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چكیده

 هدف. دارد قرار مکران ۀمنطقلغزش  نیاز زم یناش یهند در معرض خطر سونام انوسیو در شمال اق رانیچابهار واقع در جنوب ا جیخل
 نیی در ا یسیونام  وقوع صورت در خسارت حداقل زانیم برآوردچابهار،  جیدر خل یبا توجه به احتمال وقوع مجدد سونام مطالعه، نیا از

 ،یاجتمیاع  بخیش  شیامل در چهار طبقه  یاز سونام یخسارات ناش یکل طور به. است نانهیو بدب نانهیخوشب يویقالب دو سنار درمنطقه 
 حیداکرر  احتمیال  و يا منطقیه  خسیارت  نیتخمی  يها از روش خسارات،برآورد  درو  یبررس یبخش نیب و مولد يها بخش ها، رساختیز

 ونیی لیم 827معادل با  خسارت حداقل مجموع در نانهیخوشب يویسنار در ج،ینتا اساس بر. است شده استفاده مکمل صورت به خسارت
از تلفیات   یخسیارات ناشی   کیه  وسیت یپ خواهد وقوع هب یدر صورت وقوع سونام دالر اردیلیم 4/1معادل با  نانهیبدب يویو در سنار دالر
 يدیی تول  هیا، بخیش   بخش نی. پس از ادهند یم اختصاص خود به را ارقام نیباالتر بیترت به ها رساختیوارده به ز يها نهیو هز یانسان
 رود یمی  انتظار ران،یا یالملل نیب تجارت در منطقه نیا تیاهم به توجه با و شود یم متحمل يادیو ص دیخسارت را از جانب ص نیشتریب

 نیی مناسب به ا واکنش يبرا يزیر برنامهو  منطقه در سكیر تیریمد جهیباشد. در نت شده محاسبهاز رقم  شیبه مراتب ب یخسارت کل
 .باشد ها تیجزو اولو دیمخاطره با

واژهكلید

 .PTVA ،ینسب يریپذ بیآس شاخص ،یسونام ،يا منطقه خسارت نیتخم خسارت، حداکرر احتمال

 

 . سرآغاز1

 ن،یه آب دا  یوسه  ییجهن   جنبه  و نیه دا ریل ۀارل نیتثر لم دا

 کیه  تل که   ردیه گ یمه ونمت  سمننمی ش ل  تظت ات د یپد

 ولهت  تمتنهد  یم یسمننم تاهت . تست شد  لیتش  ممج اشت 

، دتشهت  بنشهد   نیرلمیمننند فرواتنش صفظن  ل زین اگرید

 ,Ferreira) تسهت  آ  أمنشه  نیتر مه  نیردایل ۀارل نیلم تمن

هنههد، دا تثههر فههرواتنش  ننمدیههتق یغربهه شههمنل دا (.2011

 یهۀ ننح رت ،یه ت ات قهنا   ۀصفظ ریب  ل ومن ی ننمسیتق ۀصفظ

تهن   هرمهز  ۀتنگ ی یتل نزد  یننح نیت ک شد   لیتش  م رت 

دا تمتهدتد   لهممتر یک 900حهدود   یحدود مرل هند بهن طهما  

 ،و هم هنات   دالتد یه تست )ح نفت یگسترش  یغرب -یشرق

خیز بنالیی تست  پتننسیل سمننمی ا(. لو  م رت  دتات1386

(Mokhtari, 2011 .)سهنل   ابهرت  ممجمد سمتبق ب  تمج  بن

( Pararas, 2006ات تجرب  کهرد  )  یمنطق  سمننم نیت 1945

 بهزاگ  اههن  ارل  لمین جندیت ییتمتنن ،یشننس نیلمتل نظر  و

 یخطهر سهمننم   لیه دا نیو ب  همه  تست دتشت  ات لت یسمننم

 اود یب  شمنا م اخطر جد کی رت یت یسمتحل جنمب ابرت

(Payande, et al., 2015 .)دا صهما    شهمد  یمه  ینیب شیپ

به    قه  یدق 30ظهرف   یشد  گسل م رت  تممتج سمننم ف نل

( ک  بن 1391 هم نات ، و)تکهرپماجنت  برسد رت یسمتحل ت
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 کشهما،  جنمب دا چنبهنا جیخل اصندتقت تیتمج  ب  ممق 

 دیه بن او نیتل ت ،خطر تست م رض داسمتحل  نیتر مه  تل

 .شمد جندیت کشما دا د یپد نیت بن مقنبل  ابرت الل  یآمندگ

دا  م هرت ،  منطقهۀ چنبههنا دا   یجخله  یهت تمج  ب  ممق  بن

سمننمی، فنج ۀ تنسهننی دا تیهن منطقه  اوا     صما  وقمع

بتمت   ین  ت برتا(. 1391 هم نات ، و تکهرپماجنت)دهد  می

خسهنات    بنلسهنلا خسهنا  و   حدتقل ابرت بهترا برننمۀ

شهننخت   یهد تاتئ  کهرد، تبتهدت بن   ینییتل مخنطرت  دا یننش

 آواد ب  دسهت  مخنطر  یو تجتمنو تقتصندا آثناتل  یمننسه

(Hallegatte, 2008.) 

منزاهۀ تنههن بنهدا     بنهدا اتهههردا چنبههنا به      همچنین،

 ومههن  قههرتا دتاد کهه  تقیننمسههی تیههرت  دا شههمنل دایههنا 

ترین ات  دسترسهی کشهماهنا آسهینا     ترین و آسن  نزدیک

ههنا آلتد جههن     آب به   (تنهد  مظصما دا خش ی )ک مینن  

ب  حسنب  یرت ت اتجنا حین  هنا شنهرگتل  ی یو  تست

مطنا   بهن تمجه  به  تحتمهنل      نیتل ت هدف ،نیبننبرت. آید می

 نیه ت کیتسهترتتو  تیچنبهنا و ممق  جیدا خل یوقمع سمننم

 زت یه ، برآواد ممنطق  بمد  اتجنامنطق  دا تقتصند کشما و 

منطقه    نیه دا ت یحدتقل خسنا  دا صما  وقمع سهمننم 

 . تست

 اشرویگرفتگی و پ آب زت یم دیمنظما تبتدت بن نیت ابرت

و  نهد  یپندا سهمتحل مشهخص بنشهد که       یتممتج سهمننم 

 تل تسهتفند   بهن  اتچنبههنا   جیگرفتگی خل آب زت یمهم نات  

 یسهمننم  تنتشهنا  اسنل  یشهو  دتد تنجن   اودد اسنل مدل

 ,.Payande, et al) تنهد  کهرد  ات تستظصنل  ومن  انیدا دا

 تاتئ  شد  تست. 1دا ش ل  ک ( 2015

 



(Payande, et al., 2015)لرزهزمینوقوعويسنارسهدرچابهارجیخلدریسوناميباالرو.1شکل

 

 زت یه م شهمد،  یمه  مالحظه   1که  دا شه ل    طهما  همن 

متمسهط و   ف،یا  میچنبهنا دا س  سننا جیگرفتگی خل آب

 بهن ( بیترت ب  1/9 و 1/8، 5/7 یبزاگ ب  ۀلازا)دا تثر  اقم

 ,Payande) تست شد  مشخص لاد و سهز قرمز، اهن انگ

et al., 2015.) زت یههتل اوش حههدتکرر م مطنا هه  نیههت دا 

 1/9 ۀلازاه  ی نه ی میسهننا  نیبهدتر  حناهت  دو داخسنا ، 

 میسهننا  نی( و بهتهر لادانهگ  گرفتگی آب مننطق) اشتریا

( تسهتفند  شهد    قرمزانهگ  ۀمنطق) اشتریا 1/8 ۀلازا ی نی

 چنبهنا، اهن شهرستن گرفتگی دا  مننطق آب نیشتریبتست. 

 یدتخله  قسهمت تست ک  دا  جیخل یدتخل قسمتکنناک و 

 یرسنختیس ن  و ل  یه کن، نیریش آب ۀکناخنن کی جز  ب

 ۀمنطقه دو  دا ههن  گهن   سه منت و  مرتکز یۀکلوجمد ندتاد و 
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 و چنبهنا شهرستن  جنم )طرح  قرتا دتاندو کنناک  چنبهنا

 یننشه  اتقتصند خسنا  زیمطنا   ن نیدا ت .(1386 کنناک،

 . شمد یم برآوادمننطق  نیت دا یتل سمننم

 یتل سهمننم  ی، بهرآواد خسهنا  ننشه   مطنا ن  شتریب دا

 زت یه م که  ا طهما   به پس تل حندثه  مظنسهه  شهد  تسهت.     

ک  دا تثهر   2004دا سنل  اتندونز یتل سمننم یخسنا  ننش

 سههب ، آمد وجمد  ب سممنترت شمنل دا اشتریا 9 ۀارل نیلم

 و شهد  منطق  یدتخل ننخناص دیتما تل داصد 97 افتن نیب تل

 آواد وجهمد   ب خسنا  دالا نادیلیم 5/5 تل شیب مجممع دا

 اجهن  بهر  یمنفه  تثهر  زین 2005 سنل دا اتقتصند اشد اد ک 

 2011ژتپهن دا سهنل    یسهمننم (. Indrawati, 2005) گذتشت

که    مسهت یپ وقمع  ب اشتریا 9 یینیداۀ ارل نیدا تثر لم زین

افتنهد و   نیهزتا تنسهن  تل به   15ب   کیفنج   نزد نیدا تثر ت

 RMS Special) منند ادالا خسنا  بر جن نادیلیم 3تل  شیب

Report, 2011; Nanto, et al., 2011). 

 بهن  تمری ندا شمنل  Cascadiaۀ منطق ابرت ات مطنا   دا

 یننش یتحتمنا خسنا  ینیب شیپ ب  PTVAتستفند  تل مدل 

 نیه ت نیمه جیاغزش تقدت  شد  و نتن نیلمأ منشبن  یتل سمننم

دالا خسههنا  بهه    نادیههلیم 5/0تسههت کهه  دا حههدود   

 اهن سنختمن دالا ب   م یلیم 116و  یمس من اهن سنختمن 

 نیه ت جینتهن  ابر مهنهن  ک ا طما  ب شد خمتهد وتاد اتجنا

 23طهق  و  کی یمس من اهن سنختمن تل  داصد 95 مطنا  

 شههد دنههخمته بیههتخر اتجههنا اهههن سههنختمن داصههد تل 

(Dominey-Howes, et al., 2010.) 

تل  یننشه  یو تنسهنن  اتقتصهند  آثهنا  ینبیتال و ینیب شیپ

بن دا  2004دا سنل  تمری نسمتحل شمنل  دا یتممتج سمننم

 ن،یاهرل  تل سهطح لمه    لمهین  الممترینظر گرفتن ومق دو ک

 دا تنسهن   182 سهنالن   متمسهط  طهما   تست ک  ب نیت نیمه

دالا دا ههر سهنل    م یه لیم 18و  ندخطر م رض دا سمتحل

خسنا  وتاد خمتهد شهد. دا   زت یتجه و هن رسنختیلب  

 تمهمتج  آثهنا تسهت که     شهد   ینه یب شیپ یکل امیسننا کی

تنسهن    م یه لیم 1/1 اد یشمنا تمری نادا سمتحل  یسمننم

 نادیه لیم 110 م هندل  یخسنات ممجب وتست تثرگذتا بمد  

 یممجمد دا مننطق سهنحل  زت یو تجه هن رسنختیل ب  دالا

 (.Chesley and Ward, 2006) شمد می

پهس تل   نیتسهترتا  زیه خ یسمننممننطق  ابرت ات مطنا   دا

 ۀنقشه  ۀتاتئه تقدت  به    آ ، ینیب شیپخسنا  و  زت یم نییت 

ات  نه  یهز نیشد  تست تن دا صهما  حندثه  کمتهر    1 یتخل

مطنا ن  بهن ههدف    نیمتظمل شد. ت یخسنات  تنسنن ابرت

منهنطق دا    نتنجن  شهد  و تل سهنکن   سکیا تیریبههمد مد

 بهن  تنطهنق و آمد  دست  ب اهن نقش  دأییت ام رض خطر برت

 که   تست نیت نیمه جینتن. تست شد  تستفند  مننطق تیوتق 

 دا منهنطق   نسهنکن  تیااهن تسهت  تمتنسهت     شد  یته ۀنقش

 Dall’Ossoهمهرت  دتشهت  بنشهد )    ات یسمننم خطر م رض

and Dominey-Howes, 2010.) 

 یهۀ کل دیه بن ی ه یطه ۀمخنطر کیتل  یننش آثنا لیتظل دا

 اگهذتا  تالش دا تهن  شهمند  گرفته   نظر دا خسنات  و آثنا

  به  ات نننه  یب وتق  ۀجینت بتمت  ،یسمننم مخنطرت  اهن ن یهز

 یتخص سهمننم  صما   ب و ی یطه مخنطرت . آواد دست

 یمیمسهتق  آثناوالو  بر  د،شمن یم یبراسمطنا    نیک  دا ت

 آوانهد،  یم بنا  ب مخنطر  مماد ۀمنطقو ظنهر  یلندگ ادک  

. شهننخت  گذتانهد  یم اتل خمد بر جن زین یمیرمستقیغ آثنا

 تقدتمن  و ی یطه مخنطرت  بهتر تیریمد دا ات من آثنا نیت

 ثرأمته  اهن بخش نییت  بن. کند یم کمک آ  تل ب د نلین مماد

 و خسهنات   ومهق  و وسه ت  تهمت   یم ی یطه مخنطرت  تل

و دا جهههت  آواد دسههت  بهه ات بخههش هههر اهههن بیآسهه

 . کردتل خسنات  تقدت   اریشگیپ

 کیه  وقهمع  تل یننشه  اههن  خسهنا   تنمتع یکل طما ب 

 چههنا  دا تهمت   یم ات منطق  کی اهن بخش بر ی یطه ابال

 :کرد ابند طهق  دست 

 بخش ،یتنسنن خسنات  ۀرندیگ بردا یتجتمنو بخش. 1

 و فرهنهگ  بخهش  و سالمت بخش آمملش، بخش مس ن،

 ؛مذهب

 ،اتنرژ نقل، و حمل بخش شنمل هن رسنختیل بخش. 2

و  یسنحل حفنظت ل،یس کنترل و فناالب و آب تاتهنطن ،

 ا؛نایآب
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 و اریگیمههنه ،اکشههنوال شههنمل ادیههتما بخههش. 3

 ا؛دیتما اهن بنگن 

 .ستیل طیمظو  یشنمل دوات، بخش منا یبخش نیب. 4

تم ن  و بن تمج   حد تن ذکرشد  اهن بخشمقنا   نیت دا

 ههدف  که   آنجهن  تل و  شهد  ینبیه تالتطالون   یب  دسترس

فنقهد   نیه  تیتهم ک تل ممتاد  تست، خسنا  حدتقل برآواد

 حدتقل ۀوتژ لیدا نیب  هم. تست شد  یپمش چش تطالون  

 خسنا  ۀدتمن ، لیرتشمد یم برد  کنا  ب خسنا  برآواد دا

فرتتهر تل توهدتد و تاقههن  دا    نایمخهنطر  بسهه  کیه تل  یننشه 

 دسترد تست. 

 بهن تهن    یبهرآن مقناه    نیه دا ت ذکرشد  ممتاد ب  تمج  بن

 یتحتمنا یتل سمننم یکل ننش خسنات  اتقتصند اهن اوش

ب   دو قسمت  دا او نیت تل. کنی  برآواد ات چنبهنا جیدا خل

پردتخت  خمتهد شد. سپس  شد  تستفند  مدلو  اوش یم رف

 تاقههن  و شههد   ن یههبمظنسهههن   جینتههنسههم   قسههمتدا 

دا قسهمت بظهر به      وشهد   خمتههد  یبراس آمد  دست  ب

 دا. شهمد  یمطنا ن  تقدت  مه  ریسن بن س یمقن و جینتن یبراس

 . دشم یم تاتئ  هنییشنهندیپ و اریگ ج ینت زیقسمت آخر ن

 

 ها روش و مواد. 2

   ،یمسههتق ۀدسههتبهه  سهه   یینیههمخههنطرت  دا اهههن نهه یهز

 اهن ن یبرآواد هز ا. برتشمند یم  یو پنهن  تقس  یرمستقیغ

اوش تههنب   ر ،یتل چهههنا اوش مههدل چنههدمتغ    یمسههتق

خسهنا  بهر    نیخسنا ، تحتمنل حدتکرر خسنا  و تخمه 

تل  یبرآواد خسهنا  ننشه   دا. دشم یمتستفند    یننح امهنن

 مماد شتریب خسنا  حدتکرر تحتمنل اوش یسمننم ۀمخنطر

 به   یدسترسه  و مطنا ه   نیت تهدتف ب  تمج  بن. تست تمج 

 جیوتاد  به  خله   خسهنا   حهدتقل  برآواد ابرت تطالون ،

 اهن اوش تل ،یبراس تظتتمج  ب  نمع خسنا   بنچنبهنا 

PTVAاوش  ،ات برآواد خسنا  منطق 
و تحتمنل حدتکرر  2

منتشرشهد  تل   ههنا  نقش  و هن گزتاشتل  ین،خسنا  همچن

و  یسههتن تسههتن  س اسههنلمن  مسهه ن و شهرسههنل  سههما

 ههنا  بخش و تب ند تمن بلمچستن  دا قناب طرح جنم ، ک  

تسهتفند    ات براسهی کهرد ،   کنناک و چنبههنا  هنا شهرستن 

 شد  تست. 

مسه ن دا  مماهمع که  بخهش     نیه دا نظر گهرفتن ت  بن

تل  شهمد،  یمه ات متظمهل   بیآسه  نیشهتر یب یسمننم ۀمخنطر

 شد  تستفند  تبزتا. دشم یم کنمل و قیدق یبراس ینیاوش نم

 نیتست ک  توا یخسنا  ب  بخش مس ن مدا نیتخم برتا

افته  تسهت.    کنا  ب یسمننم ابرت Papathoma تل سمابنا 

PTVA به   منظهما  ب  ک  تست خسنا  نیتخم تبزتا نیتوا 

تسهتفند    یمسه من  اههن  سهنختمن   به   بیآس آواد  دست 

چناچمب  جندیک  قندا ب  ت نستیپم یمدا PTVA. دشم یم

 و Papathoma. بنالسههت قههدا  بههن بیآسهه یههۀتوا نیتخمهه

 ،ی)مهندسهه ن یخصمصهه تل اسههر کیهه (2003) هم ههنات 

 ابنهد  طهقه   و نیهی ت  ات( ر یه غ و یتجتمنو ،یطیمظ ستیل

ب  نمع و شد   یوتکنش متفنوت ن یخصمص نیک  ت ندکرد

مهدل دا   نیه دا ت .کردنهد  یهن ات مطرح م ب  سنختمن  بیآس

 ابهرت ( RVI)ی نسه اریپذ بیشنخص آس نلیتمت کی تینهن

 و سهنختمن   متیق ب  تمج  بن ک  دیآ یم دست  ب سنختمن 

 خسهنا   زت یه م آ  ۀوتسهط   به  تهمت   یم ذکرشد  شنخص

مدل  نیات مظنسه  کرد. تل ت هن سنختمن  تل کی هر بر وتاد 

 یمسه من  اههن  سهنختمن   اریپذ بیآس زت یم یبراس ابرت

 توتههنا  و شهد   تستفند  یمختلف ینمتح دا یسمننم تل یننش

 Dall Osso, et al., 2009a; Dall) تست د یاس تثهن  ب  آ 

Osso, et al,. 2009b; Papathoma, et al., 2003; Dall 

Osso, et al., 2010; Dominey-Howes and Papathoma, 

2007; Dominey-Howes, et al,. 2010.) 

 سهنختمن   کی ک  شمد یم دتد  نشن  مدل نیت تسند بر

ت هدتد که  طهقهن ،     ،مرهنل  ا)بهرت  فیاه   سنختنا کی بن

 ف،یاه   ازیه ا یمرل چهمب، په   دوت  یب یمصناح سنختمنن

ات دا  اشهتر ی...( خسنا  ب حفنظت تل بنن و فیا  طیشرت

پهس تل آ  متظمهل    گرفتگهی  آبو خصمصنً  یمقنبل سمننم

سهنختمن  بهن سهنختنا     کیه  ،گهر یخمتهد شهد. تل طهرف د  

مظ ه    ازیا یآام ، پ بتن شتر،یب نیمستظ   )مرل س  طهق  

 بهدو   ات خمد تالش تل داصد 50 تن 40 تست مم ن...(  و

 .بدهد دست تل ،یتمجه شنین  اسنختنا خسنا  گمن   یه
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هههر  ابههرت 3(RVI)ی نسههه اریپههذ بیآسهه شههنخص

. دیه آ یمه  دست  دو قسمت مجزت ب یسنختمن ، بن جم  ولن

مدل به  صهما     نیهر سنختمن  دا ت RVIودد  ج ،ینت دا

 :شمد یمظنسه  م ریل

   RVI SV WV 2 1
3 3      (1)  

 اریپهذ  بیآسه  ابهرت  شهد  تستنندتاد نلیه تمت SVدا آ   ک 

 اریپهذ  بیآس ابرت شد تستنندتاد نلیتمت WV ،بنن هر اسنختنا

 قهرتا  5 تن 1 ۀبنلهر دو دا  SVو  WVو  یگرفتگ آب تل یننش

خنطر تست  نیاتبط  ب  ت نی( دا ت3/2) دو سم  بیار. دتاند

ب  سنختنا هر سنختمن  مم ن تسهت به     نیک  خسنا  سنگ

 تالش بن تست مم ن ک  ریت م ابنال اهن ن یهز ب  یطما منطق

وهدد دا   نیه که  ت  شمد منجربنشد،  شتریب نی برتبر سنختمن  آ 

 شهد   دأییتو دا مطنا ن  مختلف صظت آ   ثنبت بنالفرممل 

 ;Dall Osso, et al., 2009a; Dall Osso, et al,. 2009b) تست

Dall Osso, et al., 2010.)  

 بههن( SV) سههنختمن  هههر اسههنختنا اریپههذ بیآسهه

 یگرفتگه  آب زت یه م(، BV) بنهن  ههر  اسهنختنا  اهن یوگیو

 ۀاتبطه (، طههق  Prot) بنن تل حفنظت ۀداج(، EX) سنختمن 

 :شمد یم مظنسه  لیر

SV()=(BV) . (EX) . (Prot)  (2)  

 حههدتقل) 1 ۀبههنلدا  شههد تستنندتاد نلیههتمت BV کهه 

 به   و تسهت ( اریپهذ  بیآسه )حهدتکرر   5 تهن ( اریپذ بیآس

شهنمل ت هدتد    ههن  یوگه یو نیه ت. دتاد یبستگ بنن اهن یوگیو

سهنخت،   کیه و ت ن یطهقن  سهنختمن ، مصهناح سهنختمنن   

 جههت  و شه ل  بنن، یپ و شنامد  تول، ۀطهق کیننمیداودیه

 تل حفنظهت  طیشهرت  و حمهل  قنبهل  تجسهن   بنهن،  اریقرتاگ

بن ومق آب مماد تنتظهنا دا م هن  قرتاگهرفتن     EX .بننست

 5)حدتقل ومق آب( تن  1 نیب EX. شمد یم نییسنختمن  ت 

 شهد  تستنندتاد نلیمتت Prot .ردیگ ی)حدتکرر ومق آب( قرتا م

 ابهرت  یمهنن   ههر  تل طریهق  که  تسهت   یسطح حفنظت ابرت

قسهمت   نیمربمط ب  ت اهن یوگیو. شمد یم فرته  سنختمن 

ممتنه    ،یینیه دا متایه بنهن، وجهمد د   اریقرتاگ فیادشنمل 

 طههق  که   شهمند  میتطرتف بنن  اآجر متایو وجمد د ی یطه

 ۀبهنل دا  Prot .دهند یم تختصنص خمد ب  ات ییهن ول  مدل

( قهرتا  یحفهنظت  گمنه    یه)بدو   5)حدتکرر حفنظت( تن  1

 ,Dall Ossoمدل ب   ن یتل جزئ شتریتطالع ب ا)برت ردیگ یم

et al., 2009 .)اجمع شمد 

 اهههن بخههش اتجههزت ریسههن ابههرت شههد  تسههتفند  اوش

و  نیگزیجهن  ۀنه یهز نیتخمک  دا بنال ونمت  شد،  چهناگنن 

 شهتر یب دیه تما بخهش  دا ک  تست افت  دستبرآواد مننف  تل

 گمن   یه ب  یدسترس ک  اممتاد داتست.  شد  ابردتا بهر 

دا منطق  وجمد ندتشت  تست، تل اوش تنتقهنل   اآمنا مستند

کشماهن  ریدا سن تفتند  تتفنق اهن یسمننممننف  و بن تمج  ب  

 امهنن زین یتنسنن خسنات  بخش داشد  تست.  گرفت  بهر 

 نیتهر فرد تست ک  تاهت   ابرت شد  توال  یۀد زت یم مظنسه 

 خمتهد بمد.  یحدتقل خسنا  تنسنن

 

 بحث و جینتا. 3

و  سهنلا  مهدل  تل تسهتفند   بهن  مطنا ه   تین هدف اتستنا دا

و هم ههنات   Payandeتل سههما  گرفتهه  صههما مطنا ههن  

تممتج بن تمجه  به     ابنالاو یماتسند دو سننا ( بر2015)

 سهننایم  ترین بدبیننن  منزاۀ  ب یشترا 1/9 یبزاگ بن هنا لازا 

 ات که   منهنطقی  سننایم ترین خمشهیننن  منزاۀ ب  ایشتر 1/8و 

 کنی . می ت یین شمند، یم یتل سمننم یننش گرفتگی آبدچنا 

دا دو شهرسههتن   گرفتگههی آبمنههنطق دچههنا  2دا شهه ل 

 تنههد، اسهه ن  و مرتکههز تجههنا اچنبهههنا و کنههناک کهه  دتات

که  تل   ممجمد هنا نقش  ب  کناگیرا بنمشخص شد  تست. 

و بلمچسهتن    یسهتن  س اسنلمن  مسه ن و شهرسهنل   سما

 م هدنی  تکتشهنفن   و شننسی ینشد  تست )سنلمن  لم ی ته

و بهن   (1393 چنبههنا،  شهرسهتن   ومهممی  جغرتفینا کشما،

 طههق  دا شهرسهتن  چنبههنا   گمگهل،  اههن  نقشه  تستفند  تل 

 یننن بدب یماشهرستن ، دا سننا ینطرح جنم  ت بندا تقسی 

 یرتنیو سنلمن  بنندا و کشت 11 مظلۀ( یشترا 1/9 ی)بن بزاگ

 دا. شهد  خمتهنهد  سهمننمی  تل ننشیتستن  دچنا بظرت   ینت

آ ، دا شهرسهتن    یو دا بخهش غربه   یجخله  دیگهر،  طرف

جنهمب   هنا طرح جنم ، مظل  یمن کنناک بن تمج  ب  تقس
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و شهرک  اگنل یروگن شمنل ن ا،گنل یروگن شهر، بلمچن ، ن

 یتل سهمننم  یننشه  گرفتگهی  آبشهرستن  دچنا  ینت یصن ت

چنبههنا   یجخله  یدا قسهمت دتخله   ین،خمتهند شد. همچنه 

 یظرت  ننشدچنا ب کنمالً ک  دتاد قرتا کن شیرین آب کناخننۀ

 .شمد می سمننمی تممتجتل 

 
 

 

 

 

(Payande, et al., 2015)ريشتر1/9ۀزلزلبزرگیباسناريودرکنارکشهرستانوچابهاربندردرسونامیامواجباالروي.2شکل

 

( بهر  یشترا 1/8 یبزاگ بن لازاۀ) خمشهیننن  سننایما دا

تل  یهک  هی  ی،سمننم سنلا مدل تل ممجمد هنا نقش تسند 

 گرفتگهی  آبدچهنا   چنبههنا  شهرستن دو طرف  دا هن مظل 

 شهد ،  گفت تمج  دتشت بن تمج  ب  ممتاد  بنیدنخمتهند شد. 

و  یننن خمشهه  یمادا هر دو سننا یدا صما  وقمع سمننم

به  دو بنهدا مهه  و     یج،خل یندا ت خسنا  ومدۀ یننن ،بدب

 و شهمد  یمه  وتاد اکالنتر یدو شه یبهشت یدشه یکتسترتتو

دا  ی،خسهنا  تنسهنن   اب  تسترنن هن بخش سنیر ب  خسنا 

مه ، قنبهل   ادو بندا تجنا یند  ب  تبن خسنا  وتا یس مقن

 .بمد دتمج  نخمته

 نقهص  ههن  مهدل  نیه ت یهۀ کلدا  ههن  تیمظدود نیتر مه  تل

 ممجهب  که   تسهت  نلیه ن مهماد  اههن  دتد  و اآمنا تطالون 

 نیهی ت  دا.  یشهم  متمسهل  نیگزیجهن  اههن  اوش ب  شمد یم

به    نیگزیجهن  اههن  نه  یهز کنابردب   بنید  ،یمستق اهن ن یهز

 ۀنه یهزمتمسهط   نیه  شهد   مسهتهلک  اههن  یهی تالش دتات اجن

تالش  رتیههل ،دشههم تمجهه  شههد  بیههتخر یههیدتات سههنخت

بهرآواد   ابهرت  ،نیهمچنه . تسهت تهر   قنبل دسترد ینیگزیجن

 صیتخصه  ۀبمدجه  زت یه تل م ههن  بخهش  یخسنا  بهر برخه  

 ریسهن  طیممتاد مشهنب  بهن شهرت    داآ  بخش و  ابرت شد  دتد 

 بهن ( اتندونز یسمننم نجنیکشماهن تل اوش تنتقنل مننف  )دا ت

 . تست شد  تستفند اوش،  نیت مالحظن  یۀکلدا نظر گرفتن 

مس ن، آمملش،  اهن ربخشیشنمل ل :یاجتماع بخش. ۱

 .تست یتنسنن خسنات  وسالمت و فرهنگ و مذهب 

 PTVAک  طههق مهدل    طما همن  بخش نیت دا: مسکن

 شهنخص  ۀمظنسهه شد، ب   ونمت  هن اوشدا قسمت ممتد و 

. دشهم  یمهر منطق  تقدت   دا هن سنختمن  ابرت اریپذ بیآس

 اههن  دتد  یۀپن بر RVIتست دا مدل مذکما  شنین  یندآواا

 تههک تههک ابههرت( GIS) یینیههجغرتف تطالوههن  ۀسههنمنن

دا  . تیهن دا حهنای تسهت که     شهمد  یم مظنسه  هن سنختمن 

 GIS ابهر مهنهن   یتطالونت تیمظدود لیب  دا چنبهنا جیخل

 نیه ت دا وتقه   یمسه من  اههن  تل سهنختمن   کیه ههر   ابرت

 ی ه یزیف طیدا دسهترد تل شهرت   تطالون  یۀپنبر  مظدود ،

 ابند )شنمل س  طهق  هن سنختمن  تل مختلف اهن ابند طهق 

( و ت هدتد  کپرهن و دوت  ک و  انمسنل و بندوت ، قنبل نگهدتا

 نلیه تمت ،اشهردتا تل سما دشد یتما اهن مطنبق بن دتد  هن آ 

 یکل صما  ب  منطق  نیت ابرت ینسه اریپذ بیشنخص آس

 ،نیهمچنه  .تسهت  شهد   مظنسهه   جدتگنن  مظل  هر ابرت و

 به   تمجه   بهن  مهدل  دا ههن  آ  ول  و ی ه یزیف اههن  یوگیو

 .شمند یم دتد  مطنبقت منطق ، نیت تل ممجمد تطالون 

چنبهههنا، دا شهرسههتن  کنههناک و چنبهههنا،   جیخلهه دا

 نیشهتر یب مجمهمع  دا یمرمت و دوت  ک  یمس من اوتحدهن

 نقنط ۀهمدا  هنًیتند، ک  تقر دتد  لیات تش  هن سنختمن  حج 



 ...برآورد خسارت کل اقتصادي ناشی از سونامی محتمل در خلیج 

 یخالق دهیسع و یمدن مایش
517 

 اههن  سهنختمن  . دنه ده یمه  لیتش  ات شهر بنال ۀچهرشهر، 

شههر ات   یکه  تاتفهنع ومهمم    تنهد  طهقه   کی تکررتً یمس من

 نایطهق  دا شههر بسه   3و  2 اهن سنختمن . دهند یم لیتش 

. شمد یس  طهق  دا شهر مشنهد  نم ابنال امظدودند و بنن

 کپرهههن یمسهه من اوتحههدهن نیدتاتریههو ننپن نیتههر دوت  یبهه

 بهدو   و خت یا داه  یصمات ب  مظال  تکرر بنفت. هستند

 تکرهر  جه  ینت دا تسهت،  گرفته   ش ل یقهل ازیا برننم   یه

)طهرح   تسهت  یمظله  ندیمق دا الل  خدمن  فنقد مظال 

 (.1386 چنبهنا، شهر جنم 

جنهمب شههر،    اههن  مظل  ممجمد، اهن نقش تمج  ب   بن

دا  اگهنل  روگهن  ین ۀمظله و شهمنل   اگنل روگن یبلمچن ، ن

 نیبنهنبرت خمتهند شهد؛   یگرفتگ آبشهرستن  کنناک، دچنا 

( و RVI) ینسهه  اریپهذ  بیآسه  شنخص ۀمظنسهدا بخش 

 اههن  مظله   ،یمسه من  اههن  سهنختمن  برآواد خسنا  به   

 اوش  نممنه  رتاب 1 جدول دا.  یریگ یمذکما ات دا نظر م

شهر بن تمج  ب  نمع و ت دتد بنن،  جنمب ۀمظل RVI ۀمظنسه

 :تست شد  مظنسه 

 

 (بدبینانهسناريو)کنارکشهرجنوبۀمحلنسبیپذيريآسیبشاخصۀمحاسب.1جدول

RVI =
2

3
(SV) +

1

3
(WV) 

:ردیگ یقرار م یگرفتگ آب ۀمنطقمحله در  نیا چون  

581/562=WV 

.شد خواهد 5 با برابر یریپذ بیآس شاخص ۀمحاسبدر  کاررفته هب یرهایمتغ اساس بر نمره  

SV(1,125)=(BV)(EX)(Prot): 

545(1+ )15(5/0+ )2(0=)552÷562= 98/0 :یساختمان طبقات تعداد ۀنمر  

50(-1+)141(0+)316(5/0+)5(75/0+)50(1= )75/161÷ 562=29/0 :یساختمان مصالح ۀنمر  

371(1+ )141(0+ )50(-1=)321÷ 562= 57/0 :ساختمان یپ ۀنمر  

50(1+)141(0+)316(-25/0+)5(-5/0+)50(-1=) -14/0 :ساختمان ینگهدار طیشرا ۀنمر  

57/0 =314 ÷9/180 ( (=14/0)23(+5/0)51( +57/0)60 +(29/0)80(+98/0)100 )314/1( =1 ،+1-)BV 

301/1( 100(5/0+) 73(75/0+ )73(25/0+) 55(5/0=)) 25/132÷ 301= 44/0 :ساختمان از حفاظت طیشرا ۀنمر  

 .شود یم Prot، 3مربوط به  ۀنمر یریپذ بیآس شاخص ۀمحاسبدر  کاررفته هب یرهایمتغ اساس بر

4/112(15÷)562= 3 ساختمان: یگرفتگ آب زانیم ۀنمر  

 SV= BV.Prot.EX= 4(3()3= )36 خواهد بود 2برابر با  Svمرتبط با  ۀنمر

3 =3/9 =3/5  +3/4 ( =5)3/1 (+2)3/2  =RVI 

 .بود خواهد درصد 60 ای نیانگیم، 3 ۀنمردر  یمسکون یها ساختمان به خسارت زانیم

 قیتحق محاسبات: منبع 

مربمط ب  ت دتد طهقن ،  نلت یتمتهرچ   RVI ۀمظنسه دا

 خمتههد  تر مطلمب طی... کمتر بنشند شرت و یمصناح سنختمنن

 جنهمب  ۀمظل اهن سنختمن  تستظ ن  طیشرت ب  تمج  بن. بمد

ندتاند و بن  یمطلمب طیمظل  شرت نیبننهن دا ت ومدتنً ک  شهر،

سهنا   خ زت یه و م تنهد  طهقه   کیه تغلب بننهن  ن  یتمج  ب  ت

خمتهد بمد و بهن تمجه     شترینمع بننهن ب نیتل تممتج ب  ت یننش

جنمب شههر   ۀمظل اهن سنختمن داصد تل  60مدل،  جیب  نتن

 خمتهند شد. بیدچنا آس

تل مننطق  کیهر  ابرت ات اریپذ بیآسشنخص  تمت  یم

و  یاجمع شمد به  مهدن   شتریتطالون  ب ا)برت دکرمظنسه  

 ریسهن  اریپذ بیشنخص آس 2 جدول دا(. 1393هم نات ، 

 .تست شد تاتئ   ،مظال 
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(نانهیبدبيويسنار)چابهارجیخلدرینسبيريپذبیآسشاخص.2جدول

 (RVI)ی نسه اریپذ بیآس شنخص مظل 

 داصد 60 شهر جنمب

 داصد 60 بلمچن 

 داصد 60 اگنل روگن ین ۀمظل

 داصد 80 اگنل روگن ین شمنل

 داصد 60 چنبهنا 11 ۀمظل

 قیتظق مظنسهن : منه  

 

 خطهر،  م هرض  دا اهن مظل ممجمد  طیتمج  ب  شرت بن

 اگهنل  روگن ین و بلمچن  شهر، جنمب اهن مظل  ک  آنجن تل

 زت یههتسههت و م اگههنل روگههن ین یمسهه من ۀمظلهه منظههما)

ندتشهتن تطالوهن  قنبهل     لیه ب  دا روگن یخسنا  ب  خمد ن

تل نظهر   یمشهنبه  نسههتنً  طیتوتمند مظنسه  نشد  تست( شرت

دتشهتند، شهنخص    یمسه من  او سه  تنمتع بننههن  تیممق 

 تل حنصهل  جینتهن  تسند بر هن مظل  نیت ینسه اریپذ بیآس

 ،نیهمچنه (. داصهد  60) آمهد  دسهت   ب سطح کی دا مدل

 زیه ن اگنل روگن ین شمنل ۀمظل ینسه اریپذ بیشنخص آس

 ابرت مه  لیدا دو تمت  یمآمد ک   دست  ( بداصد 80بنال )

مظله    نیه ت یمس من ابننهن ۀومد سه  توالً کرد، مطرح آ 

 ابننهن دومنً و( داصد 68) تست کپر دوت  ک  اتل نمع بننهن

و   یو دا م رض هجهم  مسهتق   یخط سنحل ب  کینزدکپر 

 .دتاند قرتا یسمننم تل حنصل تممتج دیشد

...(  و تسهتفند   قنبهل )بندوت ،  بنن تنمتع سه  تل تستفند  بن

دا آ  مظله ،   شد  سنخت تل مظال  و مسنحت  کیدا هر 

 کیه  ههر  ابرت بنن نمع کیتف  ب  شد  سنخت مسنحت  زت یم

بهن تمجه  به      تیه دا نهن وتسهت  آمد   دست  ب مظال  تل

 اههن  سهنختمن  تالش  زت یه تالش سنخت ههر نهمع بنهن، م   

تسهت دا   شنین  یهندآواا ) دیآ یم دست  ب مظل  یمس من

دا نظهر   نیو تالش لم شد  اظن تنهن تالش سنخت  نجنیت

دا طهرح   یتوالمه  زت یبر تسند م زین متیگرفت  نشد  ک  ق

جنم  چنبهنا مظنسه  شد  تسهت(. سهرتنجن  بهن تمجه  به       

ههر مظله  و شهنخص     یمسه من  اههن  سنختمن تالش کل 

خسهنا    زت یه آ  مظله  م  ابهرت  آمد  دست  ب اریپذ بیآس

دا  ههن  مظله   یهۀ کل ابهرت  جینتهن  که   شمد یموتاد  مظنسه  

 آواد  شد  تست: 3جدول 

 

(دالر()نانهیبدبويسنار)چابهارجیخلموردنظریمسکونيهاساختمانبرواردهخسارت.3جدول

 مظل  خسنا  زت یم

 شهر جنمب 750/6824490

 بلمچن  560/5174542

 اگنل روگن ین 680/1909516

 اگنل روگن ین ۀمظل شمنل 272/521035

 چنبهنا 11 ۀمظل 472/26070

 جم  05/16455660

 قیتحق محاسبات: منبع             
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 زت یه مشهمد طههق مظنسههن      بینی مهی  پیشمجممع  دا

دا  یسهمننم  تل ثرأمته  یمسه من  اخسنا  وتاد  بهر بننههن  

دالا شمد. دا خصهمص   م یلیم 16حدود  داچنبهنا  جیخل

 تلو سالمت،  مذهب و فرهنگ ،یآمملش بخش بر خسنا 

 .تست شد  تستفند  نیگزیجن اهن ن یهز اوش

 و ی ه یطه ۀحندثه ههر   دا :جوامع   و انسان در آثارش

و  شههد  گههزتاش اهههن خسههنا  نیتههر مههه  تل ،ی ههیرطهیغ

تست که  شهنمل مفقهمد و     یبخش صدمن  تنسنن ت،یبنتهم

 خسهنا   زت یه م خصهمص  دا. شهمد  یمه   تنسن  شد  کشت 

طههق   ، تمنستین دست دا یاقم و ودد  یه یتحتمنا یجنن

 مفهن  تبن  س یو دا مقن یمصنحه  بن خهرگن  مطنا ن  سمننم

 یدا صهما  سهمننم   ،1386دا سهنل   منطقه   نیت دا گمنم

 تمتنهد  یمه  یتلفهن  تنسهنن   زت یم شتر،یا 1/9تل لازا   یننش

 جیشمد. بن تمج  ب  نتهن  ینیب شیهزتا نفر پ 10بناغ بر  یاقم

 شهتر یب نایبس یخسنا  جنن ن  یکشماهن بن تمج  ب  ت ریسن

ههزتا نفهر    220اتندونز یاق  بمد  تست )دا سمننم نیتل ت

 دا نفهر  ههزتا  12تل  شیژتپن ب یو دا سمننم 2004دا سنل 

 زت یههم نننهه یو بدب ننن یخمشههه می( دا دو سههننا2011 سههنل

 زت یه . مشهمد  یمه  ینیب شیهزتا پ 10 تن 5 نیب یتلفن  تنسنن

حهدتقل تالش   امهنهن  93سهنل   ابرت شد  گرفت  نظر دا یۀد

 نیه که  ت  شمد یتفرتد دا نظر گرفت  م نیتل ت کیهر  یلندگ

 150)م هندل   نلیه ا م یلیو پننصد م نادیلیم کیاق  م ندل 

 نیه تسهت که  ت   ذکر شنین  تممن ( توال  شد  تست. م یلیم

تالش  زت یههم ، لیهرت تسههت یتنسهنن  خسههنا اقه  حهدتقل   

ههر   یتالش لنهدگ  اهر تنسن  طهق مظنسهن  آمنا یلندگ

 ,Millerههزتا دالا تسهت )   600 تهن  200 نیبه  یفرد، اقمه 

خسهنات    زت یه م ههن  ینه یب شیپه بر تسند  ،نیبننبرت(. 2000

 ننن یخمشهه  امیو دا سننا 500 ننن یبدب امیدا سننا یتنسنن

 دالا خمتهد بمد.  م یلیم 250

 نقهل،  و حمهل  اههن  ربخشیه ل :ها رساختیز بخش .۲

 حفنظهت  و لیس کنترل و فناالب و آب تاتهنطن ، ،اتنرژ

 .شمند یم یبراس قسمت نیت دا سنحل تل

وتاد  به  بخهش حمهل و نقهل        تخسنا: نقل و حمل

 اهن جند )شنمل  هن جند خسنات  وتاد  بر  شنمل دنتمتن یم

 ییمهن یهمتپ و م هنبر، بنهندا   ،ههن  ات (، هن پلو  یفروی و تصل

 ،یسهمننم  اسهنل  و مدل ممجمد اهن نقش  ب  تمج  بن. دنبنش

 ۀدا منطقهه یتصههل اهههن تل جههند  لههممتریک 4/5دا مجمههمع 

 تنتقهنل  اوش به   تمجه   بن. گرفتقرتا خمتهند  یگرفتگ آب

 خسهنا ،  زت یه م بهرآواد  ابهرت  ات  نیآخهر منزاهۀ    ب مننف 

 نظهر  دا ات یتصهل  اههن  ن یشهر  بهر  وتاد  خسهنا   حدتقل

دا دسهترد   یفروه  اههن  ات  تلی تطالوهنت  رتیه ل ، یریه گ یم

 .ستین

 تیه تل ممق  ابرخهمادتا  سههب  بندا چنبههنا به    :بنادر

 خطهمط  ریمس دا ومن  انیهرمز و دا ۀممتنل دا شرق تنگ

 منزاۀ ب  و گرفت  قرتا تاوپن و نیآس قن،یآفر ب  یرتنیکشت یتصل

 و نن یم انیآس اکشماهن یتیترتنز و یتاتهنط ات  نیتر کمتن 

 گهر ید و قهن یآفر شهرق  فناد، جیخل ابنلتاهن ب  تفغننستن 

 دیشهه  یتصل بندا دو چنبهنا، بندا. تست مطرح جهن  نقنط

 ابهرت  یبهشهت  دیشهه  بندا ک  دتاد اکالنتر دیشه و یبهشت

تهن   اکالنتهر  دیتن و شهه  70000بن تننژ  اهن یکشت رشیپذ

 ،ی)دهقهن  و مظالته   تست شد  سنخت تن  45000 تیظرف

 شد  ونمت چنبهنا اق   بندا ۀتمس  لیطرح ت م دا (.1393

 رکلیدالا تست ک  طههق تظههنات  مهد    م یلیم 350بناغ بر 

 طیاق   نیو بلمچستن ، ت ستن یتستن  س اننمادیبنندا و دا

 ۀتمسه   ن یه )جزئ نفهت یخمتهد  شیس  برتبر تفزتپروژ  ب  

 طهرح  اتجرت ابرتبر س  شیتفزت چنبهنا، یبهشت دیبندا شه

دا  یاقمه  ،نیبنهنبرت (. 1392 اد فناد، اخهرگزتا تمس  ،

 تهمت   یتحدتث بندا چنبهنا مه  ادالا برت م یلیم 900حدود 

بن تمج  ب  نظر متخصصن  تمهر دا   ،نیدا نظر گرفت. همچن

(، دا 1391)تکهرپههما و هم ههنات ،  یسههمننم اسههنل مههدل

بهن ههر شهد  لازاه ، خسهنا  و       یصما  وقمع سهمننم 

داصهد   50دا حهدود   یگرفتگه  آب لیه بندا به  دا  بیتخر

قطه  مههندال     اههن  نه  یاق  شهنمل هز  نیخمتهد بمد ک  ت

و  اریو بهناگ  ههن  یکشت یتل م طل یو خسنات  ننش اتجنا

 به   خسهنات   نیه ت کهرد   اظهن   و شهمد  ینم هن ن یهز ریسن

اقه    ،نیبنهنبرت . دتد خمتهد شیتفزت ات ابرآواد اق  مرتتب
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بنهندا دا   ابهرت  یحهدتقل  خسنا منزاۀ  دالا ب  م یلیم 450

تجهنا  و   قطه   اههن  ن یهز. بن تحتسنب شمد ینظر گرفت  م

 صهما   دا گفهت  تمت  یم  ،یرمستقیو غ  یخسنات  مستق

که  دا   بهمد  خمتهد شتریب مرتتب ب  اق  نیت یسمننم وقمع

تنههن به     ،یو تطالوهن  کهنف   قینهمد  آمنا دق لیب  دا نجنیت

 ،نیبنهنبرت . تسهت  شد  تکتفن بنندا ب  وتاد  خسنا  ۀمظنسه

 نننه  یو بدب ننن یخمشهه  امیمطنا   دا ههر دو سهننا   نیدا ت

 نظر دا داصد 50 م ندل هن تس ل خسنا  ب  بنندا و  زت یم

دو  نیه ت ارل ، لمیندا هر دو شد   رتیل ،شد خمتهد گرفت 

تل برخهماد تمهمتج    یو خسنا  ننش یگرفتگ آببندا دچنا 

 خمتهند شد. 

 دا یسهمننم  تل یننش بظرت  م رض دا مننطق :فرودگاه

 شهرستن دا  ،نیهمچن. تستکنناک فنقد فرودگن   شهرستن 

 ندتاد؛ وجمد فرودگن  یبظرتن ۀمنطقدا  چنبهنا

 بخهش  نیه ت دابهرق و سهمخت ات    دیتما :یانرژ بخش

 وداصد  50 کنناک دا ممجمد، اهن نقش  ب  تمج  بن : یدتا

برق دا   یتمل ۀشه  تلداصد  2حدود  چنبهنا 11 ۀمظلدا 

 تنتقهنل  اوش تل تسهتفند   بهن  و رندیگ یقرتا م یمننطق بظرتن

بهرق دا    یه تمل ۀشهه   بهر  وتاد خسنا  ب  تمج )بن  مننف 

 .تسهت  شد  مظنسه  بخش نیت بر تاد ( خسنا  واتندونز

بن تمج  به  آمهنا دا    تاتهنطن  بخش بن مرتهط خسنات  دا

شهرسهتن  کنههناک دا   اداصهد تل خننمتاههن   46دسهترد،  

 ت هدتد  ب  تمج  بن نیو بننبرت کنند یم یلندگ یبظرتن ینمتح

 ینبیه بخهش تال  نیخسنا  ب  ت یبظرتن ۀدا منطق  نمشترک

 .شمد یم

  اسهنل  دا مهدل  یگرفتگه  آبمنهنطق دچهنا    ب  تمج  بن

و ب  شهد  تظهت    منًیکن مستق شیرین آب ۀکناخنن ،یسمننم

قرتا خمتههد گرفهت، تمهن تل آنجهن که        یتممتج سمننم ریثأت

 امیسننا دا تست،برآواد حدتقل خسنا   مقنا  نیهدف ت

 ۀکناخننههه بههه  وتاد  اداصهههد 15 خسهههنا  نننههه یبدب

ات مهالک حهدتقل خسهنا  و دا     اکهن تنهدونز   شیرین آب

دا  یگرفتگه  آبطمل  زت یبن تمج  ب  م ننن یخمشه امیسننا

ات مهالک   اداصد 5چنبهنا خسنا   جیخل یسمتحل دتخل

 تظهههنات  تسههند بههر.  یدههه یحههدتقل خسههنا  قههرتا مهه

تحدتث  ۀنیهز بلمچستن  و ستن یس ات منطق  آب رونملیمد

تل  شی، به 1382 سهنل  ن یکن چنبهنا تن پن نیریش آب ۀکناخنن

 تسههت،دالا  710/579/25 بههن م ههندل نلیهها نادیههلیم 8/211

 ابهرت  نننه  یبدب امیدا سهننا  اداصد 15خسنا   نیبننبرت

 957/836/3 م هندل  ههنً یکنهناک تقر  کهن  نیریش آب ۀکناخنن

 دالا 985/278/1 م ههندل ننن یخمشههه امیسههننا دا و دالا

 خمتههد  حهدتقل  خسنا  نیت شمد تمج  دی)بن بمد خمتهد

قهرتا   یتیچنبههنا دا مهمق    کن نیریش آب ۀکناخنن رتیل ،بمد

به  طهما کنمهل دچهنا      یدتاد ک  دا صما  وقهمع سهمننم  

 امیخسنا  دا هر دو سهننا  مطمئننً و شمد یم یگرفتگ آب

 (.شد خمتهد شد  گفت  زت یمذکما فرتتر تل م

تمهن   ،دتانهد  وجمد جیخل نیت دا امت دد اهن ش ن ممج

و  یبهشهت  دیبندا شهه  اهن ب  تس ل  یش ن دسترس دو ممج

که  بهن    تل تهمیت بیشترا برخمادتانهد  اکالنتر دیبندا شه

تمج  ب  برآواد حدتقل خسنات ، تنههن خسهنا  وتاد  به     

 ههر  سنخت ۀنیهز گرفتن نظر دا بن. کنی   یم یبراسات هن  آ 

 اداصد 74بن تمج  ب  خسنا   و هن ش ن ممج نیت تل کی

اد بهرآو  تهمت   یم ،اتندونز یسمننم اهن ش ن وتاد  ب  ممج

 77700م هندل   یخسهنات  ههنً یتقر نننه  یبدب امیکرد دا سننا

 هن ش ن ممج نیت بر دالا 52/683/337/6م ندل  نلیا م یلیم

 نیههت بههر وتاد  خسههنات  تگههر ،نیهمچنهه .شههمد یمهه وتاد

 نظهر  دا داصهد  50 ننن یخمشه امیسننا دا ات هن ش ن ممج

 نیه ت به   وتاد  خسهنات   زت یم ،(خهرگن  نظر طهق)  یریبگ

دالا خمتههد   75/218/282/4 میسهننا  نیه ت دا هن ش ن ممج

 بمد. 

 اهههن ربخشیههل دیههتما بخههش دا :یدیععتول بخععش .3

 .ندشم یم یبراس ادیتما اهن بنگن  و اریگیمنه ،اکشنوال

 ومهدتنً  یممجهمد، منهنطق بظرتنه    اههن  بن تمج  ب  نقش 

 نیه دا ت یقنبهل تهمجه   اکشنوال تیو ف نا تست یمس من

بخهش   نیه به  ت  بیآسه  نیبنهنبرت  ،ردیگ یصما  نم ینمتح

 تمج  نخمتهد بمد. شنین 

 تل حنصههل  یمههنه ۀسههنالن دیههتما بههن اریگیمههنه بخههش
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 اههن  حماهچ   دا نفته  ی پرواش یمنه و یینیدا اریگیمنه

 ابهنل  یسهنحل  ۀمنطق تقتصند دا یمهم نقش یمنه پرواش

 که   یصهمات  دا ،(1386تقتصهند،   انیه دن ۀ)اولننمه  کند یم

تگهر   و  یریب  صما  منهنن  دا نظر بگ ات یمنه دیص زت یم

 اههن  تیه ف نا ینبیه بنل ،یا تثهر وقهمع سهمننم   دفرض شمد 

 زت یه م ممل منطق  حدتقل حدود دو هفته  طهمل ب شهد، م   

تل  .دیآ یم دست  بمد   نیدا ت افت  تلدست داآمد حدتقل

 زت یه م تهمت   یمی تنمتع منه متیبن تمج  ب  متمسط ق یطرف

بنهدا چنبههنا به      دا ،نیهمچن د.خسنا  ات برآواد کر نیت

 میگهم  مرحله   دو داسهنا    دایل آب و ههمت  م تهدل، ههر   

  دو فصهل به   نیه ت طهی  یسهمننم  تگرشمد.  پرواش دتد  مى

 دینمع ص نیم ن  پرواش ت ن  یبن تمج  ب  ت مندد،یوقمع بپ

آ   ینیگزیو جهن  ادچنا خسنا  خمتهد شد و بنلسنل زین

 زت یه م منزاۀ  ات ب دیص زت یکل م تمت  یم دیطمل خمتهد کش

 . کرد ن یخسنا  وتاد  ب

 و چنبههنا  مننطق مرد  تل نفرهزتا  23 تل شیب ،نیهمچن

 و دیصهه صههن ت دا یفصههل و یدتئمهه صههما  بهه  کنههناک

هر  ۀمتمسط داآمد منهنن ب  تمج  بنو  دتاند تیف نا اندیص

و شهروع به  کهنا     هن یت نون ابنلسنل ندتیفر و ریگیفرد منه

 نیه ت که   دیه آ یمه  دسهت   به  افت  داآمد تلدست رت ،یگیمنه

 اههن  نه  یهز ،منطقه   تقتصند اد اتثرگذتا بر والو  خسنا 

 و د یه چیپ نایبسه  آ  اگهذتا  تالش که   دتاد زیه ن یتجتمنو

 حهدتقل  ،ابهرآواد  خسهنا   زت یه م ،نیبننبرت. تست بر لمن 

 .تست بخش نیت ب  وتاد  خسنا 

 10که  ت هدتد    اندیصه  اههن  خسنا  ب  تسه ل   زت یم

ف نل دا چنبهنا وجهمد   دیص یۀتخل گن یو جن اندیص ۀتس ل

 طیشهرت  یب  تطالوهن  فنه   ندتشتن یدسترس لیدتاد ک  ب  دا

حنصل  ۀتجرب، تمن تند هن، برآواد نشد  سنخت و تستظ ن  آ 

نشن  دتد  تست ب  ولت ومتمهل مظیطهی و    ی یطه  یتل وقن

تامللی  هنا بین آب هنا صید دا تا و ننتمنی نا حهنا  مفن ت

ا تثر قهر طهی ی صید منهی دچنا د ،و کنهش صید شننواهن

 ،فهناد  اتمجه  خمتههد شهد )خهرگهزتا     داخما اکمهمد

 نیبه  تل و ندت یص ندتشتن تشتغنل تل یننش مسئل  نیت .(1388

 ت هدتد  خصمص دا. تست شننوا مننند هن آ  زت یتجه افتن

 سهنلمن   اآمهنا  ۀسناننم طهق ،اریگیمنه ننوگن  اشننواهن

 جنهمب  اهن آب دا یکشت و انج ق،یقن ت دتد رت ،یت ال یش

 :تست 4 جدول شرح ب 

 

 (فروند:ارقام)1391سالدرشناورنوعکیتفکبهيریگیماهناوگانيشناورهاتعداد.4جدول

 کنناک و چنبهنا بندا جنمب اهنآب کل شرح
 فروند کی ینایا تالش متمسط

 (*تممن  م یلیم)

  هر تالش متمسط

 دالا ب  فروند

 130000 400 799 3315 انج

 16500 50 1364 7520 قیقن

 - - - 54 یکشت

 146500 450 2143 10709 کل جم 

 .تمس   و طرح دفتر رت ،یت ال یش یسهنم شرکت رت ،یت ال یش سنلمن  اآمنا ۀسناننم: مأخذ

 . تست زت یتجه نیت ابنلتا متیق و شد  برآواد تمر متخصصن  تل پرسش بن قیقن و انج متیق ابرت ذکرشد  تاقن * 

 

 وقهمع  صهما   دا  ،نمتخصصه  تظههنانظر  به   تمج  بن

 جیخله  نیه ت دا ممجهمد  اههن  اهنج  و هن قیقن یتمنم یسمننم

 65 خسهنا   ب  تمج  بن نیبننبرت شد، خمتهند بظرت  دچنا

 یسههمننم دا مربمطهه  زت یههتجه و هههن قیقههن بهه  اداصههد

 به   وتاد  خسهنا   زت یم، 4 جدول طهق تمت  یم ،اتندونز

 دالا 400/144/82 حهدتقل  ات اریگیمهنه  ننوگن  اشننواهن
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 اههن  تیه ف نا که   آنجن تل تست شنین  یندآواا. کرد برآواد

 تل ثرأمت میسننا دو هر و رندیگ یم صما  سنحل دا مذکما

 ههر  دا وتاد  خسهنا   حدتقل بمد، خمتهند یسمننم تممتج

 .شمد یم گرفت  نظر دا  سن ی میسننا دو

 نیه ت دت یه تما نیتهر  ومد  و نیتر مه  ن  یت ب  تمج  بن

 دو نیه ت تنههن  تسهت،  یمهنه  پهمدا  و کنسهرو  دیه تما منطق ،

بهن دا   وسهنالن    دیتما. بن اظن   کنی  یم یبراس ات مظصمل

 تمت  یم د،یاوند تما ینیگزیو جن انظر گرفتن لمن  بنلسنل

 .کرد برآواد ات بخش نیت ب  وتاد  خسنا  حدتقل

 بخهش  دوات، اهن ربخشیل ۀرندیگ دابر :یبخش نیب .4

 .تست ستیل طیمظ و یمنا

 ۀبمدجهه قیههطر تل وتاد  خسههنا  ،یدواتهه بخههش دا

 دا .شهمد  یمه  مظنسه  شهرستن  دا بخش نیت ب  یتختصنص

 م یب اهن و شرکت یت نون ،یبنن  اهن ربخشیل یبخش منا

خصهمص و   نیه دا ت یقه یو ... قرتا دتاند که  تطالوهن  دق  

 . ستیچنبهنا دا دسترد ن اهن برت آ  اهن تیف نا

 ااو ات گسههترد  آثههنا هههن یسههمننم :سععتیزطیمحعع

 به   ن یه ل و بیآسه  ممجهب  و دتانهد  یسنحل ستیل طیمظ

. شهمند  یمه  سهت  یتکمس مه  اکناکردهن و نهن یگ متنن ،یح

چنبههنا تل   جیو بلمچسهتن ، خله   ستن یسمتحل تستن  س طی

تسههت )دتوا و هم ههنات ،  یینیههجملهه  منههنطق حسههند دا

 اهههن آبسههنگ تل اتالشههمند اهههن گمنهه  ادتات کهه ( 1389

 ازیا تخ  ابرت یمننسه م ن  و ات صخر  سمتحل ،یمرجنن

 نیت تل (.1391 ،یزدتنیدا کشما تست )لتاع و  هن پشت الک

ات بهه  خههمد  ییمنطقهه  اقهه  بههنال نیههت یتالش حفههنظت او

تالش  ستیبن یشد  آ  م ابنلتا اک  برت دهد یتختصنص م

تمجه    بنمنطق  مظنسه  شمد.  یطیمظ ستیمننب  ل اتقتصند

 یپهما  صهما    به منطقه    اههن  سهت  یتکمس تالش ن  یب  ت

 شهد   توال  اق  تل نیگزیجن صما   ب تست نشد  مظنسه 

بنهندا   ۀدا طرح تمسه   اننمادیسنلمن  بنندا و داتل سما 

 ییجهن  جنب  ابرت یمهلغ توالم ک ا طما  ب ،شمد یتستفند  م

بنهدا   ۀتسه ل  ۀههن تل منطقه   مرجهن   یمرجنن یهزتا کلمن 18

 کهرد  نه  یهز منزاهۀ   ب اکالنتر دیبندا شه ۀچنبهنا ب  حماچ

 شههمد یمهه گرفتهه  نظههر دا منطقهه  نیههت یحفههنظت تالش

 ی( ک  دا صهما  وقهمع سهمننم   1392، فناد ا)خهرگزتا

 نیه هن، به  ت  خسنا  ب  مرجن منزاۀ  ب  تمتند یم زیمهلغ ن نیت

 مجممو  تانف  شمد.

 دو در چابهععار جیخلعع بععر وارده خسععارا  مجمععو 

تمجه  به  تطالوهن  دا     بن :نانهیخوشب و نانهیبدب یویسنار

چنبهنا ب  شرح  جیکل خسنات  وتاد  بر خل زت یدسترد، م

 لیه تسهت به  دا   اندآوایه  ن یشنشد  تست.  ئ تات 5جدول 

 تیمتهتنهن ب  ممتاد بن یلیب  تطالون  ت م ندتشتن یدسترس

حهدتقل خسهنا     زت یه م 5پردتخت  شد  تست. دا جهدول  

و  نننهه یبدب امیدا سههننا یا تثههر وقههمع سههمننم  دوتاد  

 مطرح شد  تست: ننن یخمشه

 

 نانهیخوشبونانهیبدبيويسناردرچابهارجیخلدریسونامازیناشخسارتحداقلبرآورد.5جدول

 هن بخش بر وتاد  خسنا  نمع
 خسنا  زت یم برآواد: ننن یبدب امیسننا

 (دالا)

 زت یم برآواد: ننن یخمشه امیسننا

 (دالا) خسنا 

   :یتجتمنو بخش

   مس ن

 - 14429590 کنناک شهرستن  مس ن

 - 2026070 چنبهنا 11 ۀمظل مس ن

   تنسن  و سالمت

 18000 18000 کنناک سالمت بخش
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 نانهیخوشبونانهیبدبيويسناردرچابهارجیخلدریسونامازیناشخسارتحداقلبرآورد.5جدولۀادام

 هن بخش بر وتاد  خسنا  نمع
 خسنا  زت یم برآواد: ننن یبدب امیسننا

 (دالا)

 زت یم برآواد: ننن یخمشه امیسننا

 (دالا) خسنا 

 250000000 500000000 (کشت  هزتا 10) یجنن خسنا 

   آمملش

 - 3906250 کنناک

 - 1562500 چنبهنا

 - 16900 مذهب و فرهنگ

   :هن رسنختیل

 - 1321370 کنناک یتصل اهن جند 

( یبهشت دیشه و اکالنتر دیشه) بنندا

 (خسنا  داصد 50)
450000000 450000000 

 - 525622525 کنناک برق  یتمل ۀشه 

 - 1304443 کنناک یتلفن تاتهنطن 

 - 109987 چنبهنا یتلفن تاتهنطن 

 5/1278985 3836957 کن نیریش آب ۀکناخنن

 - 23000 فناالب ست یس

 75/4282218 52/6337683 هن ش ن ممج

   :ادیتما

 31715517 31715517 اریگیمنه

 82/400144 82/400144 اریگیمنه ننوگن  اشننواهن

 5/6289062 5/6289062 رت یگیمنه ۀافت دست تل داآمد

 941875 941875 گمیم

 - 11718750 یمنه کنسرو دیتما

 - 296737357 یمنه پمدا دیتما

   :یبخش نیب

 - 81000 ینشنن آتش ستگن یت

 - 120000 افرمنندتا سنختمن 

 1305057 1305057 هن مرجن  ییجن  جنب

 827975116 1416568295 جم 

  ،(1391) رننیت ،(1391) خمداو نیپرش ،(1392) نیآنال بندا ،(1393) یمل اهنحسنب رت ،یت یتسالم اجمهما امرکز بننک: منه    

 .قیتظق مظنسهن  و( 1392) ملین کیامجست ،(87 -1379) ال یش سنلمن  اآمنا ۀسناننم ،(1392) فناد اخهرگزتا   
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 سهننایم  گهرفتن  نظهر  دا بهن  ،5 جهدول  نتنیج بر تسند

 خسهناتی  حدتقل ،(بدبیننن  سننایم) ارل  لمین میزت  حدتکرر

 نادیلیم هزتا 4249 م ندل) دالا 295/568/416/1حدود  دا

 سهنل  ابرت تممن  3000 م ندل آلتد بنلتا دالا نرد بن تممن 

 که   مستیپ خمتهد وقمع  ب یسمننم وقمع صما  دا( 93

 شهنین   مهلهغ  ،خسهنات   یهۀ کل بهرآواد  بمد  م نننم اغ  ب 

 تلفن  زت یم مظنسه ، مماد اهن بخش نیب تل. تست یتمجه

 تل ب د و تست دتد  تختصنص خمد ب  ات اق  نیبنالتر یجنن

 دو  ۀاتهه  دا اتجهنا  بنهدا  دو ب  وتادشد  بیآس زت یم آ 

 تجنا  تمقف لمن  ۀمظنسه صما  دا اق  نیت. دتاد قرتا

 بهنالتر  نایبسه  منند  م طل اهن یکشت ب  یپردتخت خسنا  و

 دا خسهناتی  حهدتقل  خمشههیننن   سهننایم  دا. بهمد  خمتهد

 میلیههناد هههزتا 2500 م ههندل) دالا 116/975/827 حههدود

 دا( تممههن  3000 م ههندل آلتد بههنلتا دالا نههرد بههن تممههن 

 اغه   به   ک  پیمست خمتهد ب  وقمع سمننمی وقمع صما 

 تهمجهی  قنبهل  مهلهغ  خسهنات ،  کلیهۀ  برآواد بمد  م نننم

 دو به   وتادشد  خسنا  میزت  خمشهیننن  سننایم دا .تست

 دو  اتههۀ  دا جننی تلفن  میزت  و تول اتهۀ دا تجناا بندا

 سهطح  دا قرتاگهرفتن  دایهل  به   کنناک شهرستن . دتاد قرتا

 گرفتگهی  آب دچنا خمشهیننن  سننایما دا داین، تل بلندترا

 منطقهه  تیههن دا وتقهه  تجههناا بنههدا فقههط و شههد نخمتهههد

 . دید خمتهد خسنا 

ههر   تل ننشهی  سهمننمی  وقمع تحتمنل دتشتن صما  دا

 نیهز  ات خسنا  تنتظناا تالش تمت  می هن، ارل  لمین تل یک

 دا سهمننمی  تل ننشهی  خسهنات   به   بن تمجه  . کرد مظنسه 

 وقهمع  تل ننشهی  خسهنا   حدتقل برآواد ب  ک  کشماهنیی

 تاقهن   که   شهمد  مهی  مالحظه   تنهد،  کهرد   تقدت  مخنطر  تین

 و دقیهق  تطالوهن   و هن دتد  دتشتن صما  دا آمد  دست ب 

 . بمد خمتهد اق  تین تل بیشتر بسینا تر کنمل

 

 یریگ جهینت. 4

 تقتصهند  دا ی ه یطه مخهنطرت   تل یننشه  اتقتصند خسنات 

 نیه ت نیبه  تل که   تسهت  یتهمجه  شنین  آثنا ادتات کشماهن

 جمتمه   اد گسهترد   نایبسه  آثنا لیدا ب  یسمننم مخنطرت 

 اکشهماهن  دا یتجتمنو و یتنسنن ،اتقتصند ب د تل یسنحل

 اهن ات  تل ی ی. تست تمج  مماد نایبس یسمننم م رض دا

 یهۀ ت ه و ممق  ب  هشدتا بنال، خسنات  تل اریشگیپ و تمج 

 تمجه   بهن تمن . تست مخنطر  نیت برول ممتق  دا فرتا اهن ات 

 خسهنا   زت یه م بهرآواد  تقهدتمن ،  نیه ت بربهمد   نه  یهز ب 

 گذتات  نستیس ب  تول ۀمرحل دا یسمننم تل یننش اتقتصند

 ابهرت  و ننهد ک داک ات یمهنا  اهرا  تب هند  تهن  کند یم کمک

 سهک یا تیریمهد  ابهرت  ات الل  تقهدتمن   آ  شهد   حدتقل

 م هرت   لو  ب  تمج  بن رت یت دا. دهند تنجن  یسنحل مننطق

 ۀگذشهت  اههن  یسهمننم  دا ممجمد سمتبق و ومن  انیدا دا

 دتاد وجمد نیدا ریل اهن ارل  نیلم وقمع تحتمنل منطق ، نیت

 اودد اسنل مدل خصمص دا مرتهط مطنا ن  او نیت تل و

 نیمهه  جینتهن  که  تست  شد  تنجن  م رت  ۀمنطق دا یسمننم

. شهد  خمتههد  ثرأمت وتق   نیت تل چنبهنا جیخل ک  تست نیت

 مختلهف  اههن  بخهش  یبراسه  ب  حنار ۀمطنا  دا ،نیبننبرت

 جیخله  نیه ت دا یبخشه  نیب و یرسنختیل ،ادیتما ،یتجتمنو

 . شد پردتخت 

 خسهنا   بهرآواد  اتقتصند اهن مدل تل تستفند  بن جینتن

 ریل ۀارل نیلم بن) ننن یخمشه امیسننا دو دا تست نیت نیمه

 قدا  ب  ۀارل نیلم بن) ننن یبدب و( شتریا 1/8 قدا  بن نیدا

 دالا نادیه لیم 4/1 تهن  827 نیب یخسنات حدتقل( شتریا 1/9

 ک  شد خمتهد وتاد منطق  نیت ب  یسمننم وقمع صما  دا

 و یفرهنگه  انمهدهن یپ کهرد   یکم ه  بمد  م نننم ب  تمج  بن

 یوتق ه  اق  اود یم تنتظنا ،یبخش نیب و ادیتما ومتمل یۀکل

 خسههنات . بنشههد شههد  مظنسههه  اقهه  تل شیبهه مرتتههب بهه 

 که   تسهت  یبخشه  نیب خسنات  نیتر مه  تل یطیمظ ستیل

 اهههن یههیدتات اتقتصههند تالش دیههبن آ  بههرآواد ابههرت

 جمله   تل چنبههنا  جیخله . بنشهد  شد  برآواد یطیمظ ستیل

 مسهئل   نیه ت که   تست رت یت یجنمب سمتحل حسند مننطق

 و یسهههتیل منهههنب  اتقتصهههند اگهههذتا تالش تیهههتهم

 . کند یم چندت  دو ات آ  اهن ست یتکمس
 یتاملله  نیب تجنا  دا چنبهنا ۀمنطق تیتهم ب  تمج  بن
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 وقهمع  تل اریشهگ یپ ابهرت  ازیا برننم  اود یم تنتظنا رت ،یت

. بنشهد  ههن  تیه توام جزو مخنطر  نیت ب  وتکنش و خسنات 

 و ینه یب شیپه  ۀ پناچه ی ۀسهنمنن  تسهتقرتا  ممتاد نیت تل ی ی

 مخهرب  ادتدهنیاو ۀتجرب. تست یینیدا مخنطرت  هشدتا

 یرتمهمن یپ انههن یدا و نیه دن دا یینیدا اهن طیمظ دا ی یطه

 . نبدی تمس   کشما دا سنمنن  نیت ک  کند یم جنبیت کشما

 که   تسهت  نیه ت مطنا   نیت تمج  داخما جینتن گرید تل

 تصهمل  و ههن  شهرسهتن   ۀتمسه   ۀمیش مس ن، بخش د ب یبن

 نگهن   بلنهد  تمهمتج  مقنبهل  دا مقنومت دید بن سنل و سنخت

 اق  ننن یبدب امیسننا دا بخش نیت یدگید بیآس رتیل ،شمد

 اههن  سهنل   نههمد   سهتظ   م لیدا ب  ک  دتد دست  ب ییبنال

 تتفهنق  کنهناک  خصهمص   به  و چنبههنا  ۀمنطق دا یمس من

 یمهندس نیقمتن وا  بن ک ی تست حنا داتین  .تست تفتند 

 قنبهل  یاتحته  به   منطق ، اهن سنل  ریسن و مننلل سنخت دا

 نیتهر  مهه   یینیه دا حهمتدث  ن  یت ب  تمج  بن. تست جهرت 

 کننهد،  یمه  وتاد ههن  آ  مهنل  و جهن   و ههن  تنسن  ب  ات بیآس

 اریه قرتاگ شه ل  و سهنخت  نهمع  تصهالح  و اسهنل  مقنو 

 .تست تیتهم حنئز نایبس هن سنل 

 دا و پیشهگیرا  غیهر قنبهل   تا حندثه   سمننمی ک  آنجن تل

 و تیجهند  تسهت،  بینی پیش قنبل غیر تا حندث  ممتاد تل بسیناا

 تل ی هی  تمتند می سمننمی هشدتا و پنیش سیست  یک تمس ۀ

 سمننمی تهدید هنگن  اسنند  آگنهی برتا تسنسی اته ناهنا

 به   تفرتد تنتقنل برتا الل  نینلهنا پیش تین   بر مشروط بنشد

 تخلیهه ، نقشههۀ تهیههۀ منننههد هههن، آ  تسهه ن  و تمههن منههنطق

 و بهدتشهتی  تم ننهن   نقل، و حمل و تا جند  هنا لیرسنخت

 هشهدتا  سیست  نهنشند فرته  تازتمن  تین تگر. شمد فرته ... 

 نخمتههد  دیگهرا  کنابرد شمد بیشتر آشمب ممجب تین   جز

 به   تمجه   بهن  کنهمنی  شرتیط دا تست شنین  یندآواا. دتشت

 نهمع  و مهنهیگیرا  و دایهنیی  نقهل  و حمهل  ننوگن  ممق یت

 ههنا  ویوگهی  سهنیر  و قرتاگیهرا  شه ل  مسه ن،  ههنا  سنل 

 هشدتا سیست  کمک بن تمتند می ک  فنکتماا تنهن آ ، فیزی ی

 مسههتلز  ههه  آ  کهه  تسههت جههننی خسههنا  ینبههد کههنهش

 .تست ...و  تا جند  و لیرسنختی تازتمن  بمد  فرته 

 تنسننی خسنات  کنهش برتا لیر دهناپیشنهن بننبرتین،

 :شمند می تاتئ  تقتصندا و

 تمتنهد  می سمننمی خطرهنا داک برتا مرد  آمملش -

 خطرههن  تین تل جستن دواا برتا سنحلی جمتم  آمندگی ب 

 .  کند لیندا کمک

 بههن جدیههد منههنلل سههنخت و منههنلل سههنلا مقههنو  -

 ههن  آ  قرتاگهرفتن  خطر م رض دا برتا الل  تستنندتادهنا

 شه ل  و سهنحلی  خهط  تهن  مجنل فنصلۀ مصناح، نمع نظر تل

 منظهما  به   سهنل  و سهنخت  قهمتنین  واه   و آ  قرتاگیرا

 . کنناک منطقۀ دا ب  خصمص تیمنی تفزتیش

 چگهههمنگی دتد  نشهههن  و فهههرتا ههههنا ات  تیجهههند -

 تفهرتد  جهن   نجهن   ب  تمتند می خطرهن تین تل جستن دواا

 ومهن   داینا نظیر مننطقی دا ویو  ب  مسئل  تین. شمد منجر

. تسهت  مهه   بسهینا  دتاد وجهمد  هشدتا برتا کمی لمن  ک 

 دا تمهیهدتتی  قهرتادتد   همهرت   بنیهد  تخلی  نقشۀ تهیۀ تاهت 

دا  بنشهد،  منطق  کرد  خنای برتا الل  هنا کمک خصمص

 خطرههنا  بهرول  به   خهمد  خطهر  تل فهرتا  تین صما  غیر

 . شد خمتهدمنجر  تا جند  تصندفن  مننند بیشترا

 تل یننشهه( پنهههن ) نههنملممد اهههن نهه یهز نیتخمهه -

 دا خصهمص   به  تسهت  ااهروا  ی ه یطه انیبال خسنا 

 . یشننس اوت  آثنا و یتنسنن یۀسرمن ب  خسنات  بن اتبط 

 منطق  نیت مه  اهن سنمنن  بم  اتقتصند اگذتا تالش -

 سهمتحل  و هن پشت الک ستگن یل ،یمرجنن اهن آبسنگ مننند

 خسههنات  تل اتههر قیههدق نیتخمهه بتههمت  کهه  ات صههخر 

 . آواد دست  ب زین منطق  یطیمظ ستیل

 

 یقدردان و تشکر

 طهرف  تل شد  دتد  تختصنصۀ پووهنن تل تستفند  بن مقنا  نیت

 شهد   تنجهن   اجهم  ولم  و یشننس ننمدیتق یمل پووهشگن 

 یهۀ کل تل ،نیهمچنه . دشهم  یمه  یقدادتن ل یوس نیبد ک  تست

 به   خمد اهن ییاتهنمن بن مطنا   نیت تنجن  دا ک  یهم ناتن

 .شمد یم تش ر تند، کرد  کمک جینتن ترشد  شفنف
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1. Evacuation map 

2. Papathoma Tsunami Vulnerability Assessment 
3. Relative Vulnerability Index 
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