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  چكيده 

  زلزله اصلي  ارديبهشت ، ١٧شنبه يا در حقيقت بامداد روز چهارشنبه  شب سه نيمه پانزده ساعت پس از پيش لرزه سلماس در
. و حدود شصت روستا در دشت سلماس و مناطق حاشيه آن شدسلماس   شهردر ان واحد موجب تخريب كامل  ٢/٧با بزرگي 

اين زلزله عالوه بر تخريب  .شد و مسير علياي زاب در تركيه كشيده خوي ها از دشت سلماس به دهستان قوطور دامنه آسيب
مطالعات نشان  .باعث نابودي آثار باستاني واقع در كل منطقه سلماس شد نفر ٤٠٠٠تا  ٢٥٠٠كشته شدن و صد در صد شهر 

گسلشي همراه بود كه هنوز هم قابل مشاهده است و مي توان آنرا بر روي زمين به گونه اي ناپيوسته در طول با اين زلزله مي دهد 
كيلومتري شمال گسل سلماس ١٠در . شورگؤل تا همسايگي كهنه شهر دنبال كرد روستاي  د شانزده كيلومتر از شمالغربحدو

 بدر نتيجه اين زلزله سطح ايستابي منطقه موقتاً باال رفته و مناطق پست را آ. يك چشمه آب گازدار هيجده درجه بوجود آمد
كه خيلي پايين رفته بود به تدريج باال آمد و زمين  اورميه آب درياچه. نشست فرا گرفت اما به زودي به سطح پيشين خود فرو

تپه هاي باستاني در ريزش  .و ساير مناطق رخ داد كوههاي اطراف سلماسلغزشهاي متعدد در دره سلماس و در شيبهاي 
 . ه بودظهفتوان تپه و ديريش تپه قابل مالح
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Abstract 
After fifteen houers after beforshoke main earhtquake wıth M=7.2  magnitude destroyd Salmas region with sixty 
village complatly in 4 May 1930. Damaged field of this earthquake expanded to Hoy region north of Salmas; 
and Hakkary east Of Turkey. Meanwile accomponing with destroying of all Salmas city, many ancient places in 
Salmas region destroyed too. Studying shows that  this earthquake accompanied with faultin which is seenable 
nowadays. We able follow it uncontinuasly along 16 km from NW of shorgol village to Kohneshahar town. 
There is one GASEOU spring in 10 km north of Salmas fault. At a resault of this earthquake surface of ground 
water go up but then returned to old level, water level of Urmiya lake which was went down after earthquake 
went up slowly. İn this earthquake many landslides which is occured in Salmas field have been reported. it was 
noticable sliding of Heftwantepe and Dirishtepe ancient hills. 
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  مقدمه    ١
  :عيت اداري سلماسموق

ثانيه   شرقي در استان  ٤٠دقيقه و ٤٦درجه و  ٤٤دقيقه شمالي و   ١٢درجه ، ٣٨در  سلماس سلماس مركز شهرستان شهر 
كيلومتر،  ٤٥مالي، خوي از همسايه ش كيلومتر، ٩٠فاصله سلماس از اورميه . آذربايجان غربي به مركزيت اورميه واقع مي باشد

. سلماس از طريق جاده گونئي به تبريز وصل است. كيلومتر مي باشد ٥٥و  ٩٠همسايه هاي شرقي شبستر و تسوج به ترتيب 
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و ، اروپا از طريق راه آهن سلماس مي توان به تبريز، تهران، آنكارا ، استانبول . كيلومتر طول دارد ١٣٠اين جاده در حدود 
و بررسي  مسافرين استانبول و سوريه امور گمركي بوده و ايستگاه قره تپه سلماس  محل استقرار گمرك . ردسوريه مسافرت ك
فرودگاههاي اورميه و .  منطقه آزاد تجاري سلماس در اين منطقه قرار دارد. خود را در اينجا انجام ميدهند پاسپورت و ويزاي

سالهاي اخير اسكله سلماس به نام بره در درياچه اورميه فعال  تا .اردكيلومتري سلماس قرار د ٢٥و  ٨٠در به ترتيب  خوي 
زلزله بزرگي  ١٣٠٩تا قبل از وقوع زلزله مخرب سال  مطالعه تاريخ منطقه نشان مي دهد  .بوده ولي اينك فعاليت چنداني ندارد

 .ماس را به شدت تكان مي دادبنابراين در تاريخ منطقه اين اولين باري بود كه سل. شهر سلماس را تكان نداده بود

 
  روش تحقيق    ٢

درجه برآورد  M= ٥ /٥زلزله اي كه بزرگي آن  )١٩٣٠مي سال  ٦(  ش.هـ  ١٣٠٩ارديبهشت  ١٦صبح روز سه شنبه ١٠ساعت 
از تقريباً پانزده نفر تلف شدند و قسمتي  در اين حادثه. سلماس را تكان داده و باعث خرابي چند دكان و خانه شدشده شهر 

روستاهاي هفتوان، كوچه ميش و كلشان تخريب شدند در هفتوان، چند خانه به كلي فرو ريخته و . شهر را تخليه كردند، اهالي 
. يك زن با يك كودك زير آوار ماندند در كوچه ميش و كلشان تقريباً تمام خانه ها تخريب و در هر كدام يك نفر كشته شدند

چند خانه ) Pəyəcük(سارنا، پيه جوك )  Pətəver(وئر كمتر بود مثالً در كهنه شهر، پته در روستاهاي ديگر سلماس آسيب ها
فروريخت و بيشتر آنها ترك خوردند در ديگر روستاها نظير محلم، اؤله ، خسروا، ديريش و مغانجوق بيشتر خانه ها ترك 

 ٧٥/٤٤درجه شمالي و  ١٥/٣٨ؤسسه ژئو فيزيك و بولتن م) ١٩٧٧(كمي دورتر از رو مركز زلزله كه آن را بربريان . خوردند
در روستاهاي حبشي، اختاخانا، يوشانلو، خان تختي، عيان و سنجي تنها  ،برآورد كرده اند) منطقه تمر، شورگل(درجه شرقي 

سلماس اين زلزله كه در حقيقت پيش لرزه اصلي زلزله مهيب سلماس بود اين اثر را داشت تا به مردم . چند ديوار ترك خوردند
و روستا هاي اطراف هشدار ترك خانه ها را بدهد و بدينسان جان خود را از زلزله هاي احتمالي نجات دهند در اين ميان نقش 

فرمانده پادگان سلماس ضمن هشدار به مردم . چشمگير بود در آگاهي دادن مردم  و تخليه اهالي فرمانده سرباز خانه سلماس
ها تمام سربازان پادگان سلماس را به حالت آماده باش در خارج پادگان  ر سقف سنگين خانهسلماس از بابت نخوابيدن در زي

زلزله در  ) .١٣٨٣و ١٣٨٤و  ١٣٧٨ملك زاده،( نگه داشته بود كه آمادگي و كمك اين سربازان در فرداي آنروز قابل تقدير بود 
به وقت جهاني حدود ساعت ده ) ٠٧:٢٣:٢٢ (دو ثانيه بولتن هاي مهم زلزله نگاري جهان در ساعت هفت وسه دقيقه و بيست و

 .صبح به وقت محلي ثبت شده است

ارديبهشت زلزله اصلي در  ١٧شنبه يا در حقيقت بامداد روز چهارشنبه  شب سه پانزده ساعت پس از پيش لرزه سلماس در نيمه
دامنه . و مناطق حاشيه آن شدو حدود شصت روستا در دشت سلماس  Dilmganان واحد موجب تخريب كامل ديلمقان 

تا  ٢٥٠٠ها از دشت سلماس به دهستان قوطور و مسير علياي زاب در تركيه كشيده شده بود و موجب كشته شدن  آسيب
برآورد كرده است  M=٢/٧و مؤسسه ژئوفيزيك  M=٤/٧) ١٩٧٤(اين زلزله كه بزرگي آن را بربريان  .نفر در سلماس شد ٤٠٠٠

در تاريخ زلزله شناسي بنام ١٩٣٠هاي آذربايجان و شايد منطقه خاورميانه مي باشد بطوريكه  سال  يكي از مخربترين زلزله
  . سلماس ثبت شده است١٩٣٠

پس از اين زلزله وحشتناك يك عده تقريباً سيصد نفري كه در زير آوارهاي شهر مانده بودند در نتيجه مجاهدت سربازان 
هاي موقت ارتش كه به وسيله چادرهايي تهيه شده بود تحت  شده و در مريضخانهسلماس از زير خاك بيرون آورده پادگان 

نان وغذا به وسيله اتومبيل هاي امداد از نقاط ديگر آذربايجان به سلماس حمل و وسايل آسودگي اهالي و . معالجه قرار گرفتند
فرمانده لشكر شمالغرب و چند ) ظفرالدوله(منصور والي وقت آذربايجان و سرتيپ حسن خان مقدم . مجروحين كامًال فراهم شد

هالل (نفر از رؤسا براي بازديد نقاط زلزله زده از تبريز وارد سلماس شدند و وجوه زيادي از طرف دولت و شير وخورشيد سرخ 
فوراً  در اورميه نيز پس از دريافت خبر زلزله در سلماس و تخريب كامل سلماس. بين زلزله زدگان تقسيم گرديد) احمر فعلي

اورميه تشكيل و موضوع كمك و مساعده به زلزله زدگان سلماس مطرح و ) سابق (هيئت مؤسسه شير و خورشيد سرخ 
بالفاصله آقاي حاج امير نظمي افشار از اعضاء پيشقدم در امور خيريه و عضو جمعيت مزبور با آقاي دكتر علي احمدخان 

دكتر امير اعلم رئيس . لجه مجروحين به سلماس عزيمت كردندابراي معاينه و معمقاديري دارو و ساير مايحتاج الزم را برداشته 
مركز و پزشك مخصوص دربار به اورميه رفته و از آنجا وارد سلماس شده و همراه با دو ) سابق(جمعيت شير و خورشيد سرخ 
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فارغ التحصيل پزشكي از روسيه كه دكتر حسينقلي صفي زاده . )١٣٨٣ملك زاده، ( پزشك همراهي به معالجه مردم پرداختند 
 ١٣٠٢اثر حمله ارامنه به قريه عربلرماكو آمده و در سال  شمسي در ١٢٩٧سال  اصالً از اهالي قره باغ آذربايجان بوده و در

نجات يافتگان بعدها . شمسي با درجه سرگردي در خدمت ارتش بود، در آن زلزله وحشتناك به معالجه زلزله زدگان پرداخت
ي دادند كه دكتر بي آنكه وقت استراحت داشته باشد خوراك خود را در دستمالي مي پيچد و روزها پي در پي مشغول شرح م

اتفاقاً روزي پس از سه روز بي خوابي در اتاق پشت ميزش به خواب مي رود و در همان حال خواب، . معالجه زخمي ها مي شد
او را پس از هشت ساعت زنده ولي مجروح از . ته و دكتر زير سقف مي ماندري رخ مي دهد و ديوارهاي اتاق فرو ريخگزلزله دي

  .زير خاك در مي آورند
از مدت « :برد اوضاع تبريز را در سفرنامه خود شرح مي دهد كه در آن زمان در تبريز به سر مي» اوون تويدي«جهانگردي بنام 

ند هم داريم و آن اين است كه يكروز داشتيم با كنسول اقامتمان در تبريز خاطره هاي بزرگ ولي غيرمنتظره و ناخوشاي
انگليس و خانمش ـ كه بعلت ميهمان نوازي آنان در سراسر اقامتمان هاي در آن شهر به ما بسيار خوش گذشت ـ ناهار مي 

رد كه درست هنگامي كه به خوردن ولووانت نوعي پيش غذا مشغول شديم ناگهان شهر با يك زلزله شديد تكان خو. خورديم
همه يكباره از روي صندلي هايمان جستيم كه به بيرون فرار كنيم . بيش از يك دقيقه طول نكشيد و بسيار هراس انگيز بود

ولي براي مدت شايد ده ثانيه پنجره اي كه رو به باغ بود بسته شد و هر كاري كرديم نتوانستيم آنرا باز كنيم و من در آن 
راس را حس كردم، ساختمان كنسولگري مي جنبيد و اينسو آنسو مي رفت و من مانند عكس لحظه نوميدانه با تمام وجودم ه

شايد بيش از يك ربع ساعت نشد كه دوباره . هايي كه به ديوار آويزان بودند، خالي بودن زير پايمان را احساس مي كردم
هنگامي كه . خوبي ديگر در دهانم مزه نداردخوردن ناهار را از سر گرفتيم و من براي نخستين بار حس كردم كه غذاي به آن 

دوباره هيجانهاي اين پيشامد در گفتگو بوديم، خبر رسيد كه زلزله باعث ويراني يكي از كوچه هاي داخلي بازار شده و هشت 
نيز در بندر شرفخانه . در تبريز اكثر سيم هاي برق قطع و آب حوض ها جهيد» .تن زير ديوار و آوار مانده كشته شده اند

هي از مردم وحشتزده موجهاي مهيب درياچه اورميه باعث صدمه به كشتي ها و اداره كشتيراني شده و روز چهارشنبه گرو
سلماس براي اطالع دادن اين واقعه به تبريز و كمك خواستن از مقامات با پاي پياده و دوان دوان از كرانه درياچه اورميه خود 

 .)١٣٨٣ملك زاده ، ( چون همه سيمهاي تلفن و تلگراف سلماس و تبريز قطع شده بودند . را به شرفخانه رسانده بودند

 

 بحث  ٣

، بوجود آمدن )گسل( ثرات زلزله تغييرات گسترده در سطح زمين مي باشد كه به شكل گسستگي  و شكاف زمين يكي از ا
در اثر اين زلزله بزرگ تكتونيك، سايزموتكتونيك و . چشمه هاي آب و رانشهاي زمين و صخره سنگها ديده مي شود

مهمترين اين . تغييرات تاكنون نيز ديده مي شودژئومورفولوژي منطقه سلماس نيز دستخوش تغييراتي شد كه دامنه اين 
 : تغييرات عبارتند از

  )زلزله بوالغي( بوجود آمدن چشمه هاي آب  - ١- ٣
كيلومتري شمال گسل سلماس يك چشمه آب گازدار هيجده درجه بوجود آمد كه در سلماس زلزله بوالغي ١٠پس از زلزله در 

تا سالهاي اخير اين . سلماس رنگ گل به خود گرفت ١٩٧٣ژوئن  ٢٢از زلزله اين چشمه بعدها پس . ناميده شد) چشمه زلزله(
چشمه همچنان به آبدهي ادامه ميداد تا اينكه با پايين رفتن سطح ايستابي منطقه سلماس در اثر استفاده بي رويه از سفره 

 .هاي آب زيرزميني و حفر چاههاي عيق كشاورزي اين چشمه ها خشك شد

 ايستابي چاههاي منطقه تغييرات سطح -٢ - ٣

در . در اثر تغييرات در موقعيت اليه هاي زمين و تنشهاي وارده بر اين اليه ها اليه هاي آبدار زمين دچار تغييراتي مي گردند
ساكن شدن زمين سطح منطقه موقتاً باال رفته و مناطق پست را آب فرا گرفت اما به چاههاي نتيجه اين زلزله سطح ايستابي 

در زلزله هاي بعدي نيز گزارشاتي از اين قبيل تغييرات   .زودي به سطح پيشين خود فرو نشستدر منطقه سلماس به ايستابي 
  ).١٣٨٣ملك زاده، ( سطح ايستابي در دست مي باشد
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 تغييرات سطح آبي درياچه اورميه و ايجاد امواج سهمگين در آن -٣- ٣

در بندر در اثر امواج سهمگين و پرقدرت زلزله  .ين رفته بود به تدريج باال آمدكه خيلي پاياورميه آب درياچه در اثر اين زلزله  
 اداره تاسيسات ساحلي و ، بندر و اسكله شرفخانهباعث صدمه به كشتي هااين امواج . ايجاد گرديد شرفخانه نيز موجهاي مهيب

 .درياچه اورميه شددر كشتيراني 

 قوع زمين لغزش و رانش زمين در منطقهو - ٤- ٣

زمين لغزشهاي  در اثر زلزله. سلماس در پاي كوههاي  جنوب سلماس به طرف غرب آن مي بود ١٣٠٩رو مركز زلزله سال 
كه با توجه به كم جمعيت بودن اين مناطق شدت تخريب  ران و ساير مناطق رخ داديمتعدد در دره سلماس و در شيبهاي لشك

ن لغزش و رانش زمين در روستاهاي غربي سلماس و روستاهايي كه در مناطق با اينحال گزارشاتي از زمي. بسيار اندك مي باشد
امروزه نيز آثار سقوط و ريزش سنگهاي بزرگ و ضخره هايي  ).١٣٨٤ملك زاده، ( شيب دار قرار داشته اند گزارش شده است 

ريق و همچنين كوههاي غرب به بزرگي يك اطاق متوسط در كوههاي خان تختي، گير چاوش،  ايستي سو، آج واج ،  قارني يا
 .سلماس ديده مي شود

 ريزش تپه ها - ٥- ٣

اين تپه هاي باستاني از چند هزار سال قبل آبادي و . در دشت سلماس تپه هايي موجود هستند كه عمدتا باستاني مي باشند  
انشناسي و مشاهدات ميداني بر اساس كاوشهاي باست. مناطق اسكان يافته بشري بودند كه به تدريج به صورت تپه درآمده اند

 .ه بودظقابل مالحدر اثر اين زلزله ريزش تپه هاي باستاني هفتوان تپه و ديريش تپه 

 و شكافت زمين ايجاد گسل زلزله -٦- ٣

اين زلزله همراه گسلشي بود كه هنوز هم قابل مشاهده است و مي توان آنرا بر روي زمين به گونه اي ناپيوسته در طول حدود 
 ٣٠٠در بيشتر مسير آن كه داراي گراي. تا همسايگي كهنه شهر دنبال كرد (shor gol)كيلومتر از شمالغرب شورگؤل شانزده 

درجه است مي توان درباره جهت جنبش واقعي گسل جنوب سلماس داوري كرد كه راستگرد است اما بجز در دو نقطه 
بين شورگؤل و محل .  قدار جنبش را نمي توان تعيين كردم. متري قابل اندازه گيري است ٤جابجايي افقي راستگرد يك و 

مقدار جابجايي قائم متغير است و در برخي . تقاطع گسلش با زوالچاي، طرف شمالشرقي شكستگي گسله پايين افتاده است
اطالعات اثر گسيختگي پس از كهنه شهر ديگر قابل مشاهده نيست با اين همه . متر مي رسد   ٦  تا ٤جاها افت ظاهري به 

دوازده كيلومتر ديگر در همان راستا در طول كناره جنوبغرب دوشوان  محلي داللت بر آن دارد كه اين اثر در طول شش تا
شكستگي گسله ديگري را در سنگ و آبرفت ميتوان ديد   در شمالغرب دئريك،  .)١٩٧٦، Berberian( چاي ادامه داشته است 

 .درجه كشيده شده و طرف غرب آن پايين افتاده است  ٦٠تا   ٥٠كه در طول حدود سه كيلومتر با گراي

 تخريب مناطق مسكوني  -٧- ٣

رشته پس لرزه ها . اين زلزله باعث تخريب صد در صدي شهر سلماس، قصبه كهنه شهر و كل روستاهاي منطقه سلماس گرديد
خوي و   در شرفخانه، تخريباتيسبب ) شتارديبه ١٨(مه  ٨در حدود سه ماه ونيم دنباله داشت و بزرگترين پس لرزه در 

 .در روزهاي بعدي از شدت وفوع لرزه ها كاسته شد. قوطور شد

 تخريب تاسيسات شهري -٨- ٣

در اثر اين زلزله تاسيسات ارتباط شهري مانند سيم تلگراف سلماس و تبريز ، تلفن و برق و تلگراف در شهرهاي همجوار نظير 
 .شبستر قطع شد تبريز ، اورميه ، تسوج ، خوي و

  
  دامنه تاثير زلزله

كيلومتر برآورد كرده است يعني اين زلزله در  ٣٥٠را كيلومتر و شعاع احساس  ٢٣را اصلي شعاع تخريب زلزله ) ١٣٧٠(امبرسيز
 چاليان در جنوب قوطور  روستاهاي گيوران، ميرعمر، راويان وهاي زلزله اصلي پس لرزه . بغداد و تفليس احساس شده است

به  ناحيه اي كه در اثر لرزه اصلي زيان   تقريباً به كلي ويران ورا را كه پيشاپيش در اثر لرزه اصلي ويران شده بود  يخو
 .شديدي نديده بود به سختي آسيب رساند



 ١١٤٨                                                                                                          ... بررسي دگرگوني هاي زمين شناسي، سايزموتكتونيك و ژئوتكنيك لرزه اي

 بازسازي شهر ويران شده سلماس

شهر ) ه پس از ويراني كامل شهرتقريبا دو هفت(  ١٣٠٩در اوايل خرداد در سلماس،  اوليه پس از استقرار آرامشچند هفته 
جديدي در يك كيلومتري ديلمقان ـ در محل فعلي شهر سلماس با نقشه صحيح شهر سازي و مهندسي و به صورت شطرنجي 

مهندس اسداهللا خاورزمين احداث و به هر يك از اهالي شهر ويران شده سلماس قطعه زمين مناسبي جهت خانه سازي توسط 
و سنگهاي منشوري » آقامچيدي «يرانه هاي سلماس امروزه چيزي باقي نمانده است، بجز پايه ديوارهاي از و. و اسكان داده شد

شكل ستونهاي مسجد كه جاي دارد محل اين آثار توسط ميراث فرهنگي حصار كشي شده و براي آيندگان جهت عبرت و 
ه در منطقه بعنوان يادگاري از زلزله مشهور و برنامه ريزي اصولي جهت تالش براي بسط دانش زلزله شناسي و مهندسي زلزل

 .م سلماس استفاده گردد١٩٣٠ويرانگر 

  
  گيرينتيجه    ٤

اين زلزله . سلماس جزو يكي از مخربترين زلزله هاي منطقه آذربايجان محسوب مي گردد ١٣٠٩زلزله بزرگ و مخرب سال 
ارديبهشت زلزله اصلي در  ١٧حقيقت بامداد روز چهارشنبه شنبه يا در  شب سه پانزده ساعت پس از پيش لرزه سلماس در نيمه

ها از  دامنه آسيب. آن واحد موجب تخريب كامل ديلمقان و حدود شصت روستا در دشت سلماس و مناطق حاشيه آن شد
نفر در  ٤٠٠٠تا  ٢٥٠٠دشت سلماس به دهستان قوطور و مسير علياي زاب در تركيه كشيده شده بود و موجب كشته شدن 

در اثر اين زلزله بزرگ تكتونيك، سايزموتكتونيك و ژئومورفولوژي منطقه سلماس نيز دستخوش تغييراتي شد كه . ماس شدسل
مهمترين اين تغييرات عبارتند از تخريب تاسيسات شهري، تخريب مناطق . دامنه اين تغييرات تاكنون نيز ديده مي شود

قوع زمين لغزش و رانش زمين در منطقه، تغييرات سطح آبي و ه ها،مسكوني، ايجاد گسل زلزله و شكافت زمين، ريزش تپ
زلزله ( درياچه اورميه و ايجاد امواج سهمگين در آن، تغييرات سطح ايستابي چاههاي منطقه، بوجود آمدن چشمه هاي آب 

خرابه هاي شهر يلومتري شهر جديدي در يك ك) تقريبا دو هفته پس از ويراني كامل شهر(    ١٣٠٩در اوايل خرداد    ).بوالغي
امروزه  .گرديد  ـ در محل فعلي شهر سلماس با نقشه صحيح شهر سازي و مهندسي و به صورت شطرنجي احداث زلزله زده

  .تقريبا از خرابه هاي شهر زلزله زده چيزي برجاي نمانده  و خرابه ها به زمين زراعي و مسكوني تبديل شده است
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