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تحـت   این پدیـده در بستر اقیانوس است.  ییها یسونامی خیزش عظیم امواج دریا، بر اثر ایجاد ناآرام :چکیده
فشـانی زیردریـایی،    آتـش  يهـا  ، فـوران ییایـ ردریز يهـا  لغزه نیزم کف اقیانوس، يها شرایط خاصی مانند زلزله

و  رسـد  یمـ  متـر  هـا  دهبه در سواحل  . ارتفاع سونامیگردد یسنگ ایجاد م یا برخورد شهاب يا انفجارهاي هسته
کیلومتر در ساعت برسد که معادل سرعت یک هواپیماي جت  800ممکن است تا  عمیق هاي در آبآن سرعت 
و بـا   ندینما یرا طی نموده، با شدت به سواحل برخورد مطوالنی  يها با سرعت زیاد مسافت سونامی امواجاست. 

و با  دهند یبا وزن چندین تن را، در داخل ساحل حرکت م ییها حتی قطعه سنگ و ها قیایجاد نیروهاي عظیم، قا
ندارد،  یتیرؤ ازآنجاکه سونامی قبل از نزدیک شدن به ساحل عالئم قابل. کند یرا تخریب م ها ساختماناین عمل، 

) طراحـی،  NOAA( 1و جـوي  اقیانوسی ملی اداره. رسد ینمودن مردم از نزدیک شدن آن ضروري به نظر م آگاه
 ساعتچند  ،ها انوسیکه وقوع سونامی را در اق هرا بر عهده گرفت یالملل نیساخت و هدایت یک سیستم اخطار ب

و  ابـزار به کمـک  در سراسر دنیا،  هاي مختلفکشور امروزه با همکاري. دهد یم هشدار رسیدن به ساحلقبل از 
و ناهنجار را ردیابی و از  يرعادی. آنگاه امواج غندینما یمي ریگ فشار امواج را اندازهحسگرهاي نصب شده، تغییرات 

. کننـد  یصورت عالئم رادیـویی بـه کشـورهاي جهـان مخـابره مـ       ها به ماهواره، اطالعات را به طریق انتقال داده
امواج سونامی  که یمیان اقیانوسی تعبیه و هنگام يها مکان فشار، در کف دریا در تغییرات حساس به يها رندهیگ

و از  صوتی به شکل یک پیام اطالعاتی به یک شـناور در سـطح آب   يها ، عالئم دادهندینما یاز روي آنها عبور م
با  .فرستد یکز ساحلی ماواره به مر. این پیام اطالعاتی، هشدار را از طریق ماهشود یفرستاده م طریق آن به ماهواره

فاز  سازي مدل قیپتانسیل وقوع سونامی در سواحل جنوبی ایران از طرمکران،  در سواحلتوجه به وقوع سونامی 
همسایه مورد  يامواج سونامی در سواحل کشور و کشورها يشرویپ هاي عددي و روش استفاده از تولید سونامی،

  .دهد یم آینده هاي سال، هشدار وقوع سونامی دیگري را در آمده دست بهنتایج گرفته و  ارزیابی قرار
  

 تاز، سیستم هشدار سریع، مخاطرات دریایی، زلزله آب سونامی،: واژگان کلیدي
  

  مقدمه -1
تغییــر و حــوادثی ناشــی از  عبارتنــد از بالیــاي طبیعــی

و محیطی بـدون دخالـت مسـتقیم انسـان      طیطبیعت و شرا
که اگر درون اقیانوس  باشد یم بالیا این بارترین زلزله مخاطره

مخاطرات بعدي را به همراه داشـته باشـد.    تواند یمرخ دهد 

طبیعـی و مخـاطرات پـر آسـیب      هاي یکی از پدیده سونامی
ي بـه همـراه   ریناپذ جبرانخسارات  تواند یمکه  استدریایی 

آب دریا گفته  و خیزش به لرزش شدید سونامی. داشته باشد
و  آیـد  دریـا پدیـد مـی    هاي زیر لرزه شود که در پی زمین می
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 هاي عظـیم بـه   به شکل موج از آبم وسیعی جایی حج جابه
معمـوالً   هـا  یآورد. سـونام  ها رسیده و ویرانی به بار مـی  کرانه

بزرگ کف اقیانوس (با حرکت رو به باال)، ي  زلزله پس از یک
ي هـا  لغـزش  نیزم، ها انوسیاقحرکت زمین در بستر دریاها و 

ــزرگ ــردریز ب ــوران ،ییای ــا ف ــش يه ــایی،  آت فشــانی زیردری
اجرام آسمانی همچـون  برخورد حتی یا  يا هاي هستهانفجار
  آیند. پدید میي بزرگ ها سنگ شهاب

. دهنـد  هـاي ژاپـن رخ مـی    در کرانـه  هـا  یبسیاري از سونام
ي بنــدرگاه  ي ژاپنــی و ترکیبــی از دو کلمــه ســونامی یــک واژه

)Tsu) و موج (nami .رو نیـ ازا) و به معنی امواج بندرگاهی است 
سـونامی بـه زبـان    ی ژاپنی مربـوط بـه ایـن پدیـده یعنـ      ي واژه

ت. هاي دیگر نیز راه یافته اسـ  به بسیاري زبان و سپسانگلیسی 
فارسی بومی براي  غریاله واژهي فارسی و ها واژهخیز  تاز و آب آب
غریالـه  ي  هاست و پدیـد  ن بوشهردر استا ي خطرناك پدیده این
هـاي   کتاب در نه است.نیز داراي پیشی فارس جیخلي ها کرانه در

در جنوب ایـران  سیراف  ده که بندر بزرگ و پهناوربیان شتاریخ 
چهارم هجري و عصر دیلمیان بندري آباد و پـر رونـق    ي تا سده

ي نسبتاً شـدید شـهر آسـیب جـدي     ا و ناگهان بر اثر زلزله بوده
چیـزي کـه باعـث نـابودي      ي تـاریخی هـا  بر اساس نوشتهدید. 

سیراف شد موج سونامی بوده که در قرن هفتم رخ داده است و 
ایـن  آثـار  اسـت.   بـرده فـرو  بیش از دو سوم شهر را به زیـر آب  

 یشناسـان ایرانـی و خـارج    هنوز هم مورد توجه باستان حوادث
پاسـخ   ؟ویران کرد و بـه زیـر آب بـرد    . آیا غریاله سیراف را است

 . یافت هاي آینده در پژوهش این سؤال را باید

) آرشـیوي از  NCEI( 2آمریکـا  سـت یز طیمحـ مرکز ملی 
). 1ي رخ داده در جهان را تهیه کرده است (شکل ها یسونام
قبـل از   1610سونامی رخ داده از سـال   1200نقشه  نیدر ا

ــال   ــا س ــیالد ت ــت.    2014م ــده اس ــایش درآم ــه نم % 69ب
ي رخ داده در سـواحل فعـال اقیـانوس آرام واقـع     ها یسونام

هاي قرمز و زرد روي نقشه مربوط به  شده است. بیشتر دایره
یی که بیشترین خسـارت را  ها یسونامو  باشد یماین مناطق 
انـد.   ترتیب با حروف التین مشخص شده اند نیز به وارد آورده

ي  که در سواحل جنوبی ایران و منطقـه  1945سونامی سال 
مکران رخ داده است نیز در این شکل مشخص شـده اسـت.   

  

  
هستند با  ها بیآسي مهم که داراي بیشترین ها یسونام. 2014قبل از میالد تا  1610ي رخ داده در جهان از سال ها یسونامي توزیع  نقشه ):1شکل (

  اند. حروف التین مشخص شده
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ــر اســاس  ــهب ــات صــورت گرفت ــر مهــم مطالع ــواحی  نیت ن
ي  ناحیـه  قسـمت  ي اقیانوس هند بـه دو  خیز در منطقه سونامی

ي  ناحیـه شـرقی اقیـانوس هنـد و     در قسمتفرورانش اندونزي 
مکران در قسمت شمال غربی اقیـانوس هنـد تقسـیم    ش رورانف
 900) منطقه مکران بـا طـولی متجـاوز از    2شکل (. در شود یم

ایـران و جنـوب پاکسـتان نشـان داده      شرق جنوبکیلومتر در 
و تـا کراچـی    شـود  یمنطقه از جاسک شروع مـ شده است. این 
 در آنمکران، تنها بخش از فالت ایران است که  هند ادامه دارد.

ي شـمال،  سـو  بهي عربی با شیب کم  ي اقیانوسی صفحه پوسته
ن ي ایران فرورانش دارد. نرخ فرورانش مکراا قارهي  به زیر پوسته

متر در سال برآورد شده است که ایـن مقـدار   سانتی 2 در حدود
یابد. وجود زون گسلی  طور جزئی از غرب به شرق افزایش میبه

کـه   ي فرورانشی مکـران  تراستی طویل در بخش شمالی منطقه
گیـرد موجـب    ي شمالی دریاي عمان قـرار مـی   خود در حاشیه

از  متأثرباالیی ي بسیار ریخطرپذگردیده است که این منطقه از 
  ي قوي و سونامی ناشی از آن برخوردار باشد.ا لرزه نیزموقوع 

  

  
ــکل  ــرا :)2(ش ــرورانش مک ــایی  زون ف ــت جغرافی ــا موقعی ــراه ب ن هم

  ي اصلی.ها گسلو ها  فشان گلها،  فشانآتش
  

 و فرورانش مکـران در نزدیکـی سـواحل ایـران     ي ناحیه 
ي پاکستان واقع شده و وقوع سونامی در این منطقه، کشورها

. آخرین سونامی کند یممتأثر  را ایران، پاکستان، عمان و هند

اتفـاق   1945نـوامبر سـال    28ي مکران در  بزرگ در منطقه
کشـته در سـواحل ایـران،     چهار هزار نفـر  افتاد که بر اثر آن

شـواهدي   ).1(شکل  هند و عمان بر جاي گذاشت پاکستان،
دست آمد نشان  عظیم به يها رسوبی و سنگ يها هیکه از ال

گسل مکران رخ داد بر  بر اثر جنبشسونامی که  این ،دهد یم
سـمت پاکسـتان    ولی هرچـه بـه   ایران نیز تأثیر داشته است

وارد امواج ج افزایش داشته است. امواشویم ارتفاع  نزدیک می
بـزرگ در   مـوج  3سـونامی شـامل   ایـن  شده بـه سـاحل در   

بـر اسـاس    ي بـوده اسـت و  ا قهیدق 15تا  10زمانی  ي فاصله
متـر   10بـه   »پسابندر«آمده ارتفاع موج در  دست اطالعات به
، سـونامی  1945سونامی سـال   سال قبل از 80. رسیده است

دیگري رخ داده بود که با توجه به وضعیت فـرورانش، وقـوع   
انتظار نیسـت. بـدین   دور از هاي آینده  سونامی دیگر در سال

ه کـ اوراسـیا  ي  صفحهزیر اقیانوس هند به  ي صفحه معنا که
ــال حرکــت اســت   ــز بخشــی از آن اســت در ح ــران نی  و ای

 رو نیــازاگیــرد،  مــی صــورت حرکــت بــا شــیب مالیــم ایــن
سواحل جنـوب شـرقی   در  و سونامی لرزه نیزموقوع  احتمال

 100ا ت 70سونامی هر  کهید توجه داشت با کشور وجود دارد.
از آخرین سونامی که در منطقه مکران رخ  ودهد  سال رخ می

 يتر يباید اقدامات جد رو نیازا ؛گذرد سال می 70است  داده
  .سونامی صورت گیرد مرکز هشدار يانداز نسبت به راه

کـاهش   ) در جهتNOAA( و جوي ملی اقیانوسی اداره
ــرايطراحــی و خطــر ســونامی،   هشــداریــک سیســتم  اج

ه برعهده گرفتـ براي سواحل کشورهاي مختلف را  یالملل نیب
هـا،  با مطالعـه تغییـرات سـطح آب اقیـانوس     که در آن است

رسـیدن بـه سـاحل    قبل از  ساعتوقوع یک سونامی را چند 
  . دینما یممنطقه را آگاه مردم  و کند یماعالم 

ایجـاد  قبـل از   توان یماي  ي هشدار منطقهها ستمیسدر 
مسیرهاي امن را مشخص  اه کرد ورا آگتخریب شدید مردم 

با توجه به وجود پتانسـیل وقـوع سـونامی در سـواحل      .نمود
 اقیانوس هند، تحقیقـاتی از سـوي   ي جنوبی ایران در حاشیه

ملـــی رکـــز م ی،شناســـ زلزلـــهی المللـــ نیبـــپژوهشـــگاه 
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محققـان   و یونسکو در دستور کار قـرار دارد.  یشناس انوسیاق
فاز تولید سونامی در  سازي مدلاز طریق  در تالش هستند تا

پتانسیل وقوع سونامی در  ي زیردریایی،ها لرزه نیزماثر وقوع 
نتـایجی   دهند و از سواحل جنوبی ایران را مورد ارزیابی قرار

، وقـوع سـونامی دیگـري را در    انـد  که تاکنون به دست آورده
با توجه به اهمیت اقتصادي  .دهند یمهشدار  هاي آینده سال

ي خطـر   ي آینده، مطالعهها يگذار هیسرماگسترش مکران و 
ي مکران بـه کمـک برداشـت     در منطقهو سونامی  لرزه نیزم

ي پژوهشـگاه   ی زلزلـه نـ یب شیپ در مرکزي نگار لرزهي ها داده
آغـازین   در مراحـل ی و مهندسی زلزله شناس زلزلهی الملل نیب

 در کـاهش ي جـامع   مطالعـه  نیـ از ااست که نتایج حاصـل  
  ي خواهد داشت.مؤثري منطقه نقش ا لرزهمخاطرات 

  
  ي سونامیریگ شکلي  نحوه -2

ــاد     ــر ایج ــر اث ــا، ب ــواج دری ــزش عظــیم ام ــونامی خی س
در بسـتر اقیـانوس اسـت. ایـن امـواج بلنـد و        ییهـا  یناآرام

طـوالنی را طـی نمـوده،     يها نیرومند با سرعت زیاد مسافت
تر شدن به ساحل بلنـد   با نزدیک جااموارتفاع این  که یدرحال

بـا   و دیـ نما یبا شدت به سواحل برخورد م ،شود یو بلندتر م
را،  آالت نیماشـ  و ها قیقا، ها ایجاد نیروهاي عظیم، ساختمان

و با ایـن عمـل،    دهند یصدها متر در داخل ساحل حرکت م
اگـر  . )3(شکل  کند یها را تخریب م ها و دیگر ساختمان خانه

و آشفتگی سطح آب نزدیک نوار ساحلی باشد،  سونامی منشأ
مورد هجوم امواج سهمگین  نانینش ساحلپس از چند دقیقه 

متـر   50گـاه بـه    ارتفـاع سـونامی   ].1[ قرار خواهند گرفـت 
هایی به بلندي حدود  با موج سونامی 1788در سال  .رسد یم

شهر  هجوم برد و ساکنان آنلیسبون پرتغال متر به شهر  18
کـه   هـا  یسونام نیتر . یکی از بزرگفرو بردخویش  را در کام

ــامبر در  ــالدس ــی 2004 س ــیالدي در نزدیک ــوماتراي  م س
ــد   ــانوس هن ــدونزي در اقی ــی از   ،روي دادان ــال یک ــه دنب ب

باعث ایجاد و  1/9هاي تاریخ و با بزرگی  لرزه زمین نیتر بزرگ
در جنوب  نفرهزار  200 بیش ازویرانی عظیم و کشته شدن 

هاي مخـرب و مرگبـار کـه     سونامی از دیگر ].4-2[ آسیا شد
 2011مارس سـال   11توان به سونامی  کنون رخ داده، میتا

روي داد و  9اي با بزرگی  در ژاپن اشاره کرد که پس از زلزله
هزار نفر کشته و مفقود برجاي گذاشـت و بـه    30نزدیک به 

این  ].2[ هاي جدي وارد آورد نیروگاه اتمی فوکوشیما آسیب
ي بـه ژاپـن وارد آورد،   ریناپـذ  جبرانخسارات  تنها نهسونامی 

بلکه به نقاط دیگر دنیا شامل جزایـر اقیـانوس آرام و حتـی    
  مریکا نیز خساراتی وارد نمود.آسواحل غربی 

 در بسترمقیاس  جایی ناگهانی بزرگ ي که جابها دهیپدهر 
ی وسیع سطح آب باالآمدگو یا دریاها و آشفتگی و  ها انوسیاق

شـود.   آمـدن سـونامی    به وجودتواند باعث  را سبب شود، می
  ساختی نـزمی هاي لرزه ر زمینـهاي مهم بیشتر در اث ونامیـس

  

       
  .و افزایش ارتفاع امواج با نزدیک شدن به ساحل (سمت چپ) )راستي سونامی بر اثر وقوع زلزله (سمت ریگ شکلي  نحوه ):3شکل (
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 30ریشـتر و عمـق کـانونی کمتـر از      7با بزرگـی بیشـتر از   
و اقیانوس آرام نیز محل رویداد بیش  دهند یمکیلومتر روي 

ي حرکـت   ) نحـوه 3است. در شکل ( ها یسونامدرصد  90از 
ي سـونامی  ریـ گ شـکل اقیانوس و  ریدر زگسل و ایجاد زلزله 

سـاختی و ایجـاد    . با شکست صفحات زمـین شود یممشاهده 
وسیعی از بستر دریا در هنگام رویـداد   در بخشحرکت قائم 

، مقـدار زیـادي از انـرژي پوسـته جامـد بـه آب       ها لرزه نیزم
دن سطح آب دریا و ایجاد امواجی منتقل شده و باعث باال آم

ــول  ــر معم ــغی ــود یم ــی از  ش ــین ناش ــات زم ــون حرک . چ
یی بـه وسـعت هـزاران    هـا  گسـتره هـاي بـزرگ در    لرزه زمین

قائم باعث تغییر سطح  هر حرکتدهد،  کیلومترمربع روي می
 ارز هـم یی هـا  مـوج  طولامواجی با  بیترت نیا بهشود.  دریا می

ي ریـ گ شـکل  در محـل که  شود ابعاد حرکات زمین ایجاد می
ي  کیلومتر) و دامنـه  100بسیار بلند (حدود  موج طولداراي 

 هـاي  آبمتر) هسـتند کـه بـا وارد شـدن بـه       1کم (حدود 
شود. این امر باعث کـاهش   از سرعت آنها کاسته می عمق کم

ي آنهـا و تبـدیل بـه     و در نتیجـه افـزایش دامنـه    مـوج  طول
 گـردد  یمـ ر سـاحلی  امواجی سنگین قبل از برخورد بـه نـوا  

 800سرعت یک سونامی ممکن است تا ). همچنین 3(شکل 
که معادل سرعت یـک هواپیمـاي جـت    ( کیلومتر در ساعت

کیلومتر در سـاعت در   60-50هاي عمیق و  ) در آبباشد یم
عنـوان نمونـه، سـونامی مخـرب      به .)1(جدول برسد  سواحل

دقیقه طی  75کیلومتر را در زمان  600مسافت  2004سال 
  کیلومتر در ساعت). 480 بر بالغکرد (سرعتی 

ازآنجاکه سونامی قبل از نزدیک شدن بـه سـاحل عالئـم    
نـدارد، آگـاه نمـودن مـردم از نزدیـک شـدن آن        یتیرؤ قابل

بـدون   1946. سونامی کـه در سـال   رسد یضروري به نظر م
 26کشـته و   159هشدار به جزایـر هـاوایی برخـورد کـرد،     

ملی  ادارهمیلیون دالر خسارت بر جاي گذاشت. از آن تاریخ 
طراحی، ساخت و هدایت یـک   ،)NOAA( و جوي اقیانوسی

را بر عهده گرفـت کـه وقـوع یـک      یالملل نیسیستم اخطار ب
خریـب  ، حداقل چند دقیقه قبل از تها انوسیسونامی را در اق

 شدید به مردم خبر داده، مسیرهاي امن را مشـخص نمایـد  
]5.[  

) خصوصیات امواج سونامی با امـواج تولیـد   1در جدول (
 طـور  همـان شده ناشی از باد مورد مقایسه قرار گرفته اسـت.  

شـود، امـواج سـونامی داراي سـرعت، دوره      که مشاهده مـی 
باالتري نسبت به امـواج ناشـی از    مراتب به موج طولتناوب و 

عمیق دریـا داراي   هاي بخش. امواج سونامی در باشند یمباد 
عمق هستند  هاي کم باالتري نسبت به بخش مراتب بهسرعت 

ي انرژي و امواج مخـرب   هاي عمیق بخش عمده و در قسمت
اي کـه   گونـه  باشد بـه  در عمق به سمت ساحل در حرکت می

سـختی قابـل تشـخیص هسـتند.      بهاین امواج در سطح دریا 
هـاي عمیـق معمـوالً داراي ارتفـاع      امواج سونامی در بخـش 

باشند که بـا نزدیـک شـدن بـه سـاحل و       حدود یک متر می
صورت دیواري از  عمق بر ارتفاع آنها افزوده و به هاي کم بخش

  ].7-6[ شوند و به شکل مرگبار وارد ساحل می 3آب
  

  د.سونامی با امواج با ي خصوصیات موج مقایسه ):1(جدول 
 خصوصیت موج موج ناشی از باد موج ناشی از سونامی

   965تا  800
 (کیلومتر در ساعت)

   100تا  8
 (کیلومتر در ساعت)

 سرعت موج

  دوره تناوب (ثانیه) 20تا  5 ساعت 2دقیقه تا  10
 موج طول  (متر) 200تا  100  (کیلومتر) 500تا  100

 
ي  اطالعات و هشدار دهنـده آوري  سیستم جمع -3

 سونامی
سـطح آب   هـاي  نگارها و شـاخص  از لرزه کی چیهاگرچه 

تواننــد برخــورد امــواج ســونامی بــه ســاحلی معــین را  نمــی
هـا اطالعـات    لـرزه  بینی کنند، اما سنجش رویداد زمین پیش

گیري امواج سونامی به دست  بسیار مفیدي از پتانسیل شکل
هـاي   هاي حساس در بستر آب دهد. امروزه نصب دستگاه می

مورد نیاز هاي پیوسته از آنها، اطالعات  عمیق و دریافت داده
پـذیر نمـوده    بینی امواج سونامی را امکـان  سازي و پیش مدل

کشورهاي امروزه در سراسر دنیا، ابزارهایی در سواحل است. 
ــواج را تغییــرات نصــب شــده اســت کــه  مختلــف  فشــار ام
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. آنگـاه امـواج غیرعـادي و ناهنجـار را     نمایـد  می گیري اندازه
ه، اطالعـات را  هـا بـه مـاهوار    ردیابی و از طریق انتقـال داده 

کنـد.   صورت عالئم رادیویی به کشورهاي جهان مخابره می به
امـواج ســونامی   4پـایش طـرح پیشـنهادي سـاخت دســتگاه    

  هاي عمیق نیز در دست بررسی است. آب
) بیــانگر آشکارســاز و سیســتم هشــدار ســریع 4شــکل (

باشد که  ي ارسال عالئم سونامی به ساحل می سونامی و نحوه
  عبارتند از:

هـاي   هاي حساس به فشار در کف دریـا در مکـان   رندهگی - 
که امواج سونامی از روي  اقیانوسی تعبیه و هنگامی یمیان

گیري  فشار آب توسط حسگرها اندازهنمایند،  آنها عبور می
 شود. می

پیـام   وصـوتی   هـاي  سـیگنال  بـه شـکل  هـا   گیـري  اندازه - 
 .شود اطالعاتی به یک شناور در سطح آب فرستاده می

هاي دریافتی را به ماهواره ارسال  در سطح آب پیام شناور - 
 نماید. می

 هاي اطالعاتی، از طریق ماهواره به یک مرکز ساحلی پیام - 
 .شود ه میدافرست هشدار سریع

   

 
ي ارسـال   آشکارساز و سیستم هشدار سریع سونامی و نحوه ):4(شکل 

  ].7-6[ عالئم سونامی به ساحل

 طـرف  بـه ها تن آب  اقیانوس، میلیون در کفبا آغاز زلزله 
باال فشرده شده و یا به سمت پایین و کف اقیـانوس کشـیده   

گـردد. در   شود و سبب تولید امواج بسیار قدرتمندي مـی  می
هاي عمیق این موج با بیشترین سرعت شروع به حرکـت   آب
هاي عمیق با سرعت بیشتري  نماید (امواج سونامی در آب می

کننـد). ایـن مـوج     عمق حرکـت مـی   مهاي ک نسبت به بخش
توسط حسگرهاي سونامی قابـل تشـخیص بـوده کـه عالئـم      
هشدار توسط ماهواره به ساحل فرسـتاده خواهنـد شـد. بـه     

بینی سونامی، حتی  سازي پیش کمک اطالعات ارسالی و مدل
تـوان مسـیر و قـدرت     دقیقه بعد از رویداد زلزلـه مـی   15تا 

توانند  ود و عالئم هشدار میسونامی تولید شده را شناسایی نم
  خطر فرستاده شوند. در معرضسرعت به مناطق ساحلی  به

) مراحل مختلف پـردازش و ترکیـب اطالعـات    5( در شکل
سـازي عـددي بـراي     ي درون اقیانوس و مدلها شبکهحاصل از 

افزایش سرعت و دقت هشدار سونامی به نمایش درآمده اسـت.  
کننـد و   سونامی ایجاد نمی ها زلزلهباید به خاطر داشت که تمام 

تواننـد   مـی  انوسیـ در اقفـرورانش   در منـاطق ي بـزرگ  ها زلزله
آوري شـده   هاي جمع گرفتن داده در نظرسونامی ایجاد کنند. با 

ي  ي اولیـه از نحـوه  ها یابی شیپبرآورد شده،  هاي مدلو ادغام با 
سازي دقیـق بـه    شبیه هاي مدلگیرد.  عملکرد سونامی انجام می

تواننـد   هاي موجود می همراه اطالعات مناسب دریافتی از شبکه
تر را به دنبـال داشـته و باعـث کـاهش      نتایج به واقعیت نزدیک

تـوان   سازي می هاي شبیه ها و مدل خطرات شوند. با ترکیب داده
تاریخچه زمـانی و نیـز ارتفـاع آب حاصـل از امـواج سـونامی را       

بینـی کـرد    ر نهایت نحوه گسترش امواج را پیشبرآورد نمود و د
  که این مراحل در حدود یک ساعت زمان نیاز دارد.

هـاي   آزمـایش روش  در حـال حاضر دانشمندان  در حال
ـاور بینی رفتار سونامی هستند. با  جدید براي پیش ي هـا  يفنّ

هـاي ناشـی از    موجود، بسـیاري از اطالعـات پـس از خرابـی    
انشمندان در مراکز مختلفی همانند رسند. د سونامی به ما می

 در حـال ) کـه  IOC( 5یشناسـ  انوسیاقی الملل نیبکمیسیون 
و گسترش مراکز جهانی هشدار سریع سونامی و دیگر  سیتأس
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مخاطرات اقیانوسی در مناطق پرخطر اسـت، مرکـز هشـدار    
)، مرکز هشدار سونامی ساحل PTWC( 6سونامی اقیانوس آرام

  ، 8مرکز هشدار سونامی اندونزي)، ATWC( 7غربی و آالسکا
  

  
  ].5[ سازي سونامی مراحل مختلف پردازش اطالعات و مدل ):5(شکل 

ي ریخطرپـذ مرکز مطالعاتی هند و سیستم هشدار سـریع و  
که در عمان در حال گسـترش   9(NMHEWS)چند منظوره 

ي رفتار سونامی، میزان پیشروي امواج  است، در حال مطالعه
، ارتفاع امواج ها یخرابسونامی در ساحل بر اساس پراکندگی 

مانده از امواج سـونامی بـراي    جا بهوارد شده به ساحل و آثار 
  .]7-6باشند [ بینی سونامی می هاي پیش ي مدل هشدار و ارائه

ي  ي آگاهی یـافتن از وقـوع سـونامی مشـاهده    ها هرایکی از 
گیري دقیق سـطح   باشد. اندازه ي تغییرات سطح آب می پیوسته

با دانستن  مثال عنوان بهبسیار مهم و دشوار است.  10هاي آزاد آب
توان ارتفاع دقیق هر آنچـه   هاي آزاد می ي دقیق سطح آب اندازه

ی بیان درست بهرا  ي اورست ارتفاع قله مثالًروي زمین قرار دارد، 
را  هـا  انوسیـ اقتوان باال آمدن یا پایین رفتن  نمود. همچنین می

خورشید، مـاه، سـایر    راتیتأثتعیین کرد. عوامل مختلفی شامل 
سیارات و تغییرات آب و هوایی باعث تغییـرات سـطح آب دریـا    

و  نماید. جـزر  گیري دقیق سطح آب را مشکل می شده که اندازه
مد ناشی از گردش ماه به دور زمین، امواج کوچک و بزرگ کـه  

شوند، مناطق پـر   جریان باد تولید می ایو ي جزر و مد  واسطه به
 هـا  انوسیـ اقدر جو که باعث تغییرات سطح آب  فشار کمفشار و 

از دیگـر   هـا  انوسیاقبه  ها رودخانهشوند و بارش باران و ورود  می
یدگی مطالعات تغییرات سـطح آب  عواملی هستند که باعث پیچ

 11سنجمددستگاه جزر و  از محققین شوند. می ها انوسیاق و دریاها
کننـد. ایـن    براي برآورد متوسط سـطح آب دریـا اسـتفاده مـی    

متر است کـه از  سانتی 30ي به طول ا لولهي شناور شبیه  وسیله
تواند درون لوله قرار گیـرد و تغییـرات سـطح     انتهاي آن آب می

شود. بـا قرائـت    آب دریا باعث تغییرات ارتفاع آب درون لوله می
ي ریـ گ نیانگیـ مطوالنی (چند سـال) و   زمان مدتارتفاع آب در 

هـم   هـا  مـاهواره گیري نمـود. از   توان سطح آب دریا را اندازه می
لعات سطح آب دریاها کمک گرفـت کـه آنهـا    توان براي مطا می

هم مشکالت خودشان را دارند. باید توجه نمـود کـه سـطح آب    
  کند.   متر افزایش پیدا می میلی 2هر سال  ها انوسیاق

از  12منظور شناسایی عمق بستر دریا مطالعات مقدماتی به
  وپوگرافی ناهموار را نشان داده است. ـود تـونار، وجـریق سـط
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  ].9[ 1945لرزه سال  ي زمینپارامترهاسازي انتشار امواج سونامی با استفاده  نتایج ایجاد سونامی در مکران و مدل ):6شکل (

  
ي این موضوع است که در صـورت وقـوع    هدهند نشانشواهد 

ي ناپایـدار  ها وارهیددر اثر فروریزش  13لغزش لرزه، زمین زمین
 مؤثرتواند در تشدید اثرات سونامی احتمالی  با شیب زیاد می

ي هـا  مـوج ي انتشـار   ) نمایی از نحـوه 6. در شکل (]8[باشد 
سونامـی احتمـالی در دریـاي عمـان نشـان داده شـده است. 

مکران  ي ، سونامی در منطقهدر ایران طبق تحقیقات انجام شده
بـرآورد   ].10-9[ متر ایجـاد کنـد   12تواند امواجی به ارتفاع  می

ي  سازي انتشار امواج سـونامی بـا اسـتفاده    ایجاد سونامی و مدل
توسط حیـدرزاده و همکـاران    1945لرزه سال  ي زمینپارامترها

  ) به نمایش درآمده است.  6( در شکلانجام شده است و  ]9[
بینی  حاضر زمان وقوع رویداد سونامی قابل پیش در حال

ســازي و  شـروع سـونامی، بـا مـدل     در صـورت نیسـت. ولـی   
توان زمان رسـیدن امـواج    گیري می ي جدید اندازهها يفناور

با توجه به اسـتعداد  به مناطق ساحلی مختلف را هشدار داد. 
بالخیزي ایران، آمادگی و مقابله با بحران، نیازمند مـدیریت  

. بـا  ن و توانمندي توأم با جلب مشارکت همگـانی اسـت  بحرا
توجه به این موارد انجام مطالعات تفضیلی در راستاي کسب 

سـازي دقیـق    منظـور مـدل   اطالعات دقیق از بستر دریـا بـه  
  سونامی از اهمیت باالیی برخوردار است.

توان مـانع تولیـد سـونامی شـد      که نمی آن استواقعیت 
ــا آگــاهی و مشــارکت ه ــع بــهمگــانی، هشــدار ولــی ب و  موق

آن  بـار  انیـ زتـوان از آثـار    مـی  مـؤثر و تصـمیمات   ها واکنش
کاست. جهت حفاظت از مردم ساکن در نواحی ساحلی و نیز 

هشدار ي ها ستمیسي  کنترل و کاهش خسارات وارده، توسعه
سونامی براي خطـوط سـاحلی کـه در معـرض خطـر       عیسر

مرکز  يانداز راه، باشد. در نهایت ضروري می سونامی هستند،
و مطالعات مربوطه از اقداماتی است  ریایید هشدار مخاطرات

  که براي کاهش خطرات محتمل الزم و حیاتی است.  
  

  گیري ي و نتیجهبند جمع -4
پیشروي امواج سونامی در  هاي عددي و استفاده از روش

مطالعات انجـام   از جمله ،سواحل کشور و کشورهاي همسایه
باشـد. بـا    مـی سـونامی   ي مخـاطرات  زمینه درشده در ایران 

شناسـایی نقـاط امـن و پرخطـر و تعیـین      افزایش اطالعات 
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توانـد از جملـه    نیـز مـی  مکـران   ي فـرار در منطقـه   يهـا  راه
  .دي تحقیقاتی آتی باشها نهیزم

 تغییر ناگهانى سطح آبي وقوع سونامی، ها نشانهیکی از 
باشـد   میسریع آب  يرو پس اولین زنگ خطر سونامىاست. 

امـواج  ، آب ینینشـ  دقیقـه پـس از عقـب    30تا  5حدود  که
د، خروشانى که قادر به صدها متر پیشروى در خشکى هستن

 .شوند یظاهر م

تـوان بـه تغییـرات     ي وقوع سونامی مـی ها نشانهاز دیگر 
ــار آب درون  ــاقفش ــا انوسی ــور    ه ــدین منظ ــرد. ب ــاره ک اش

دریا و  درکفر آب حسگرهاي حساس به تغییرات اندك فشا
ثبت اطالعـات و ارسـال بـه     در حالپیوسته  طور بهاقیانوس 

ــتفاده    ــتند. اس ــاتی هس ــز مطالع ــترشمراک ــین  و گس چن
خصـوص مکـران    هایی در سواحل جنوبی کشـور بـه   سیستم

هنگـام را افـزایش داده و    تواند توانایی در اعالم هشدار به می
  هاي سونامی شود. باعث کاهش خطرات و آسیب

توانـد باعـث    المللـی مـی   چنین همکاري با مراکز بینهم
افزایی و نیز شکوفا شدن  هاي جدید، دانش آشنایی با فنّاوري

  المللی گردد.  هاي بین هاي متخصصان داخلی در عرصه توانایی
  

  سپاسگزاري
ي علمـی  هـا  هیتوصـ از جناب آقاي دکتر مختاري بـراي  

ــی  ــکر م ــان تش ــگاه   ارزشمندش ــین از پژوهش ــردد. همچن گ
تهیـه   بـه خـاطر  ی و مهندسـی زلزلـه   شناس زلزلهی الملل نیب

  گردد. ي الزم تشکر میها تیحمااطالعات و 
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