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دهیچک
در .دیگردنفر در پاکستان 4000ش از یباشد که منجر به کشته شدن بیسواحل پاکستان م1945زلزلهمکران، مرتبط با مخربیسونامنیترشدهو شناختهنیآخر

از سواحل يبردارن نقشهیسال و همچن75ش از یها توسط مصاحبه با افراد بداده. گرددیابیارزمکرانیرانیاسواحل بر ین سونامیاثرات اده، یگردیسعق ین تحقیا
به همراه یران تلفات جانیایجنوبسواحل در ین سونامیابه احتمال فراوان،ها نشان داد کهداده. دیگرديآورارتفاع موج در هر منطقه جمعیزان احتمالیمیابیجهت ارز

ده یمتر رس10حدود به یبخش شرقدر وک متر ین حداکثر به آارتفاع یغربیکه در نواحیداشته بطورياریش بسیبه شرق افزابارتفاع موج از سمت غر. نداشته است
از ياریپسابندر، بساند، اما در بخش اسکلهنشدهیب چندانیسآدچار یمسکونینواح،ابارهایدريبر رویتینقاط جمعقرار گرفتن و یتیتراکم کم جمعلیبه دل. است

.انددهیگردیشدگد و غرقیب شدیها دچار آسقیقا

سونامی، مکران، سامانه اطالعات جغرافیایی:واژه هاي کلیدي

مقدمه.1
بر اساس .(Synolakis, 2003)فرورانش هستند یزا، نواحیسوناميهالرزهنیزميباً منشاء همهیص شده که تقرخ، امروزه مشیساختنیاز لحاظ زم
يه فرورانش مکران به همراه منطقه فرورانش اندونزیانوس هند، ناحیدر منطقه اقیسوناميهارخدادیخیتاريهادادهیز بررسیو نیساختنیشواهد زم

Bourget et)باشند یانوس میز در اقیخیدو منطقه سونام) سوندا( al., 2011) .ران، عمان، پاکستان و هند یسواحل ایکینزده فرورانش مکران در یناح
ير صفحهیک حرکت رو به شمال به زیعمان با یانوسیاقيصفحه،هین ناحیدر ا. افته استیگسترش یغربیلومتر در امتداد شرقیک900حدود یبا طول

متر بر سال است یلیم19مکران دست کم حدود دهد که سرعت فرورانش در ینشان مGPSر توسط شبکه یمطالعات اخ. دینمایران فرورانش میا
(Vernant et al., 2004) .کشته در سواحل 4000اتفاق افتاد که دست کم 1945نوامبر سال 28بزرگ ثبت شده در منطقه مکران در ین سونامیآخر

بوجود آمده است 1/8يبا بزرگايالرزهنیداد زمدر اثر رخین سونامیا. (Pararas-Carayannis, 2006)گذاشت يران و عمان برجایهند، اپاکستان،
(Ambraseys and Melville, 1982) .پاکستان، هند و عمان انجام يدر کشورهاین سونامیتبعات ايبر رويار مطالعات گستردهیاخيهادر سال

Okal)ده استیگر and Synolakis, 2008; Ambraseys and Melville, 1982; Pararas-Carayannis, 2006; Rastogi and Jaiswal, 2006) .
تواند ین امر میل ایدل. ده استیمکران کمتر انجام گردیرانیایدر نوار ساحل،دادهيران و پاکستان رویمرز ایکیکه نزدین سونامیر ایثأتياما مطالعه

توان یمنطقه میدانیبا توجه به مطالعات م. سال قبل در منطقه باشد70ن واقعه در حدود یايامدهایجهت ثبت اثرات و پیکافيهارساختیعدم وجود ز
- فقط منحصر به دهستانیتیاکم جمعراز سکنه بوده و تیستان و بلوچستان خالیاستان سیاغلب نوار ساحلین سونامیداد ایجه گرفت که در زمان روینت

. انددر حدود چند صدنفر داشتهیتیس و پسابندر بوده که جمعاً جمعیپار، بریاز جمله چابهار، لیکوچکيها
- انوسیاقیمؤسسه مل،لین دلیبه ا. باشدیعمان ميایدریرانیسواحل يسواحل پاکستان بر رو1945یسونامياثرات واقعهین مطالعه بررسیهدف از ا

یاثرات سونامیبررسیدانیات میعملانجام مبادرت به 1389نسکو در سال وییعلميهايآموزش و همکاريادفتر منطقهيران با همکاریایشناس
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جهت يبردارو مطالعات نقشهین سالخورده ساکن در منطقه در زمان سونامیشامل مصاحبه و اخذ اطالعات از ساکنین بررسیا. دیدر منطقه ورز1945
ستم اطالعات یسيبه نرم افزارهايوروديهابدست آمده به عنوان دادهيهاداده. باشدیمینفوذ آب به داخل خشکزان یارتفاع امواج و میبایارز

. دیستان و بلوچستان رسم گردیاستان سینوار ساحليزان نفوذ آب و ارتفاع امواج برایميهاداده شد و نقشهییایجغراف

محدوده مورد مطالعه.2
ل شده است یران تشکیايقاره اير صفحهیعمان به زیانوسیاقيانوس هند در اثر فرورانش صفحهیاقیفرورانش مکران در بخش شمال غربيهیناح

گسترش یغرب–یلومتر در امتداد شرقیک900حدود یلهرمز تا حدود مرز هند و پاکستان با طويتنگهیکیفرورانش مکران از نزديهیناح). 1شکل(
یلیم27ن آن حدود یشتریو بمتر در سال استیلیم5/19ران حدود یر این نرخ فرورانش صفحه عمان به زیدهد که کمتریمطالعات نشان م. افته استی

. (Vernant et al., 2004)شود یمتر بر سال برآورد م
يهیک ناحیز یمکران نیمرز غرب. کندیمکران را از سمت شرق محدود مينال و چمن، منطقهارناچيهاامتداد لغز عمده شامل گسليک سامانهی

ب کم یفرورانش مکران شياز اختصاصات منطقه. زاگرس شامل گسل زندان استياقارهيهاین خوردگیفرورانش مکران و چيهین ناحیبیانتقال
Byrne et)اد رسوبات آن است یار زیو ضخامت بس) درجه3حدود (فرورانش  al., 1992) . مناطق فرورانش در سطح يهایگژین ویمهمتر،یلکبطور

Kukowski)یت آتشفشانیز فعالینده و نیبرافزايهال گوهیلومتر، تجمع رسوبات و تشکیک4تا 2ق با عمق حدود یعميهاوجود گودال:جهان عبارتند از

et al., 2001) .که منطقه يااز رسوبات انباشته شده است، به گونهيادیالعاده زمکران حجم فوقيدهد که در منطقهیمطالعات صورت گرفته نشان م
رسد یلومتر میک7ن منطقه به حدود یضخامت رسوبات جمع شده در ا.رودیدر جهان به شمار مینده رسوبیبرافزايهان گوهیاز بزرگتریکیمکران 

(Bourget et al., 2011) . ه یر در ناحیتواند رفتار صفحات درگیاز رسوبات میمین حجم عظی، انباشته شدن چنیساختنیزمالزم به ذکر است که از نظر
- یاز منطقه فرورانش مکران نشان میجنوب–یشماليبا راستايبعددويامقاطع لرزهیبررس. ر قرار دهدیصفحات را تحت تأثشلغزفرورانش و نحوه 

.(Grando and McClay, 2006)شود یده نمیدیانوسیک گودال اقیمکران یشیبرافزايا، در گوهیدنیفرورانشیشتر نواحیدهد که بر خالف ب

نقشه موقعیت تکتونیکی مکران در شمال غرب اقیانوس هند: 1شکل

. اندکل دادهشباشد که بخش اعظم سواحل منطقه را هاي صدف میسنگ تا کنگلومرا حاوي مقادیر زیادي پوستههاي سواحل مکران شامل ماسهپادگانه
واحد مارنی ارتفاعات کوتاهی را در منطقه تشکیل .  (Snead, 1970)رسد یمتر م20ش از یدارد و به بیشیها از غرب به شرق روند افزان پادگانهیارتفاع ا
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پسین–با سن میوسن میانی ) نزدیک ساحل(عمق دریا کميرا منطقهها ن مارنیبزرگ، محیط رسوبگذاري ایصدفيهانوع رسوبات و پوسته. دهدمی
). 1383آقانباتی، (کند میمعرفی

در منطقه مکرانیداد سونامیخچه رویتار.3
تنها .  نشان داده شده استیعربيایدریزا در سواحل شمالیسوناميهالرزهنین زمیو همچنیخیبزرگ تاريلرزه هانیت زمیموقع2در شکل

امواج ) 2011(ران او همکینیباشد که با توجه به مطالعات شاه حسیمکران مربوط به حدود هزارسال قبل میرانیگزارش شده در سواحل ایسونام
ن قطعه یانرفت که پرتاب شدجه گیآنها نتیتن  و سن سنج18م با وزن تا یعظيهاشان با مطالعات قطعه سنگیا. به همراه داشته استینیسهمگ
. باشدیمیسونامجاد شده توسط یاار بزرگ یامواج بسحاصلم احتماالً یعظيهاسنگ

نقشه موقعیت سونامی ها و زمین لرزه هاي تاریخی سواحل مکران: 2شکل

با يان لرزهیدر اثر رخداد زمین سونامیا. استيالدیم1945نوامبر سال 28داد یمخرب گزارش شده در سواحل مکران مربوط به روین سونامیآخر
منطقه یجنوب غربيلومتریک87و به فاصله یدرجه شرق00/63ییایو عرض جغرافیدرجه شمال50/24ییایکه کانون آن در طول جغراف1/8يبزرگا

-است که در منطقه مکران به کمک دستگاهیلرزه و سونامنیزمدادیداد تنها روین رویا. (Page et al., 1979)بلوچستان پاکستان قرار داشت، بوجود آمد 

-Pararas)ران در بر داشته است ی، هند، عمان و اندر سواحل پاکستاياگستردهیو مالیتلفات جانین سونامیرخداد ا. ده استیلرزه نگار ثبت گرديها

.میالدي است1008سهمگین که احتماالً ناشی از سونامی هاي بزرگ پرتاب شده به ساحل در اثر امواج سنگتصویرتخته: 3شکل
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به یقابل توجهيهابینفر کشته شده و آس4000د که در اثر آن حدود یمتر رس13به حدود  ین ارتفاع موج سونامیشتریپاکستان، بیساحلیدر نواح
يهابر اساس گزارش. دندیب دیداً آسیو اورمارا شدیپاسنيبندريشهرها. دیمتر رس2ش از یارتفاع موج به به بیدر کراچ. وارد شدیسات ساحلیتأس

يهایشکستگ،ن دو شهریدر ا. (Ambraseys & Melville, 1982)ب فرورفتندآر ین شهرها به زیاز ايادی، بخش زیداد سونامیموجود، پس از رو
متر در 5/11تا 11به ارتفاع یهند با امواجیگوجرات واقع در ساحل غرب. دن افتاییمتر پا5/1نقاط تا ین در برخیجاد شد و زمین ایدر زمیبزرگ
ران وجود یایساحلیو نواح) عمان(در مسقط یاز ثبت امواج سونامییهان گزارشیهمچن. دیمتر رس2به یارتفاع امواج سونامیو در بمبئده شدینورد
ران و عمان یاز آن در سواحل ایناشیاحتمالیو مالیداد و تلفات جانین رویات ایدر مورد جزئیچ گونه اطالعاتیاما ه،(Murty & Bapat,1999)دارد

ن الدول یبون یسیکمو )ونسکوی(1سازمان مللیو فرهنگی، علمینهاد آموزشت یاز دانشمندان با حمایگروه2008در سال .گزارش نشده است
در سواحل کشور عمان پرداختند و بر 1945یاثرات سونامیدانیمبه مطالعه ران یایشناسانوسیاقیبا مشارکت مؤسسه مل(IOC)2یشناسانوسیاق

یرانیدر سواحل این سونامیآثار ایجهت بررسیدانین گروه مطالعات میز این2010ن در سال یهمچن. دیمنتشر گردیمقاالت علمیبرخآناساس
با . بوده است1945یجهت شناخت اثرات سونامیق از افراد محلین تحقیو همچنیشناسنیشواهد زمین مطالعات شامل بررسیا. مکران انجام دادند

امده است و یمذکور بدست نیحاصل از سونامیرسوبيهاهیدر مورد الییقابل اتکايهاتا کنون دادهیجهت کشف اثرات سونامیناسشرسوبیبررس
يهاداده،ل ساحلیگر از جمله پروفایديهاآن با دادهيسهیو مقایاطالعات از افراد محليآورمبحث جمعدر . مطالعات همچنان در حال انجام است

.ق آورده شده استین تحقید که در ایگرديآورجمعيارزشمند

نقشه موقعیت نقاط مورد بررسی در نوار ساحلی ایرانی مکران و ارتفاع موج بدست آمده براي هرکدام: 4شکل

یروش بررس.4
است در منطقه چابهار يالدیم2010اکتبر سال 23تا 9خ یمکران در تاریدانیات میج حاصل از عملینتاارائهق شاملین تحقیا،دینطور که اشاره گرداهم

با یشناسانوسیالدول اقن یون بیسیران و کمیایشناسانوسیاقیمکران توسط مؤسسه ملیو هشدار خطر سونامیآمادگیقاتیکه در قابل پروژه تحق
باستان و بلوچستانیسدر سواحل استانکورذميهاخین مطالعات در تاریا. دیسازمان ملل انجام گردیو فرهنگی، علمینهاد آموزشیت مالیحما

پار، ین، لیس، چابهار، رمیکنارك، تردف، تنگ، یليادیق سواحل استان از جمله بنادر صین تحقیدر ا. دیچابهار انجام گردیستگاه پژوهشیاتیمرکز

1- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
2 -Intergovernmental Oceanographic Commission
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ن رو یاز ا. دیکسب گرد1945سال یدر مورد اثرات سونامین مناطق اطالعاتیک از ایدر هر . )4شکل (قرار گرفتیابیس، پسابندر و گواتر مورد ارزیبر
، یزان هجوم امواج به داخل خشکیدن امواج، میزمان رسدر موردیو اطالعاتانجام گرددییهاسال مصاحبه75د با افراد مسن با سن باالتر از یگردیسع

فرد مسن در 20باره با حدود نیدر ا. شان کسب گرددیگر مدنظر ایحاصل از آن و هرگونه اطالعات دیو جانیمالیزان خسارات احتمالیتعداد امواج و م
ها بر نان از صحت دادهیافراد و پس حصول اطميهابر اساس گفته. بدست آمدیان توجهیج شایو نتارفتیصورت پذییهامصاحبه1945یمورد سونام
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ن افراد اظهار داشتند که در مناطق یا.آوردندیبه خاطر مین واقعه را به خوبید که ایگردیافتن افراد مسنیز گروه موفق به یپسابندر نيادیدر بندر ص
متر بناشده، 20ش از یبا ارتفاع بییایک تراس دریيکرده، اما چون پسابندر بر رويشرویلومترها داخل ساحل پی، آب تا کیک رودخانه فصلیپست نزد

شان و یايهابر اساس گفته. برده استیرون خشکرا در هم شکسته و به ديادیصيهاقینداشته و فقط قایمناطق مسکونيبر روياثریامواج سونام
. ده شده استیها تا داخل روستا پاشده است اما آب در اثر برخورد با صخرهیمتر رس10تا 8، ارتفاع امواج در محل به حدود یمحاسبات گروه کارشناس

:گرددیاشاره میده شد که به برخینکات جالب دیبرخیدر مصاحبه با افراد سالخورده محل
. شان باشدیجهت فهم درست بودن  اظهارات اياریتوانست معیداده که ميصبح رو4داد در ساعت حدود ین رویافراد، ایبر اساس گفته تمام.1
ن لرزه احساس یزم،مه شبیبعد از ن2تا 1بوده، حدود ساعت یک بندر پاسنیدر نزدیداد زلزله و سونامیکه در زمان روياز افرادیکیيبر اساس گفته.2

یناشییایر درین لغزه زین است که احتماالً زمیانگر ایساعته ب2حدود ین فاصله زمانیاند که ادهیصبح امواج به ساحل رس4تا 3ده و حدود ساعت یگرد
. باشدیدر منطقه میداد سونامیاز زلزله مسئول رو

. انددهیبه ساحل رسگر یکدیاز قه یدق15تا 10حدود یموج بزرگ بوده که با فاصله زمانده به ساحل شامل سه یرسیافراد، امواج سونامیبه گفته تمام.3
به اموال و يادیدر منطقه به همراه نداشته است، اما خسارات زیها تلفات جاندادین رویاینشان داد که بطور کلهاهن مصاحبیج بدست آمده از اینتا.4

یپارگ(ا ین مدارك موجود در بستر درین لرزه و همچنیو زمان زمیداد سونامین رویبیبر اساس تطابق زمان. منطقه وارد آورده استیاهاليهاسکونتگاه
ن لرزه بوده یاز زمیناشییایردرین لغزه زیزم1945یجاد سونامیل ایجه گرفت که دلیتوان نتیم(Pararas-Carayanni, 2006))یکابل تلگراف بمبئ

. است
یخیتاريهابا دادهGISو يمطالعات نقشه بردارقیتلف.5-1

و یدانیميهایالزم به ذکر است که بر اساس بررس.  مکران از غرب به شرق آمده استیرانیزان ارتفاع موج در سواحل اینمودار م5در شکل
زان یم. ده نشده استید1945یاز امواج حاصل از سوناميچ گونه اثریه) سمت غربردف بهیب(تنگ يروستایغربی، در نواحیمصاحبه با افراد محل

کوچک گواتر که در يالبته روستا. متر در نوسان است8ش از یتا ب5/0ن یران و پاکستان بیمرز ایکیرات ارتفاع امواج از بندر تنگ تا پسابندر در نزدییتغ
،ین سونامیداد ایدر زمان رويبادآن یل عدم وجود ایکه به دل) متر10احتماالً تا (را تجربه نموده است يفع ترشرق پسابندر قرار دارد احتماالً امواج مرت

متر بوده  در تیس که در بین این 5/2و 2میزان ارتفاع امواج در کنارك و چابهار به ترتیب .  ن حادثه در منطقه گواتر وجود نداردیايبراياینیشاهد ع
علت ارتفاع کمتر امواج در تیس به نسبت کنارك . متر رسیده است5/1باشد، ارتفاع امواج به شده و جزء شهرهاي تاریخی و قدیمی منطقه میمناطق واقع 

ل تیس علی رغم واقع شدن آن در شرق کنارك این است که بندر تیس داخل لبه شرقی خلیج چابهار واقع شده و این لبه از هجوم مستقیم امواج به داخ
. بالعکس سواحل کنارك به دلیل واقع شدن در لبه غربی خلیج بیشتر تحت اثر امواج قرار گرفته است. جلوگیري نموده است

نمودار ارتفاع امواج در مقابل فاصله از مرکز زلزله در سواحل ایرانی مکران: 5شکل

1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 

1123:کدمقالهپاکستان بر روي سواحل ایرانی مکران1945بررسی اثرات سونامی سال 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ن افراد اظهار داشتند که در مناطق یا.آوردندیبه خاطر مین واقعه را به خوبید که ایگردیافتن افراد مسنیز گروه موفق به یپسابندر نيادیدر بندر ص
متر بناشده، 20ش از یبا ارتفاع بییایک تراس دریيکرده، اما چون پسابندر بر رويشرویلومترها داخل ساحل پی، آب تا کیک رودخانه فصلیپست نزد

شان و یايهابر اساس گفته. برده استیرون خشکرا در هم شکسته و به ديادیصيهاقینداشته و فقط قایمناطق مسکونيبر روياثریامواج سونام
. ده شده استیها تا داخل روستا پاشده است اما آب در اثر برخورد با صخرهیمتر رس10تا 8، ارتفاع امواج در محل به حدود یمحاسبات گروه کارشناس

:گرددیاشاره میده شد که به برخینکات جالب دیبرخیدر مصاحبه با افراد سالخورده محل
. شان باشدیجهت فهم درست بودن  اظهارات اياریتوانست معیداده که ميصبح رو4داد در ساعت حدود ین رویافراد، ایبر اساس گفته تمام.1
ن لرزه احساس یزم،مه شبیبعد از ن2تا 1بوده، حدود ساعت یک بندر پاسنیدر نزدیداد زلزله و سونامیکه در زمان روياز افرادیکیيبر اساس گفته.2

یناشییایر درین لغزه زین است که احتماالً زمیانگر ایساعته ب2حدود ین فاصله زمانیاند که ادهیصبح امواج به ساحل رس4تا 3ده و حدود ساعت یگرد
. باشدیدر منطقه میداد سونامیاز زلزله مسئول رو

. انددهیبه ساحل رسگر یکدیاز قه یدق15تا 10حدود یموج بزرگ بوده که با فاصله زمانده به ساحل شامل سه یرسیافراد، امواج سونامیبه گفته تمام.3
به اموال و يادیدر منطقه به همراه نداشته است، اما خسارات زیها تلفات جاندادین رویاینشان داد که بطور کلهاهن مصاحبیج بدست آمده از اینتا.4

یپارگ(ا ین مدارك موجود در بستر درین لرزه و همچنیو زمان زمیداد سونامین رویبیبر اساس تطابق زمان. منطقه وارد آورده استیاهاليهاسکونتگاه
ن لرزه بوده یاز زمیناشییایردرین لغزه زیزم1945یجاد سونامیل ایجه گرفت که دلیتوان نتیم(Pararas-Carayanni, 2006))یکابل تلگراف بمبئ

. است
یخیتاريهابا دادهGISو يمطالعات نقشه بردارقیتلف.5-1

و یدانیميهایالزم به ذکر است که بر اساس بررس.  مکران از غرب به شرق آمده استیرانیزان ارتفاع موج در سواحل اینمودار م5در شکل
زان یم. ده نشده استید1945یاز امواج حاصل از سوناميچ گونه اثریه) سمت غربردف بهیب(تنگ يروستایغربی، در نواحیمصاحبه با افراد محل

کوچک گواتر که در يالبته روستا. متر در نوسان است8ش از یتا ب5/0ن یران و پاکستان بیمرز ایکیرات ارتفاع امواج از بندر تنگ تا پسابندر در نزدییتغ
،ین سونامیداد ایدر زمان رويبادآن یل عدم وجود ایکه به دل) متر10احتماالً تا (را تجربه نموده است يفع ترشرق پسابندر قرار دارد احتماالً امواج مرت

متر بوده  در تیس که در بین این 5/2و 2میزان ارتفاع امواج در کنارك و چابهار به ترتیب .  ن حادثه در منطقه گواتر وجود نداردیايبراياینیشاهد ع
علت ارتفاع کمتر امواج در تیس به نسبت کنارك . متر رسیده است5/1باشد، ارتفاع امواج به شده و جزء شهرهاي تاریخی و قدیمی منطقه میمناطق واقع 

ل تیس علی رغم واقع شدن آن در شرق کنارك این است که بندر تیس داخل لبه شرقی خلیج چابهار واقع شده و این لبه از هجوم مستقیم امواج به داخ
. بالعکس سواحل کنارك به دلیل واقع شدن در لبه غربی خلیج بیشتر تحت اثر امواج قرار گرفته است. جلوگیري نموده است

نمودار ارتفاع امواج در مقابل فاصله از مرکز زلزله در سواحل ایرانی مکران: 5شکل

1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 

1123:کدمقالهپاکستان بر روي سواحل ایرانی مکران1945بررسی اثرات سونامی سال 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ن افراد اظهار داشتند که در مناطق یا.آوردندیبه خاطر مین واقعه را به خوبید که ایگردیافتن افراد مسنیز گروه موفق به یپسابندر نيادیدر بندر ص
متر بناشده، 20ش از یبا ارتفاع بییایک تراس دریيکرده، اما چون پسابندر بر رويشرویلومترها داخل ساحل پی، آب تا کیک رودخانه فصلیپست نزد

شان و یايهابر اساس گفته. برده استیرون خشکرا در هم شکسته و به ديادیصيهاقینداشته و فقط قایمناطق مسکونيبر روياثریامواج سونام
. ده شده استیها تا داخل روستا پاشده است اما آب در اثر برخورد با صخرهیمتر رس10تا 8، ارتفاع امواج در محل به حدود یمحاسبات گروه کارشناس

:گرددیاشاره میده شد که به برخینکات جالب دیبرخیدر مصاحبه با افراد سالخورده محل
. شان باشدیجهت فهم درست بودن  اظهارات اياریتوانست معیداده که ميصبح رو4داد در ساعت حدود ین رویافراد، ایبر اساس گفته تمام.1
ن لرزه احساس یزم،مه شبیبعد از ن2تا 1بوده، حدود ساعت یک بندر پاسنیدر نزدیداد زلزله و سونامیکه در زمان روياز افرادیکیيبر اساس گفته.2

یناشییایر درین لغزه زین است که احتماالً زمیانگر ایساعته ب2حدود ین فاصله زمانیاند که ادهیصبح امواج به ساحل رس4تا 3ده و حدود ساعت یگرد
. باشدیدر منطقه میداد سونامیاز زلزله مسئول رو

. انددهیبه ساحل رسگر یکدیاز قه یدق15تا 10حدود یموج بزرگ بوده که با فاصله زمانده به ساحل شامل سه یرسیافراد، امواج سونامیبه گفته تمام.3
به اموال و يادیدر منطقه به همراه نداشته است، اما خسارات زیها تلفات جاندادین رویاینشان داد که بطور کلهاهن مصاحبیج بدست آمده از اینتا.4

یپارگ(ا ین مدارك موجود در بستر درین لرزه و همچنیو زمان زمیداد سونامین رویبیبر اساس تطابق زمان. منطقه وارد آورده استیاهاليهاسکونتگاه
ن لرزه بوده یاز زمیناشییایردرین لغزه زیزم1945یجاد سونامیل ایجه گرفت که دلیتوان نتیم(Pararas-Carayanni, 2006))یکابل تلگراف بمبئ

. است
یخیتاريهابا دادهGISو يمطالعات نقشه بردارقیتلف.5-1

و یدانیميهایالزم به ذکر است که بر اساس بررس.  مکران از غرب به شرق آمده استیرانیزان ارتفاع موج در سواحل اینمودار م5در شکل
زان یم. ده نشده استید1945یاز امواج حاصل از سوناميچ گونه اثریه) سمت غربردف بهیب(تنگ يروستایغربی، در نواحیمصاحبه با افراد محل

کوچک گواتر که در يالبته روستا. متر در نوسان است8ش از یتا ب5/0ن یران و پاکستان بیمرز ایکیرات ارتفاع امواج از بندر تنگ تا پسابندر در نزدییتغ
،ین سونامیداد ایدر زمان رويبادآن یل عدم وجود ایکه به دل) متر10احتماالً تا (را تجربه نموده است يفع ترشرق پسابندر قرار دارد احتماالً امواج مرت

متر بوده  در تیس که در بین این 5/2و 2میزان ارتفاع امواج در کنارك و چابهار به ترتیب .  ن حادثه در منطقه گواتر وجود نداردیايبراياینیشاهد ع
علت ارتفاع کمتر امواج در تیس به نسبت کنارك . متر رسیده است5/1باشد، ارتفاع امواج به شده و جزء شهرهاي تاریخی و قدیمی منطقه میمناطق واقع 

ل تیس علی رغم واقع شدن آن در شرق کنارك این است که بندر تیس داخل لبه شرقی خلیج چابهار واقع شده و این لبه از هجوم مستقیم امواج به داخ
. بالعکس سواحل کنارك به دلیل واقع شدن در لبه غربی خلیج بیشتر تحت اثر امواج قرار گرفته است. جلوگیري نموده است

نمودار ارتفاع امواج در مقابل فاصله از مرکز زلزله در سواحل ایرانی مکران: 5شکل
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هر منطقه ین نقشه با توجه به ارتفاع موج در هر منطقه و توپوگرافیا.آمده است1945یدر اثر سونامیا به داخل خشکیزان نفوذ آب دریم6در شکل 
20ا در آن حدود یباشد که آب دریا در منطقه خور گواتر میزان هجوم آب درین میشتریافت که بیدرتوانیبا توجه به نقشه م. ده استیرسم گرد

بعالوه . باشدیداخل خور  و اطراف رودخانه باهوکالت میپست و باتالقيهانیوجود زمن امر یعلت ا. کرده استيشرویپلومتر در امتداد رود باهوکالت یک
از سکنه بوده و یخالین منطقه در زمان رخداد سونامیاد، ایار زیبه احتمال بس. ده استیرسیمتر م10ن منطقه به یارتفاع امواج در انکه احتماالًیا

.به همراه نداشته استیو مالیجانخسارات

هاي ارتفاع امواج و توپوگرافی ساحل در محیط نقشه میزان پیشروي آب دریا به نواحی مکران ساحلی ایران از گواتر تا تنگ بر اساس تلفیق داده: 6شکل
)نواحی مورد هجوم آب دریا با طرح موج آبی نشان داده شده است(نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی
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نقاط یدر برخ. اندشدهیخشکلا به داخیمرتفع وجود دارند که مانع از ورود آب دريابارهایدریاز نواحيارین گواتر و پسابندر در بسیبیر نوار ساحلد
ا تا یاند، آب درده شدهیبریفصليهاابارها توسط آبراههیاند و درل دادهیمناطق پست را تشکر یپذشیفرسایمارنياند و سازندهاحاکمياکه سواحل ماسه

لومتر یک3ا تا حدود یز فعال بوده، آب درینیپسابندر که در زمان سونامیبطور مثال در محل اسکله کنون. نفوذ کرده استیلومتر به داخل خشکیچند ک
ن امواج یدر آن زمان ایبه گفته اهال. استسنگ حرکت کردهبدلند از جنس گلیناطق کم ارتفاع با توپوگرافميبر رویک آبراهه فصلیدر امتداد 
ل یاما به دل. رانده و در هم شکسته اندیلومتر داخل خشکیاز شناورها را تا دو سه کياریاند و بسمنطقه وارد نمودهيادیصيهاقیبه قايادیخسارات ز

خود . به همراه نداشته استیدر اسکله حضور نداشته، تلفات جانیاد کسیزیلیاند و به احتمال خدهیمه شب به محل رسیبعد از نچند ساعتامواج آنکه 
در سواحل . ده اندیبه آنجا نرسیحاصل از سوناميمتر10تا 8ارتفاع متر بناشده و امواج با20با ارتفاع حدود یپرتگاه ساحليپسابندر بر رويروستا

کم بدلندک یس یدر منطقه بر. )و6شکل (ده اندیگردیحضور دارند که مانع از ورود امواج به داخل خشکیمرتفعيابارهایز دیس نین پسابندر و بریب
غرب يلومتریک10ه در فاصلس که یم بریاما شهر قد. لومتر گشته استیک2تا حدود کمتر از یرود امواج به داخل خشکوارتفاع وجود دارد که موجب 

يریگیموجود در بندر ماهيهاقیاما مانند مورد پسابندر قا. ده استیندیبیآس) ه6شکل(ا واقع شده یاز سطح دريمتر12در اتفاع حدود یکنونيروستا
نوار يریموجب شکل گش ینقاط فرسایفقط در برخ. شکل گرفته استییایدريهاتراستوسطز یپار نیس و لین بریسواحل ب. انددهیب دیداً آسیشد
مورد یاز سکنه توسط امواج سونامیخالیواحنن یام شده، یترسيبر اساس نقشه هااست که دهیمتر گرد100کمتر از يبا پهنايااز ساحل ماسهیکیبار

شناسی بنابه شواهد زمین. رسدمیمنطقه خور لیپار  محل کم ارتفاعی ست که درآن، یک رودخانه فصلی بزرگ به دریا. )ه6شکل (اندهجوم قرار گرفته
اي رهاحتماالً در حدود چندصد سال پیش این منطقه به همراه دشت وشنام تا شمال تیس توسط آب دریا پوشیده شده بوده و منطقه چابهار بصورت جزی

لیپار وجود داشته که هنوز بقایاي باغات نخل در فاصله حدود یک کیلومتري ساحل در کناره رودخانه فصلی، روستاي قدیم . در میان آن قرار داشته است
اند و خساراتی به متر داخل خشکی حرکت نموده500امواج سونامی در این منطقه با ارتفاع حدود سه متر تا حدود . هاي آن موجود استخرما و ساختمان

اما به دلیل آنکه در آن . انددیده می شود نیز امواج نفوذ کردهاي در محل کنونی اسکله رمین که کمی ساحل ماسه. )ه6شکل (روستا وارد نگردیده است
ت یبا چند صد نفر جمعياسال قبل، در حد دهکده70شهر چابهار در حدود . کرده، تلفات و خساراتی ایجاد نشده استزمان در منطقه کسی زندگی نمی

در یشهر کنونیه غربیالیمنته(ر یو هفتم تید بهشتیاسکله شهیمحل کنونیاز نخل خرما در در حوالییت آن درون چادر و کپرهایبوده که کل جمع
با ارتفاع یامواج حاصل از سونام. ز وجود داردیگذشته است که هم اکنون نیان شهر میز از مینيک کانال جزرومدی. اندکردهیمیزندگ) کناره ساحل

ها شکسته قیاز قايتعداد. اندکردهيشرویلومتر داخل کانال پیم کیک و نید و تا حدود انهجوم آوردهیزان چندصد متر داخل خشکیمتر به م2حدود 
ک صده قبل یس در حدود یتيروستا. )ج6شکل (دربر داشته باشدیرسد تلفات جانیب گشته است، اما به نظر نمیدچار آسیمسکونیشده و نواح

. جاد نموده اندیایس وارد شده و خساراتیا در تیمشرف به دریم متر به نواحیک و نیز امواج با ارتفاع یس نیدر منطقه ت. ت تر از چابهار بوده استیپرجمع
. وارد نموده اندیمناطق مسکونیبه برخیجزئيب هایاند و آسدهیمتر به سواحل رس2با ارتفاع کمتر از یز هنگام اذان صبح امواجیدر منطقه کنارك ن

اد ساحل، یب نسبتاً زیل شیبه دل. انددهیمجروح گرديب شده و افرادیاز مسجد که در کناره ساحل بناشده تخریبخشیراد محلبطور مثال بنابه گفته اف
یا بوده و خسارت مالیفقط در حد مواج شدن دریدورتر، اثرات سونامیدر نواح. اندنمودهيشرویپیمتر داخل خشک100رسد امواج حداکثر یبه نظر م

. )ب6شکل (اشته استندیو جان
يریجه گینت.6

جاد یاینیار سهمگیمکران امواج بسیرانیسواحل ایپاکستان به خصوص در بخش شرق1945سال یرسد سونامیبه نظر مشده،با توجه به مطالعه انجام
از سمت غرب به شرق بر ارتفاع آنها افزوده وشدهل یتشکیمرتفع ساحليهامنطقه که از پادگانهیخاص نوار ساحلیل توپوگرافیاما به دل. نموده است

ن یهمچن. ها گردندرساختیجاد خسارت به زیدا کنند و موجب ایاند به ساحل منطقه راه پنقاط تنوانستهيارین امواج در بسی، ا(Snead, 1970)شود یم
افته بوده است که یتوسعه يرساخت هایت با زیاز مناطق پرجمعيستان و بلوچستان عاریاستان سینوار ساحل،سال قبل70د اذعان داشت در حدود یبا
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،پست منطقه که محل هجوم امواج بودهیبا توجه به نواح. جاد نگرددیدر منطقه ایدر اثر سونامیچندانیو جانیخسارات مالهدیز موجب گردین امر نیا
یبررسيبراينسبتاً مساعديهاپار مکانیک ساحل منطقه خور لینزديهااطراف خور باهوکالت، اطراف اسکله پسابندر و بخشیرسد نواحیبه نظر م

ن یدو ساعته بیکیین است که با توجه به  فاصله زمانینکته قابل ذکر ا. باشندیحاصل از سونامیرسوبيهاهیثار الآافتن یجهت یشناسرسوبيها
یب قاره عامل اصلین در منطقه شیاحتماالً لغزش و رانش زم،یبمبئیو پاره شدن کابل مخابراتدر منطقهیجاد سونامیو اییایردریلرزه زنیجاد زمیا
.  باشدیمنطقه میجاد امواج سونامیا

یتشکر و قدردان.7
مساعدت در انجام ول کمکیبه دلیشناسانوسیاقیمؤسسه ملین معاون محترم پژوهشیاست محترم  و همچنیداند از رینگارنده مقاله برخود الزم م

- یانجام میکمال تشکر و قدردان)چابهار(انوس هند یعمان و اقيایدریشناسانوسیه پرسنل مرکز اقین از زحمات کلیهمچن. دیق تشکر نماین تحقیا
. گردد
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