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  چكيده 
 يكينزد تا رانيشرق، از تنگه هرمز در ا زا هيناح نيا. واقع شده استهند  انوسياق يفرورانش مكران در شمال غرب هيناح

پس از انتخاب نقطه مورد نظر  ق،يتحق اين انجام يبرا. است افتهيگسترش  لومتريك ٩٠٠حدود  يدر پاكستان با طول يكراچ
 يمنطق يبازه ا ، باشد يم  ٥٠/٢٤ ييايو عرض جغراف ٥٠/٦٠ ييايمطالعه مكران و مشخصا چابهار به طول جغراف نيكه در ا

انجام  يلسازمكران، در نظر گرفته شده و مد ١٩٤٥لرزه  نيزم يلرزه ا يبر پارامترها يمنطقه با نگاه يلرزه ا يپارامترها يبرا
 ٦/٨ گشتاوري يبزرگامراحل كار،  يتمام يدر نظرگرفته شده برا ياست كه بزرگا ينكته الزم و ضرور نياشاره به ا. شده است
پارامترها به عنوان مقدار ثابت در نظر گرفته شده  هيو بق رياز پارامترها به عنوان متغ يكي يمدلساز يدر هر بار اجرا. بوده است

تا بتوان  ديگرد هيته يخروج نيبراساس ا ينقاط رسم شده و جداول نيآب بر اساس زمان در ا يباالآمدگ زانيم ينمودارها. اند
  .كرد ريبه دست آمده را تفس جينتا يبه راحت

 گرفتگي، مدلسازي مكران، منطقه فرورانش،سونامي، آب: هاي كليديواژه
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Abstract 
Makran subduction zone is located in North-West of Indian Ocean. It spreads in length of 900 Km from Hormoz 
strait in Iran to near Kerachi in Pakestan. In this study, Chabahar with the coordinate of 60.50, 24.50 has been 
selected for data analysis. With consideration of parameters in Tsunami event back in 1945 in this area, 
parameters (for example, Dip angle, Epicenter depth, Rake, …..) who has effected on the run-up height  and a 
range for every parameters was selected and the process of modeling started. It is necessary to be mentioned that 
the magnitude for all different modeling process is 8.6 Mw. One parameter is considered to be variable and 
others as unchanged for each run of the computer program. As a result the tables within the main text show the 
run-up changes due each tested parameters at two different location of A and B.   
Keywords: Makran, Subduction zone, Tsunami, Run up, Modeling  

  
  مقدمه    ١

، )ژاپن ٢٠١١سال  يهند و سونام انوسياق ٢٠٠٤سال  يسونام( رياخ يها و هولناك در سال ميعظ يها يوقوع سونام يدر پ
و اتخاذ  يسونام يوقوع احتمال ي، بررس)٢٠٠٨حيدرزاده و همكاران( كرد ليتحم يرا بر جوامع انسان يريناپذ كه خسارات وصف

در   لرزه نيوقوع زم يسونام جاديعامل ا نيتر جيرا. رسد يبه نظر م يضرور يگرياز هر زمان د شيالزم امروزه ب يها ينيب شيپ
   .است نيزم ي پوسته كيهمان مرز صفحات تكتون ايفرورانش  ينواح

 نيا. )١شكل( باشند يم يبه علت وجود منطقه فرورانش مكران در خطر مواجه با سونام )مكران( رانياشرق  جنوب سواحل
مختاري و همكاران؛ (  متر بر سال است يسانت٢ يبيبا سرعت تقر ايصفحه اوراس ريبه ز يحركت صفحه عرب جهيفرورانش نت

٢٠٠٨( .  
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شايان ذكر . است دهيبه انجام رس ياديخطر آن توسط محققان ز
دارد تا كنون مورد مطالعه قرار نگرفته است كه 

 ب،يش هيچشمه مانند زاو يمختلف لرزه ا
لرزه محتمل در منطقه فرورانش  نيزم 
امواج  ين پارامترها روياثرات ا)  ١٩٤٥ونامي 

 .گرفته است كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است

آورده شده اند به عنوان بخشي از ورودي هاي مورد نياز در نظر گرفته شده 
 يا شيب گسل افق نسبت به گسل ةزاوي
، ميزان (rake) ، زاوية ميل(strike) شمال جغرافيايي در سطح زمين

عالوه بر اين پارامترها، داده هاي عمق سنجي 
به كار گرفته شده   GEOWAVE نرم افزار

ها  يو خروج. انجام شد يانتشار و باالآمدگ
به  B جيو گ ٢٨/٢٥و  ٦١/٦٠به مختصات 

در هربار احراي نرم افزار، تنها يكي از پارامترها تغيير داده شده و ساير پارامترها از ميزان 
  .بدين طريق ثبت تغييرات حاصل از يك پارامتر امكانپذير شده است

  يكهر  يشده برا

 )درجه(زاويه شيب  )درجه(زاويه راستا
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 منطقه مورد مطالعه  ييايجغراف تيموقع  ١شكل

خطر آن توسط محققان ز زانيمنطقه و م نيدر ا يسونام شناسايي
دارد تا كنون مورد مطالعه قرار نگرفته است كه  يچشمه بستگ يلرزه ا يكه به پارامترها يامواج سونام

مختلف لرزه ا يبه پارامترها يامواج سونام. مهم دارد نيانجام رساندن ا به
 يلرزه ا يمطالعه پارامترها نيدر ا. دارد يبستگ... ... لغزش و

ونامي با در نظر گرفتن پارامترهاي س و منطقيدر محدوده 
گرفته است كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته استمورد مطالعه قرار  رانيا 

آورده شده اند به عنوان بخشي از ورودي هاي مورد نياز در نظر گرفته شده  ١در اين مطالعه پارامترهايي كه در جدول شماره 
زاويبرحسب كيلومتر،  عرض گسلبرحسب كيلومتر،  طول گسل

شمال جغرافيايي در سطح زمين ، موقعيت گسل يا زاوية راستاي گسل با جهت
عالوه بر اين پارامترها، داده هاي عمق سنجي  .لغزش بر روي سطح گسيختگي برحسب متر و عمق گسل بر حسب كيلومتر

نرم افزار ازمنظور  نيا يبرا .منطقه نيز براي انجام مدلسازي مورد استفاده قرار گرفته است
انتشار و باالآمدگ د،يشامل تول يمراحل سه گانه سونام يتماممدلسازي براي 

به مختصات  A جيبا در نظر گرفتن دو گ. مطالعه قرار گرفت وردم
در هربار احراي نرم افزار، تنها يكي از پارامترها تغيير داده شده و ساير پارامترها از ميزان ) ٢شكل (  

بدين طريق ثبت تغييرات حاصل از يك پارامتر امكانپذير شده است

شده براازه در نظر گرفته بو  ي لرزه اي مورد استفادهپارامترها ستيل ١جدول 

زاويه راستا  )متر(طول لغزش  )درجه(زاويه ميل
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شناساييدر مورد  قاتيتحق

امواج سونام تيحساساست كه 
بهدر  يرو سع شيپ قيتحق

لغزش و هيلرزه، زاو نيعمق زم
در محدوده (مختلف  ريمكران با مقاد

يدر سواحل جنوب يسونام
 
 روش تحقيق    ٢

در اين مطالعه پارامترهايي كه در جدول شماره 
طول گسل:  است كه عبارتند از

(dip)موقعيت گسل يا زاوية راستاي گسل با جهت ،
لغزش بر روي سطح گسيختگي برحسب متر و عمق گسل بر حسب كيلومتر

منطقه نيز براي انجام مدلسازي مورد استفاده قرار گرفته است
مدلسازي براي . )١٩٨٥اوكادا، ( است

م يدر فواصل مختلف زمان
 ٤٣/٢٥و  ٤٨/٦٠مختصات

بدين طريق ثبت تغييرات حاصل از يك پارامتر امكانپذير شده است. ثابتي برخوردار بوده اند
  

 )كيلومتر(عمق گسل

١٠  

١٥  

٢٠  

٢٥  

٣٠  
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به ارائه از آوردن تك تك آنها به ناچار اجتناب كرده و تنها 
نمونه اي از انتشار امواج سونامي در   ٣شكل 

  .ان مي دهدلحظه وقوع زمين لرزه در مقياس بزرگ  كه چشمه ي توليد آن در نزديك خليج چابهار قرار دارد را نش

  
  )درياي عمان( در مقياس بزرگ  لرزه انتشار امواج سونامي در لحظه وقوع زمين

  )١شكل(  Bو  

  )متر( لغزشطول 
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  

لرزه اي به عنوان مثال تغييرات طول پارامترهاي 
مدلسازي و نيز در نظر گرفتن دو نقطه به عنوان گيج براي بررسي 

پارامترها  در مورد ساير .تاثير افزايش ارتفاع موج با افزايش  اين پارامتر به خوبي ثبت شده و قابل مشاهده است
بر اساس بايد يادآور شويم . ده استهمچنانكه در باال به آن اشاره شد اين آناليز صورت پذيرفته، ولي در اينجا آورده نش

محدود كردن بر روي ارتفاع موج سونامي را 
  .پارامترهاي ورودي در نظر گرفت، كه نيازمند است در آينده مورد بررسي قرار گيرد
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               ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                 

از آوردن تك تك آنها به ناچار اجتناب كرده و تنها  ،باالي خروجي ها و تصاوير و نمودارهاي حاصله
شكل  . بسنده مي كنيمحاوي تغييرات حاصل از تغيير طول لغزش 

لحظه وقوع زمين لرزه در مقياس بزرگ  كه چشمه ي توليد آن در نزديك خليج چابهار قرار دارد را نش

  
انتشار امواج سونامي در لحظه وقوع زمين ٣شكل             Bو  Aمحل قرارگيري گيج هاي

 Aطول لغزش در گيج هاي  راتييارتفاع موج بر اثر تغ راتييثبت تغ ٢جدول

A 
٨/٩  

١٠  
٥/١٠  
٥/١٠  

١١  

پارامترهاي  واج سونامي در اثر تغيير در مقدارانجام مدلسازي و ثبت تغييرات ارتفاع ام
مدلسازي و نيز در نظر گرفتن دو نقطه به عنوان گيج براي بررسي با اجراي دقيق . .آورده شده است 

تاثير افزايش ارتفاع موج با افزايش  اين پارامتر به خوبي ثبت شده و قابل مشاهده است
همچنانكه در باال به آن اشاره شد اين آناليز صورت پذيرفته، ولي در اينجا آورده نش

بر روي ارتفاع موج سونامي را  اين پارامترهاوان يكي از علل تاثير اندك برخي از نمودارهاي به دست آمده، مي ت
پارامترهاي ورودي در نظر گرفت، كه نيازمند است در آينده مورد بررسي قرار گيرد

, M.D., Zaker, N.H., Mokhtari, M., 2008, History of tsunami occurrences and 
assessment of tsunami generation potential of the Makran subduction zone, Geosciences Scientific 
Quarterly Journal 18 (68), 150-169. (in Persian). 

. and Hessami, K., 2008, Structural elements of the Makran region, Oman sea 
and their potential relevance to tsunamigenisis. Natural Hazards, 47(2),185-199. 

Surface deformation due to shear and tensile faults in a half space, Bull
Society of America, 75(4), 1135-1154. 
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باالي خروجي ها و تصاوير و نمودارهاي حاصله بسيار به علت حجم
حاوي تغييرات حاصل از تغيير طول لغزش  ٢شماره   جدول

لحظه وقوع زمين لرزه در مقياس بزرگ  كه چشمه ي توليد آن در نزديك خليج چابهار قرار دارد را نش
  

محل قرارگيري گيج هاي ٢شكل

  
جدول                                 
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 گيرينتيجه    ٣

انجام مدلسازي و ثبت تغييرات ارتفاع ام با
 ٢لغزش در جدول شماره 

تاثير افزايش ارتفاع موج با افزايش  اين پارامتر به خوبي ثبت شده و قابل مشاهده است ،ارتفاع امواج
همچنانكه در باال به آن اشاره شد اين آناليز صورت پذيرفته، ولي در اينجا آورده نش

نمودارهاي به دست آمده، مي ت
پارامترهاي ورودي در نظر گرفت، كه نيازمند است در آينده مورد بررسي قرار گيرد بازه تغييرات
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