
٧٧٦، شماره ٩٤روزنامه طرح نو، پنج شنبه، بیست اسفند 

!ترسمو من، از آن روز می

و وضـعیت زلزلـه ھـا نگاھی کوتـاه بـه تاریخچـه ؛

گسل تبریز

امیر ثناجو* 

کارشناس ارشد باستانسنجی

ھایی از نگریم در برھهوقتی به تاریخ تبریز می

آن، از وقوع زمین لرزه ھایی یاد شده اسـت کـه 

انفصالی ھـر چنـد کوتـاه در زنـدگی و تـاریخ ایـن 

ــرده اســتشــھر ای ــاد ک ــه .ج ــن نوشــتار، ب در ای

ھای متـاخر رخ داده در تبریـز تاریخچه ای از زلزله

و ھمچنین وضعیت ساختاری گسل این شـھر و 

بافت شھری فعلی آن نظری کوتاه افکنده شـده 

.است

ــز ــل تبری ــی اگس ــای یک ــل ھ ــرین گس ز بزرگت

کیلومتر بوده ١۵٠طول آن حدود کشور است که 

ــا شــھر و از کــوه ھــای میشــو ــز ت در غــرب تبری

ایـن  .بستان آباد در شرق تبریز امتـداد مـی یابـد

گسـل از لحــاظ فعالیــت، ســابقه تــاریخی زیــادی 

نھا اشاراتی شـده آدارد که در تاریخ به برخی از 

که در ادامه ذکر خواھند شد ولی پیش از آن بـه 

-اشـاره مـیھای جغرافیایی شھر تبریـز ویژگی

ھای انسـانی پـیش از یابی استقرارمکان. شود

ماننـد ھر چیز تـابع شـرایط مناسـب جغرافیـایی

و وجــود خــاک و زمــین ھــای مناســب منــابع آب

ــرای کشــاورزی  ــز. باشــدمــیب ــر روی یــک تبری ب

ــای  ــه از ســمت ھ ــرار دارد ک ــه حاصــلخیر ق جلگ

شمال، شرق و جنوب با کوه ھا و تپـه ھـایی بـا 

شیب تند محصور گشته و تنھا از سمت غـرب و 

این ویژگی .رب به دشت مسطح راه داردشمالغ

ی در طبیعـامنیتـی شد تـا یـک حصـار باعث می

عـالوه بـر آن، .اطراف شھر وجـود داشـته باشـد

بسیار و تجاری تبریز دارای موقعیت استراتژیکی 

این شھر بـه مثابـه یـک . مناسبی بوده و ھست

شاھراه و تقاطعی بـود کـه از شـرق بـه تمـامی 

امپراتــوری رب بــه اروپــا و فــالت قــاره ایــران، از غــ

عثمانی، از شمال به قفقاز و روسـیه تـزاری و از 

جنوب نیـز بـه بـین النھـرین راه داشـت و ھمـین 

مسئله موجب شده بود تا تبریز نقش مھمی در 

بین مناطق یاد شده داشـته باشـد یتجارروابط 

و از این روست که تبریز را یـک بازارشـھر نامیـده 

.اند

ن، آشناختی یل ساختار زمینگسل تبریز به دل

یکی از خطرناکترین گسل ھای فالت قـاره ایـران 

بوده و در منابع تاریخی از زلزله ھـای رخ داده در 

و تبریــز بــه وفــور ســخت بــه میــان آمــده اســت

ــا قــدرت بــاالی ١٣حــداقل  ٧مــورد زمــین لــرزه ب

کـه در زیـر بـه چنـد ریشتر به وقع پبوسته است

:کنیماشاره میزلزله مھیب متاخر تبریز 

شــرح نســبتا : ق .ھـــ١٠۵٠زمــین لــرزه ســال 

دقیق اين زمـین لـرزه خوشـبختانه در چنـد منبـع 

معتبر ازجمله گزارش محمد نصیر صـاحب توجیـه 

رســتم خــان سپھســاالر و تــاريخ آركیــل تبريــزي 

و ١۶٨٠و ١۶۴۶تاريخ نويس ارمني و نوشته ھاي 

بر بنـا.آمده يا مورد تايید قـرار گرفتـه اسـت١۶٩٣
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گزارش محمد نصیر، نخستین تكـان سـخت ايـن 

چھــارم زمــین لــرزه بــزرگ، در شــامگاه روز آدينــه

) ١۶۴١مطابق پـنجم فوريـه (ذيقعده ھمان سال 

در سردترين روزھاي زمستان سرزمین آذربايجان 

شادروان كسروي در آنجا كـه از . روي داده است

ــز در گفتــار قطــران شــاعر  ــرزه ھــاي تبري زمــین ل

:نويسد یدارد مسخن ميآذربايجان 

خبــر ايــن حادثــه را آراكیــل تبريــزي كــه يكــي از "

ــي  ــا م ــان ھ ــت و در آن زم ــي اس ــان ارمن مورخ

زيسته اسـت، در كتـاب خـود بـه تفصـیل بسـیار 

ترين روزھاي زمسـتان، در سخت: نگاشته است

در ھنگامي كه برف از آسمان مي ريخته و مردم 

ــ ــه ھــا كشــیده بودن ــاه خان ــه پن د، خويشــتن را ب

ناگھان زمین چنان مي لرزد كه در يـك آن، ھمـه 

در ايـن . پست و بلنـد شـھر يكسـان مـي نمايـد

" شام غـازان"حادثه است كه كوشك پادشاھي 

كه از زمان غازان خان به يادگـار مانـده و يكـي از 

ــرين عمــارت ھــاي ــه باشــكوه ت ــران ب ــاريخي اي ت

شمار مي رفته، از ھم فروريخته جز يـك مشـت 

ــه، نشــان ــاز نمــويران ــدیي از آن ب ــین . مان ھمچن

ـــاريخي  ـــر " اســـتاد و شـــاگرد"مســـجد ت و ديگ

مسجدھا كه ھركدام يادگار پادشاھي يا وزيـري 

.شودیبود، ھمه ويرانه م

روز نخسـت كـه ايـن لـرزش : نويسد یآراكیل م

ژه در زمـــین روي داد در بیـــرون شـــھر بـــه وي

ھا ويرانه شـدند و اسكو، ھمه آباديخسروشاه

يھي كه بر سر كوھي نھـاده بـود پـاك بـه و يك د

زمین فرو رفت و از كوه ھـا چشـمه ھـاي سـیاه 

روز سوم كه لـرزش سـخت ديگـري . روان شدند

ناپیدا گشته چشمه ھـاي روي داده اين چشمه

ايـن : گويـد مـي.سیاه ديگري از نـو پیـدا شـدند

زمین لرزه تا شش ماه دوام داشت، بـدين سـان 

چنـد بـار لـرزش روي كه تـا دومـاه در شـبانه روز

مي داد، سپس كمتر شـده در شـبانه روز يكبـار 

. روي مي داد تا پس از شش ماه ديگر روي نداد

دربـاره " ذيل تاريخ عالم آراي عباسـي"در كتاب "

و ھـم در ايـن :"اين زمین لرزه چنین آمده اسـت 

ــز دارالســلطنه  ســال در حــدود خطــه طــرب انگی

انھـدام بنیـان تبريز و دھخوارقان به آفـت زلزلـه و 

ابنیه و عمارات، دوازده ھـزار كـس از زن و مـرد و 

خــرد و بــزرگ و پیــر و جــوان ســر در مغــاك خــاك 

كشـیده، سـاير مردمـان از آن آفـت شـديد ايمــن 

گرديدند و خرابي ابنیه و عمارات سیاري از قـرا و 

مــزارع آن ديــار بــه جــايي رســید كــه دور و قصــور 

، سـاكن رفیعه توده خـاك گرديـده و ازسـاكنانش

نظر مـي رسـد كـه ه ب"“.داري و نافخ ناري نماند

، گرچه در تبريز بسـیار مخـرب بـوده، ١۶۴١زلزله 

رونـد زوال شـھر،كه حاصـل يكصـد ه صرفا كمك ب

ــود، كــرد و تنھــا باعــث تســريع آن ســال جنــگ ب

وضــــع رغماينكــــه ايــــن بناھــــا، علیــــ. گرديــــد

اســتحكامي تضــعیف شــده شــان كــامال توســط 

ند، نشانگر اين امر است كـه زلزله ويران نشده ا

مركــز زلزلــه از شــھر فاصــله داشــته اســت، كــه 

خــراب شــدن ســر منــاره ھــا و گنبــدھا مويــد آن 

ــودن  ــر مســتحكم ب ــواه ب ــز خــود گ ــن نی اســت اي

كــه علیــرغم منــدرس و بناھــاي بــزرگ اســت

شكسته بودن آنھا استوار ساخته شـده بودنـد، 

به نظر مي رسد كه مناره ھا تعمیر شـده بودنـد

بعضي از بناھا ھمچنانبازديدكننـدگان بعـدي را و 

."كماكان تحت تاثیر خود قرار داده است

زمــین لــرزه ســھمناك و ويرانگــر تبريــز، آخــرین

ــرزه ســال  ــین ل ــري ١١٩۴زم ١٧٨٠(ھجــري قم
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-یاست كه بـا توصـیف ھـايي كـه از پـ) میالدي

اند مي توان پي برد كـه از كردهآمدھا و اثرات آن

ــرزه ــین ل ــايزم ــز رخ داده یھ ــاكنون در تبري ــه ت ك

.ھراس انگیـز تـر بـوده اسـتاست، سخت تر و

اين زمین لرزه چون درست در میان آخرين شـب 

ق و نخســتین .ه١١٩٣ســال ) ســي ذي حجــه(

ــن رو در نوشــته .ه١١٩۴روزســال  ق رخ داد از اي

يعني گروھـي آن را . ھا دو تاريخ پیدا كرده است

ال آينـده سال گذشته و برخي كسان بـه سـبه

ــان  ــرزه ھمچن ــین ل ــون زم ــد، و چ نســبت داده ان

دنباله داشته وبیشترين تكان ھا و لرزه ھا نیز در 

روزھاي نخستین ماه ھـاي ايـن سـال روي داده 

ــا آن را از پیشــامدھاي ســال  ــن رو م اســت از اي

در پــي آمــدھاي زمــین .ق شــمرده ايــم.ه١١٩۴

لرزه، نويسـنده ريـاض الجنـه آورده اسـت كـه در 

ز به بلندي يك وجب ديوار بر سر پا نمانـد، در تبري

بیشتر كوه ھا شكاف ھاي بزرگ پديدار گرديـد و 

ــبل ــز(یدر راه ش ــه اي در راه تبري ــران-گردن ) تھ

۴٢(شـــكافي دراز نزديـــك بـــه ھفـــت فرســـنگ 

ھــم رســید و در شــعاع نزديــك بــه ه بــ) كیلــومتر

از پیرامون شـھر در ) كیلومتر٧٢(دوازده فرسنگ 

در تسلیه االبرار مـي . ه ويران گرديدپي زمین لرز

كوه سـرخاب از ھـم شـكافت و شـكافي : گويد 

ــدو  ــش ب ــز و درازاي ــايش دو گ ــد پھن ــد آم ژرف پدي

١٢(یبـود، در دو فرسـنگ) كیلـومتر١٢(فرسنگ 

تبريـز زمـین چمنـزاري یسمت شرق) كیلومتري

بود بیست من بذر افكن، زمین لرزه آن را از جاي 

تر و نیم دورتر افكنده بود خود برداشته، يك كیلوم

نیز مـي افزايـد، از ) يعني زمین حركت كرده بود(

جاي آن آبي سیاه رنگ روان شد كـه اگـر ادامـه 

مي داشت، ھمه شھر تبريز را پس از آن ويراني 

مي شست و با خود مي برد، لیـك خوشـبختانه 

.بیش از دو ساعت جريان نداشت

ــرزه بســیاري ــین ل ــن زم ــه در اي از پیداســت ك

ساختمان ھا و كـاخ ھـا و مسـجدھا و منارھـا و 

ھا و كاروان سراھاي تبريز با خاك بازارھا وسراي

يكسان گرديده بود و جز بخشي از مسجد كبـود 

علیشاه و مسجد استاد شاگرد كـه ھنـوز گ و ار

ھم بازمانده آنھا درتبريـز نمايانسـت، ديگـر ھـیچ 

-مقـدار آن ھـم كـم نبـوده اسـتکھنی کهبنیاد 

بـه یو آبـادانیبدان بزرگیپا نیايستاده شھربر

خاك تبديل گرديده بـود و چـون از ھمـه ايـن یتل

ــران شــده اســت  بنیادھــا و ســاختمان ھــاي وي

نويسـد یدر كتابش م" رياض الجنه"نويسنده ”.

در اواخر سنه ھزار و صد و نـود و دو و تـا اوايـل : 

و سـه، سـه مرتبـه دريـن سنه ھزار و صد و نود

مـابین رجوعــا و اســتقامه قــران نحســین در بــرج 

عقــرب واقــع شــد و بتقــارن آن مقارنــه ھــا امــور 

چندي در عالم كون و فساد اتفاق افتاد كه فلـك 

فســاد پیشــه از ايــن قبیــل فســادھا در انديشــه 

نداشـت يكــي زلزلــه تبريــز بـود كــه شــب شــنبه 

تامـه ھجـري١١٩٣سلخ ذي حجه الحرام سـنه 

مزبـور گذشـته اتفـاق تخمیناً دو ساعت از شـب

مرتبه يي انھدام به شھر و نـواحي روي ه افتاد ب

ھــا ھـا سـافلھـا عـاليداد كـه مصـدوقه و جعـل

ھــا عالیــه و آثــار مســتحكمه ه ھمــه ابنیــ.گرديــد

ــد و عمــارات و  قديمــه از مــدارس و مقــابر و معاب

رباطات بالمره خـراب گرديـد، از آن جملـه شـنب 

مسجد صاحب االمر و مسجد جھانشـاه غازان و 

و مسجدجامع و مدرسه سـید حمـزه و مدرسـه 

صادقه و طالبه بود كه ثاني اثنین يكـي از آنھـا را 

در كل روي زمین چشم دوربین روزگار نديده بود، 
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یبه بلنـدیاغراق ديواریانھدام يافته بیھمگ

يك وجب نماند و تخمینا دوازده فرسـخ از اطـراف 

انھدام يافت و تا حال ايـن قسـم به تبعیت شھر

درايــن شــھر و نــواحي از اطفــال و نســا و زلزلــه

رجال از غريب و بومي دويست ھزار نفر تخمـین 

شد كه بدارالقرار در آن قضیه فرار نمودنـد و اكثـر 

خان ھا مسدود شـد و در ھمـان شـب تـا صـبح 

تخمینا چھل مرتبـه چنـان زلزلـه شـد كـه ھرگـاه 

در ھـر دفعـه اول بیشـتر عمارت و آبادي مي بود 

. مي شدیخراب

در اكثر كوه ھا شـكاف عظـیم پیـدا شـد و در راه 

شكاف طوالني كه قريب به ھفت فرسخ یشبل

مشاھیر آن شـھر ھم رسید و ازه داشت بطول

عالمه العمـا كه در زير نقاب تراب محتجب شدند

مال ابوعلي مراغه اي و قدوه الفضال آقا میرزا بابا 

ل و میـرزا فضـل هللا طبیـب وعمـده و مالاسماعی

بیك خلف بنـدگان سـكندر شـان االمرا، فضلعلي

نجفقلي خان دنبلي بیگلر بیگي دارالسلطنه بود 

كه ھمه ايشان از جمله بي نظیران زمانه بودند، 

و تا دوازده سال در آن ديار زمین در زلزله و مردم 

از اول زلزله تا ششم صفر المظفـر . در ولوله بود

ــآن ســال ســي و چھــل ا ھــر شــبانه روز تخمین

امـا در . شد، نھايـت مخـرب نبـودمرتبه زلزله مي

روز شــنبه ششــم شــھر المزبــور يــك ســاعت از 

در شـب يكشـنبه چھـاردھم ازوال گذشته و ايض

از شـب گذشـته اماه مزبور سـه سـاعت تخمینـ

در “.واقع شد كه كمتر از اول نبـودیزلزله شديد

نین آمـده اسـت چ" تبصره المسافرين"سفرنامه 

چند مرتبه زلزله شديد در شھر تبريز اتفـاق :"... 

افتاده كه صدمه كلي و خسـارت مـالي و جـاني 

شھر رسیده، از اين زلزله اخیره به شھر به اھل

تبريز خرابي كلي رو داده قريب چھل ھزار نفـر از 

لیلـه شـنبه سـلخ . محترمـه تلـف شـدندنفـوس

دو ق.ھـــ١١٩٣شــھر ذي الحجــه الحــرام ســنه 

بوده است كه ابنیه رفیعه و ساعت از شب رفته

عمــارات . آثــار عالیــه خــراب و منھــدم شــده انــد

شنب غازان، مسـجدمعروف صـاحب االمـر علیـه 

الســالم مســجد جــامع طــوالني، مدرســه ســید 

حمزه، مدرسه صـادقیه و طالبیـه، طـاق خواجـه 

تــاج الــدين علیشــاه، قلعــه و مســجد و مدرســه 

عمرانـی و (... "نشـاه رشیديه، مسجد جـامع جھا

)١٣٨۵اسمعیلی، 

زمــینســازمانســابق ریــیسنیرومنــد،آقــای

گسـل:گویـدمـیکشـورشـمالغربشناسـی

کـهبـودهایـرانگسـلتـرینخطرناکتبریز،شھر

-مـیالبرزھایکوهرشتهھایگسلازبخشی

گسـلازحتـیگسـلاین: افزایدوی می. باشد

سـایرواگرسزوالبرزھایگسلوتھرانشمال

رخصـورتدروبـودهترخطرناکایرانھایگسل

ـــهدادن ـــز،درزلزل ـــاشـــھرتبری مواجـــهتکـــانب

کـهکالنشـھرایـنشرقوشمالولیشودمی

لغـزشزمـیندچاراست،شدهواقعگسلروی

ادامـهبـا. آیـدمیوجـودبـهگسـیختگیوشده

گســلرویســازھاوســاخترشــدبــهرورونــد

تبریـزشـھرتنھـانـهلرزهزمینینترکوچکتبریز،

وکندمیتھدیدنیزراتبریزشھرھایآبادیبلکه

بــرعــالوهتبریــزشــھرشــمالمیــان،ایــندر

نیـززمـینگسـیختگیشـاھدشـدید،ھایتکان

.بودخواھد

ــابعمتاســفانه ــاریخی،من آقــایھــایگفتــهت

ھمچـونشواھدیذکروکندمیتاییدرانیرومند

کـوهبرداشـتنشـکافزمـین،جـاییجابورانش
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شدنروانشبلی،منطقهتاآنادامهوعینالی

،گسـیختگیبخـشوکـوهدلازرنگسیاهآب

.باشدمیمسئلهاھمیتنشانگر

وجــود گســل ھــای متعــددی در جنــوب شــھر 

تبریز نشان میدھد که گسـل تبریـز تنھـا محـدود 

به شمال این شھر نبوده، به طوریکه شھر تبریـز

ی گسـلی بنـا شـده اسـت؛ بـا بر روی یک پھنـه

توجه به رویداد زمین لـرزه ھـای ویرانگـر تـاریخی 

بیسـتم یتمرکز مرکز سطحی زلزله ھای سـده

بر این گسل به ھمراه قطع شدن نھشـته ھـای 

ــل  ــز، گس ــمال تبری ــل ش ــط گس ــواترنری توس ک

ھـای مذکور توانایی الزم جھت وقوع زمـین بـرزه

زارع و شـاه پسـند ( داراسـت شدید و فاجعه بـار را 

.)١٣٧۴زاده، 

اکثـــر کارخانجـــات و تاسیســـات شـــھری و 

ــگاه در  ــیمی و پاالیش ــد پتروش ــاختی مانن زیرس

-نوب غربی تبریز ساخته شدهجنواحی غربی و 

یابی و دوری از گسل بسیار اند که از لحاظ مکان

مناسب بوده است و خطر کمتری از بابـت زلزلـه 

باشد ولی فرودگـاه تبریـز متوجه این مناطق می

در فاصله اندکی نسبت به گسـل تبریـز سـاخته 

شده و در معـرض آسـیب ھـای ناشـی از زمـین 

.لرزه قرار دارد

باغمیشـه، شـھرک رشـدیه و تمـامی قمناط

مانند ایـده لـو، حاشیه کوه عینالییشھرک ھا

بـر دلیـل سـاخته شـدنهبیوسف آباد و قربانی

بسـیار نزدیـک بـه آن، روی نوار گسل و یا فاصله

در معرض تخریب ھای جـدی و گسـترده ناشـی 

از زمین لرزه قرار دارد کـه در صـورت وقـوع زلزلـه 

شاھد رخ دادن فاجعـه عظـیم انسـانی خـواھیم 

ھمچنین برخـی از سـاختمان ھـای منطقـه . بود

ھای تند و یـا بخـش ولیعصر نیز که بر روی شیب

انـد نیـز در معــرض ھـای پـر شـده ســاخته شـده

ر طی سالیان اخیـر، اراضـی یـاد د.خطر ھستند

شده تقریبا خالی از سکنه بوده ولـی امـروزه بـا 

گسترش بی رویـه و غیـر متناسـب جمعیـت، در 

و منــاطق مــذکور تــراکم جمعیــت افــزایش یافتــه 

ساخت و سازھای غیر اصولی نیز انجـام گرفتـه

این ساخت وساز ھا در طی نظر به اینکه . است

مسـلما ایـن گسـترش غیــر سـالیان اخیـر بـوده

ــه صــورت  ــق طــرح جــامع  و ب اصــولی شــھر طب

.ھدفمند بوده است

در رابطــه بــا ایمنــی و ســازیفرھنــگعــدم 

ساخت اصولی خانه ھا نیز بر این مشکل افزوده 

اســت، بــه طوریکــه منطقــه رشــدیه کــه یکــی از 

باشـد امـروزه ھای اصلی گسل تبریز مـیکانون

ویالیـی و لــوکس اکثـر خانـه ھـای آن بـه صـورت 

رق و بـرق زناسـت و صـرف ھمـیساخته شده

ظــاھری تــراکم جمعیــت در ایــن منطقــه نیــز بــاال 

پیش یکی از اسـاتید دانشـگاه چندی. شدبامی

ــز ــاحبهتبری ــازایدر مص ــھرک ، گ ــه ش ــانی ب رس

رشدیه را یک جنایت شھری نامیده بـود کـه ایـن 

ای کـه در آینـده بـر اثـر عهجحرف ایشان عمق فا

.دھدین لرزه در این منطقه را نشان میوقوع زم

مھندس ایرج شھیر باھر، رییس نظام مھندسی 

ـــز ـــزاســـتان و عضـــو شـــورای شـــھر تبری در نی

ر بزرگ زلزله به ویـژه طمصاحبات خود بار ھا بر خ

.در مناطق شمالی شھر تاکید کرده اند

آخـر اینکـه امـروز تبریـز چشـم امیـد بـه سـخن 

ری دارد تـا شـاید درایت مسئولین و مدیران شـھ

تاریخ تبریز . اوضاع کنونی بحرانی تر از این نگردد
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را برای خطرشناسی ناقوس ھای و دانش زمین

اند و انفصالی دیگر در تاریخ تبریز به صدا در آورده

! ترسمدھند و من، از آن روز میتبریز را خبر می

.امید است که چنین نگردد

پایان

:ارجاعات

بررســی ). ١٣٧۴(حســن شــاه پســند زاده زارع، مھــدی و 

مقــدماتی لــرزه خیــزی، زمــین ســاخت و خطــر زمــین لــرزه 

موسسـه بـین . ی آذربایجان شـرقیھای گسلش در پھنه

المللی زلزله شناسی و مھندسی زلزله

بافت ). ١٣٨۵(عمرانی، بھروز، حسین اسمعیلی سنگری 

انتشارات سمیرا: تھران. تاریخی شھر تبریز


