نقشة خمهای همشدت در زمینلرزة وان ترکیه  23اکتبر  2011با بزرگای  .7/2براساس بازدید
گروه شناسایی مناطق زلزلهزده اعزامشده از پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

گسلش زمینلرزه و گسیختگی سطحی

گسیختگی گسلش در حدود  10کیلومتری شمال وان بهصورت گیسختگی فشاری و سیححی و
گاه با جابهجایی امتدادلغز ،در شمال بایراکچی و شمال پردیس دانشگاه وان با طیول حیدود 10
کیلومتر مشاهده شید ]شیکل .[4منحقیهای کیه ایین زلزلیه در آن ر داد ناحییهای اسیت کیه
گسلهای فعال بهموازات سامانة گسلی آناتولی شمالی (با رونید شیمالغیرب-جنیوب شیرق) از
نزدیك آن عبور میکنند .براساس سازوکار ررفی زلزلة وان روند شرقی-غربی گسیختگی زمیین
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لرزهای و با توجه به توزیع پسلیرزههیا در شیمال وان و در محیدودة شیمال رونید گسییختگی
سححی زمینلرزهای گسلش با شی بهسوی شمال بهعنوان گسیل زمیینلیرزهای مسیب ایین
رخداد معرفی میشود .روند گسیختگی سححی در طول حدود  10کیلومتر در راسیتای تقریبیاً
شرقی-غربی بهصورت ایجاد گسیختگی در جاده و میزارع کشیاورزی و همچنیین شکسیتگی در
کانال انتقال آب در شمال پردیس دانشگاه وان و شرق باراکچی مشاهده شد .این گسیختگیهیا
بهصورت ناپیوسته و با جابهجایی محدود در 10تا  30سانتیمتیر بیهصیورت باالآمیدگی ییا لبیة
فشردگی مشهود بود.

شکل  .4گسیختگی سطحی زمینلرزة وان در شمال وان و در حد فاصل ساحل دریاچة وان و دریاچة
ارجک به طول حدود  10کیلومتر

اطالعرسانی بزرگا بالفاصله پس از رخداد

سازماندهی امداد و نجات ترکیه توسیط سیازمان آفیاد (( )AFADدفیاع غیرنظیامی ترکییه) انجیام
میگیرد و هالل احمر ترکیه مسئول کمكهای اولیه و اسیکان اضیحراری و اولییه در ایین کشیور
است .برای ساماندهی عملیات مدیریت بحران ،مراکزی به نام مرکیز بحیران ()KRIZ MERKEZI
در شهرهای آسی دیده ایجاد شد .در این مراکز که زیر نظر سازمان  AFADفعالیت میکردنید در
زلزلة وان هدایت ،کنترل و مدیریت کمكهای امدادی به زلزلهزدگان انجیام گرفیت و کمیكهیای
غذایی روزانه به  128هزار نفر از افراد آسی دیده (با عرضة غذای گرم) توزیع شد.
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در شهر وان بیشتر آوار زمینلرزه در حدود  10روز پس از رخداد زمینلرزه جمع شد ،ولیی
در ارجیش حتی چهار هفته پس از رخداد زلزله هنوز خرابهها (که بیشتر ،آپارتمانهای چهار تا
ششطبقه بود) ،برجای مانده بود و در محل بعضی از خرابهها ،بوی تعفن جنازههای بیاقیمانیده
زیر آوار به مشام میرسید (شکل .)5
زلزلة وان با فروریختن ساختمانهای متعددی در شهرهای وان و ارجیش استان وان همیراه
بود .فروریختن یك ساختمان هفیتطبقیه در منحقیهای از شیهر وان کیه در آن مجتمیعهیای
مسکونی ارزانقیمیت متمرکیز بودنید ،موجی اعیزام نیروهیای امیدادی و البتیه تمرکیز توجیه
رسانههای بینالمللی به این ساختمان فروریخته در ساعات اول پس از رخداد شد .در دو ساعت
اول بعد از رخداد ،تعداد تلفات بیش از  1000نفر برآورد شد.

شکل  .5ویرانی در ارجیش

از نظر گزارش رخداد زلزله نیز تمامی شبکههای جهانی لیرزهنگیاری از همیان دقیایق اولییه
بزرگای زلزله را بهصورت اولیه ( 7/2در مقیاس بزرگای گشیتاوری )Mwبیرآورد کیرده (بیهوییژه
مرکز ملی اطالعات زلزلة آمریکا – -NEICو مرکز زلزلهشناسیی اروپیا-مدیترانیه  )CSEM-و در
حدود  20دقیقه پیس از رخیداد اطالعیات را روی وبسیایت خیود گیزارش کردنید .رصیدخانة
کاندیلی در استانبول ،وابسته به دانشگاه بوغازیچی ترکیه در ساعات اولیه پیس از رخیداد زلزلیه
بزرگای در مقیاس امواج درونی  mbرا  6/6اعالم کرد که تا حدود دو ساعت پس از وقوع رخیداد
نیز رسانهها و هالل احمر ترکیه بزرگای  6/6را اعالم و تکرار میکردند .البتیه ریییس رصیدخانة
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کاندیلی ،پروفسور ماحفی اردیك در مااحبهای تلویزییونی دو سیاعت و نییم پیس از رخیداد،
بزرگای زلزله را اصالح کرد و توضیح داد که بهدلیل محدودیت بزرگا در مقییاس امیواج درونیی
 -mbو اشباع شدن آن ،گزارش دقیق امکانپذیر نبود و بنابراین بزرگا  7/2اصالح و اعیالم شید.
این موضوع نکتة مهمی را نشان میدهد که شبکههای ملی – م ل شبکههای اییران و ترکییه –
در صورت اعالم سریع بزرگای زلزلههای بزرگ با مقیاس امواج درونی  ،mbهمچنان ممکن است
در اعالم سیریع بزرگیای زلزلیههیای اصیلی (بیا بزرگیای بییش از  )7اشیتباه کننید و چیه بسیا
سازمانهای مدیریت بحران به ایین دلییل سیردرگم شیوند .البتیه امیروزه بیا وجیود اینترنیت و
دسترسی سریع به دادههای شبکههای جهانی ،هم امکان اطالعرسانی و تایحیح بیرآورد وجیود
دارد و هم الزم است بزرگای گشتاوری ،مبنیای گیزارش چنیین مراکیزی –بیهوییژه در اییران و
ترکیه -قرار گیرد.
نتیجه
زمینلرزة  23اکتبر  2011وان ترکیه با بزرگای گشتاوری  7/2در ساعت  13:41به وقت محلیی
موج مرگ  644نفر شد که از این میزان  477نفر مربیوط بیه تلفیات در شیهر ارجییش بیود.
گسیختگی گسلش در حدود  10کیلومتری شمال وان بهصورت گسیختگی فشاری و سیححی و
گاه با جابهجایی امتدادلغز ،در شمال بایراکچی و شمال پردیس دانشگاه وان با طیول حیدود 10
کیلومتر مشاهده شد .زلزلة وان هشداری مهم برای وقوع اتفاقی مشابه بیا بزرگیای بییش از 7/0
در فالت ایران است .چهارده سال و شش ماه است کیه از رخیداد زلزلیة  20اردیبهشیت 1376
اردکول قائن با بزرگای  7/2میگذرد و سکوت لرزهای بهنسبت طوالنی (نسبت به وقوع زلزلیهای
با بزرگای بیش از  )7در آن برقرار شده است .این در حالی است که فالت ایران بهلحیاظ آمیاری
بهطور متوسط هر  10سال یك یا دو زلزله با بزرگای بیش از  7را در پنجاه سیال اخییر تجربیه
کرده است .زلزلة وان زنگ خحر مهم دیگر در کنار مرزهایمان است .به هوش باشیم.
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