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 .1استاديار ،دکتري اقتصاد منابع طبيعي ،گروه حقوق و مطالعات راهبردي ،پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم جوي،
تهران،
 .2کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامهريزي ،گروه حقوق و مطالعات راهبردي ،پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم
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تاريخ وصول مقاله93/8/29:

تاريخ پذيرش مقاله94/1/25 :

چكیده 

خلیج چابهار واقع در جنوب ایران و در شمال اقیانوس هند در معرض خطر سونامی ناشی از زمینلغزش منطقۀ مکران قرار دارد .هدف
از این مطالعه ،با توجه به احتمال وقوع مجدد سونامی در خلیج چابهار ،برآورد میزان حداقل خسارت در صورت وقوع سیونامی در ایین
منطقه در قالب دو سناریوي خوشبینانه و بدبینانه است .به طور کلی خسارات ناشی از سونامی در چهار طبقه شیامل بخیش اجتمیاعی،
زیرساختها ،بخشهاي مولد و بینبخشی بررسی و در برآورد خسارات ،از روشهاي تخمیین خسیارت منطقیهاي و احتمیال حیداکرر
خسارت به صورت مکمل استفاده شده است .بر اساس نتایج ،در سناریوي خوشبینانه در مجموع حداقل خسارت معادل با  827میلییون
دالر و در سناریوي بدبینانه معادل با  1/4میلیارد دالر در صورت وقوع سونامی به وقوع خواهد پیوسیت کیه خسیارات ناشیی از تلفیات
انسانی و هزینههاي وارده به زیرساختها به ترتیب باالترین ارقام را به خود اختصاص میدهند .پس از این بخشهیا ،بخیش تولییدي
بیشترین خسارت را از جانب صید و صیادي متحمل میشود و با توجه به اهمیت این منطقه در تجارت بینالمللی ایران ،انتظار مییرود
خسارت کلی به مراتب بیش از رقم محاسبهشده باشد .در نتیجه مدیریت ریسك در منطقه و برنامهریزي براي واکنش مناسب به ایین
مخاطره باید جزو اولویتها باشد.
كلیدواژه 


احتمال حداکرر خسارت ،تخمین خسارت منطقهاي ،سونامی ،شاخص آسیبپذیري نسبی.PTVA ،

 .1سرآغاز

شرقی -غربی گسترش ینفت تست (حیهدالتد و هم هنات ،

دا تثر لمینارلۀ لیر دایهن و جنبه جهنیی وسهی آب دایهن،

 .)1386لو م رت دتاتا پتننسیل سمننمیخیز بنالیی تست

پدید تا تظت ونمت سمننمی ش ل مهیگیهرد که تل یهک

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

اشت ممج تش یل شد تست .تاهت سمننمی میتمتنهد ولهت

 1945تین منطق سمننمی ات تجرب کهرد ()Pararas, 2006

لیرلمین دتشهت بنشهد،

و تل نظر لمینشننسی ،تمتننیی تیجند لمین ارل ههنا بهزاگ

تمن لمینارلۀ لیرداین مه ترین منشهأ آ تسهت ( Ferreira,

سمننمیلت ات دتشت تست و ب همهین دایهل خطهر سهمننمی

 .)2011دا شههمنلغربهی تقیهننمد هنههد ،دا تثههر فههرواتنش

برتا سمتحل جنمبی تیرت یک خطر جدا ب شمنا میاود

صفظۀ تقیننمسی ومن ب لیر صفظۀ قهنا تا تیهرت  ،ننحیهۀ

( .)Payande, et al., 2015پیشبینی مهیشهمد دا صهما

م رت تش یل شد ک تین ننحی تل نزدی ی تنگۀ هرمهز تهن

ف نلشد گسل م رت تممتج سمننمی ظهرف  30دقیقه به

حدود مرل هند بهن طهمای حهدود  900کیلهممتر دا تمتهدتد

سمتحل تیرت برسد (تکهرپماجنت و هم نات  )1391 ،ک بن

دیگرا نیز مننند فرواتنش صفظن

* نمیسند مسئمل:

Email: sh.madani@inio.ac.ir
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تمج ب ممق یت تقتصندا خلیج چنبهنا دا جنمب کشهما،

مینن (ک مظصما دا خش یتنهد) به آبههنا آلتد جههن

تل مه ترین سمتحل دا م رض خطر تست ،تل تین او بنیهد

تست و ی ی تل شنهرگهنا حین

تجناا تیرت ب حسنب

آمندگی الل برتا مقنبل بن تین پدید دا کشما تیجند شمد.

میآید .بننبرتین ،هدف تل تین مطنا

بهن تمجه به تحتمهنل

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

وقمع سمننمی دا خلیج چنبهنا و ممق یت تسهترتتویک تیهن

صما

وقمع سمننمی ،فنج ۀ تنسهننی دا تیهن منطقه اوا

میدهد (تکهرپماجنت و هم نات  .)1391 ،برتا تین
برننمۀ بهترا برتا حدتقل خسهنا
ننشی تل مخنطرت

بتمت

و بنلسهنلا خسهنات

منطق دا تقتصند کشما و تجناابمد منطق  ،برآواد میهزت
حدتقل خسنا

دا صما

وقمع سهمننمی دا تیهن منطقه

تست.

داینیی تاتئ کهرد ،تبتهدت بنیهد شهننخت

برتا تین منظما تبتدت بنید میزت آب گرفتگی و پیشروا

مننسهی تل آثنا تقتصندا و تجتمنوی مخنطر ب دسهت آواد

تممتج سهمننمی دا سهمتحل مشهخص بنشهد که پنینهد و

(.)Hallegatte, 2008

هم نات میزت آبگرفتگی خلیج چنبههنا ات بهن تسهتفند تل

همچنین ،بنهدا اتهههردا چنبههنا به منزاهۀ تنههن بنهدا

مدل سنلا وددا تنجن دتد و شهی سنلا تنتشهنا سهمننمی

تقیننمسههی تیههرت دا شههمنل دایههنا ومههن قههرتا دتاد ک ه

دا داینا ومن ات تستظصنل کهرد تنهد ( Payande, et al.,

نزدیک ترین و آسن ترین ات دسترسهی کشهماهنا آسهینا

 )2015ک دا ش ل  1تاتئ شد تست.


زمینلرزه( )Payande, et al., 2015
شکل.1باالرويسونامیدرخلیجچابهاردرسهسناريووقوع 

همن طهما که دا شه ل  1مالحظه مهیشهمد ،میهزت

ایشترا (مننطق آب گرفتگی لادانهگ) و بهتهرین سهننایم

آبگرفتگی خلیج چنبهنا دا س سننایم ا یف ،متمسهط و

ی نی لازاۀ  8/1ایشترا (منطقۀ قرمزانهگ) تسهتفند شهد

قما (دا تثر لازاۀ ب بزاگی  8/1 ،7/5و  9/1ب ترتیب) بهن

تست .بیشترین مننطق آبگرفتگی دا شهرستن هنا چنبهنا،

انگهنا قرمز ،سهز و لاد مشخص شد تست ( Payande,

کنناک و قسمت دتخلی خلیج تست ک دا قسهمت دتخلهی

 .)et al., 2015دا تیههن مطنا هه تل اوش حههدتکرر میههزت

ب جز یک کناخننۀ آب شیرینکن ،هی س ن و لیرسنختی

خسنا  ،دا دو حناهت بهدترین سهننایم ی نهی لازاهۀ 9/1

وجمد ندتاد و کلیۀ مرتکز و سه منتگهن ههن دا دو منطقهۀ

برآورد خسارت کل اقتصادي ناشی از سونامی محتمل در خلیج ...
شیما مدنی و سعیده خالقی

چنبهنا و کنناک قرتا دتاند (طرح جنم شهرستن چنبهنا و
کنناک .)1386 ،دا تین مطنا

تقتصندا ننشهی

نیز خسنا

تل سمننمی دا تین مننطق برآواد میشمد.
دا بیشتر مطنا ن  ،بهرآواد خسهنا

ممجمد دا مننطق سهنحلی

میشمد (.)Chesley and Ward, 2006
دا مطنا تا برتا مننطق سمننمیخیهز تسهترتاین پهس تل

ننشهی تل سهمننمی

پس تل حندثه مظنسهه شهد تسهت .به طهماا که میهزت
خسنا

دالا ب لیرسنختهن و تجهیزت
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ننشی تل سمننمی تندونزا دا سنل  2004ک دا تثهر

ت یین میزت خسنا

و پیشبینی آ  ،تقدت به تاتئهۀ نقشهۀ

1

تخلی شد تست تن دا صهما
برتا خسنات

حندثه کمتهرین هزینه ات

تنسننی متظمل شد .تین مطنا ن

بهن ههدف

لمین ارلۀ  9ایشترا دا شمنل سممنترت ب وجمد آمد ،سههب

بههمد مدیریت ایسک تنجن شهد و تل سهنکنن منهنطق دا

تل بین افتن  97داصد تل تماید ننخناص دتخلی منطق شهد و

م رض خطر برتا تأیید نقش هنا ب دستآمد و تنطهنق بهن

دا مجممع بیش تل  5/5میلیناد دالا خسنا

ب وجهمد آواد

وتق یت مننطق تستفند شد تست .نتنیج مهین تین تست که

ک دا اشد تقتصندا دا سنل  2005نیز تثهر منفهی بهر جهنا

نقشۀ تهی شد تمتنسهت تسهت ااهنیت سهنکنن منهنطق دا

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

م رض خطر سمننمی ات همهرت دتشهت بنشهد ( Dall’Osso

نیز دا تثر لمینارلۀ داینیی  9ایشترا ب وقمع پیمسهت که

.)and Dominey-Howes, 2010

دا تثر تین فنج نزدیک ب  15هزتا تنسهن تل بهین افتنهد و

دا تظلیل آثنا ننشی تل یک مخنطرۀ طهی هی بنیهد کلیهۀ

بر جنا منند ( RMS Special

دا نظر گرفته شهمند تهن دا تالش گهذتاا

بیش تل  3میلیناد دالا خسنا

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

آثنا و خسنات

هزین هنا مخنطرت

دا مطنا تا برتا منطقۀ  Cascadiaدا شمنل تمری ن بهن
تستفند تل مدل  PTVAب پیشبینی خسنا

تحتمنای ننشی

تل سمننمی بن منشأ لمیناغزش تقدت شد و نتنیج مهین تیهن
تسههت کهه دا حههدود  0/5میلیههناد دالا خسههنا

بهه

سمننمی ،بتمت نتیجۀ وتق بینننه تا به

دست آواد .مخنطرت
ک دا تین مطنا

تخص سهمننمی

طهی ی و ب صما

براسی میشمند ،والو بر آثنا مسهتقیمی

ک دا لندگی و ظنهر منطقۀ مماد مخنطر ب بنا میآوانهد،
آثنا غیرمستقیمی نیز تل خمد بر جنا می گذتانهد .شهننخت

سنختمن هنا مس منی و  116میلیم دالا ب سنختمن هنا

تین آثنا من ات دا مدیریت بهتر مخنطرت

تجناا وتاد خمتهد شد ب طماا ک بر مهنهنا نتهنیج تیهن

مماد نینل ب د تل آ کمک میکند .بن ت یین بخشهنا متهأثر

 95داصد تل سنختمن هنا مس منی یک طهق و 23

و

مطنا

داصههد تل سههنختمن هههنا تجههناا تخریهب خمتهنهد شههد
(.)Dominey-Howes, et al., 2010

تل مخنطرت

طهی ی و تقدتمن

طهی ی میتهمت وسه ت و ومهق خسهنات

آس هیبهههنا هههر بخههش ات بهه دسههت آواد و دا جهههت
پیشگیرا تل خسنات

تقدت کرد.

پیشبینی و تالینبی آثهنا تقتصهندا و تنسهننی ننشهی تل

ب طما کلی تنمتع خسهنا ههنا ننشهی تل وقهمع یهک

تممتج سمننمی دا سمتحل شمنل تمری ن دا سنل  2004بن دا

بالا طهی ی بر بخش هنا یک منطق ات می تهمت دا چههنا

نظر گرفتن ومق دو کیلممترا لمهیناهرل تل سهطح لمهین،

دست طهق بندا کرد:

مهین تین تست ک ب طهما متمسهط سهنالن  182تنسهن دا
سمتحل دا م رض خطرند و  18میلیهم دالا دا ههر سهنل
ب لیرسنختهن و تجهیزت

خسنا

وتاد خمتهد شهد .دا

یک سننایما کلی پیشبینهی شهد تسهت که آثهنا تمهمتج

 .1بخش تجتمنوی دابر گیرندۀ خسنات

تنسننی ،بخش

مس ن ،بخش آمملش ،بخش سالمت و بخهش فرهنهگ و
مذهب؛
 .2بخش لیرسنختهن شنمل بخش حمل و نقل ،تنرژا،

سمننمی دا سمتحل تمری نا شمنای دا  1/1میلیهم تنسهن

تاتهنطن  ،آب و فناالب و کنترل سیل ،حفنظت سنحلی و

تثرگذتا بمد تست و ممجب خسناتی م هندل  110میلیهناد

آبیناا؛
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 .3بخههش تمایههدا شههنمل کشههنوالا ،مههنهیگیرا و
بنگن هنا تمایدا؛

شهرستن هنا کنناک و چنبههنا ات براسهی کهرد  ،تسهتفند
شد تست.

 .4بینبخشی شنمل دوات ،بخش منای و مظیطلیست.

بن دا نظر گهرفتن تیهن مماهمع که بخهش مسه ن دا

دا تین مقنا بخشهنا ذکرشد تن حد تم ن و بن تمج

مخنطرۀ سمننمی بیشهترین آسهیب ات متظمهل مهیشهمد ،تل

ب دسترسی تطالون

تالیهنبی شهد و تل آنجهن که ههدف

اوش نمینی براسی دقیق و کنمل میشمد .تبزتا تستفند شد

برآواد حدتقل خسنا

تست ،تل ممتاد ک تهمیت یهن فنقهد

ب بخش مس ن مدای تست ک تواین

تطالون

چش پمشی شد تست .ب همین دایل وتژۀ حدتقل

دا برآواد خسنا

ب کنا برد میشمد ،لیرت دتمنۀ خسنا

برتا تخمین خسنا

بنا تل سما  Papathomaبرتا سمننمی ب کنا افته تسهت.
 PTVAتواین تبزتا تخمین خسنا

تست ک ب منظهما به

ننشهی تل یهک مخهنطر بسهینا فرتتهر تل توهدتد و تاقههن دا

دست آواد آسیب به سهنختمن ههنا مسه منی تسهتفند

دسترد تست.

می شمد PTVA .مدای پمینست ک قندا ب تیجند چناچمب

بن تمج ب ممتاد ذکرشد دا تیهن مقناه بهرآنی تهن بهن
اوشهنا تقتصندا خسنات

کل ننشی تل سمننمی تحتمنای

دا خلیج چنبهنا ات برآواد کنی  .تل تیناو دا قسمت دو ب
م رفی اوش و مدل تستفند شد پردتخت خمتهد شد .سپس
دا قسههمت سههم نتههنیج مظنسهههن

تخمهین توایههۀ آسهیب بههن قههدا

بنالسههت Papathoma .و

هم ههنات ( )2003یهک سههرا تل خصمصهین

(مهندسهی،

لیست مظیطی ،تجتمنوی و غیهر ) ات ت یهین و طهقه بنهدا
کردند ک تین خصمصین

وتکنش متفنوتی ب نمع و شد

بیههن شههد و تاقههن

آسیب ب سنختمن هن ات مطرح میکردنهد .دا تیهن مهدل دا

ب دست آمد براسی خمتههد شهد و دا قسهمت بظهر به

نهنیت یک تمتینل شنخص آسیب پذیرا نسهی ( )RVIبهرتا

براسی نتنیج و مقنیس بن سنیر مطنا ن

تقدت مهیشهمد .دا

سنختمن ب دست می آید ک بن تمج ب قیمت سهنختمن و
شنخص ذکرشد می تهمت به وتسهطۀ آ میهزت خسهنا

قسمت آخر نیز نتیج گیرا و پیشنهندهنیی تاتئ میشمد.

وتاد بر هر یک تل سنختمن هن ات مظنسه کرد .تل تین مدل
 .2مواد و روشها
هزین ه هههنا مخههنطرت

برتا براسی میزت آسیب پذیرا سهنختمن ههنا مسه منی
دای هنیی ب ه س ه دسههتۀ مسههتقی ،

ننشی تل سمننمی دا نمتحی مختلفی تستفند شهد و توتههنا

غیرمستقی و پنهن تقسی میشمند .برتا برآواد هزین هنا

آ ب تثهن

مسههتقی تل چهههنا اوش مههدل چنههدمتغیر  ،اوش تههنب

Osso, et al,. 2009b; Papathoma, et al., 2003; Dall
Osso, et al., 2010; Dominey-Howes and Papathoma,
.)2007; Dominey-Howes, et al,. 2010

خسنا  ،تحتمنل حدتکرر خسنا

و تخمهین خسهنا

مهننا ننحی تستفند می شمد .دا برآواد خسهنا
مخنطرۀ سمننمی اوش تحتمنل حدتکرر خسنا

بهر

ننشهی تل
بیشتر مماد

تمج تست .بن تمج ب تهدتف تین مطنا ه و دسترسهی به
تطالون  ،برتا برآواد حهدتقل خسهنا
چنبهنا بن تمج ب نمع خسنا
برآواد خسنا
خسنا

وتاد به خلهیج

تظت براسی ،تل اوشهنا

منطق تا ،اوش  2PTVAو تحتمنل حدتکرر

همچنین ،تل گزتاشهن و نقش ههنا منتشرشهد تل

سههما سههنلمن مسهه ن و شهرسههنلا تسههتن سیسههتن و
بلمچستن دا قناب طرح جنم  ،ک تمن تب ند و بخشههنا

اسید تست ( Dall Osso, et al., 2009a; Dall

بر تسند تین مدل نشن دتد میشمد ک یک سهنختمن
بن یک سنختنا اه یف (بهرتا مرهنل ،ت هدتد که طهقهن ،
مصناح سنختمننی بیدوت مرل چهمب ،پهیایهزا اه یف،
شرتیط ا یف حفنظت تل بنن و  )...خسنا

بیشهترا ات دا

مقنبل سمننمی و خصمصنً آبگرفتگهی پهس تل آ متظمهل
خمتهد شهد .تل طهرف دیگهر ،یهک سهنختمن بهن سهنختنا
مستظ

(مرل س طهق ین بیشتر ،بتنآام  ،پیایزا مظ ه

و  )...مم ن تست  40تن  50داصد تل تالش خمد ات بهدو
هی گمن خسنا

سنختناا شنین تمجهی ،تل دست بدهد.
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شههنخص آسههیبپههذیرا نسهههی ( 3)RVIبههرتا هههر

مدل ول هنیی ات ب خمد تختصنص می دهند Prot .دا بهنلۀ

سنختمن  ،بن جم ولنی دو قسمت مجزت ب دست مهیآیهد.

( 1حدتکرر حفنظت) تن ( 5بدو هی گمنه حفهنظتی) قهرتا

دا نتیج  ،ودد  RVIهر سنختمن دا تین مدل به صهما

میگیرد (برتا تطالع بیشتر تل جزئین

لیر مظنسه میشمد:

 et al., 2009اجمع شمد).
RVI  2 SV   1  WV 
3
3

()1

مدل ب

Dall Osso,

اوش تسههتفند شههد بههرتا سههنیر تجههزتا بخههشهههنا

ک دا آ  SVتمتیهنل تستنندتادشهد بهرتا آسهیبپهذیرا

چهناگنن ک دا بنال ونمت شد ،تخمین هزینهۀ جهنیگزین و

سنختناا هر بنن WV ،تمتینل تستنندتادشد برتا آسیبپهذیرا

برآواد مننف تلدست افت تست ک دا بخهش تمایهد بیشهتر

ننشی تل آبگرفتگی و  WVو  SVهر دو دا بنلۀ  1تن  5قهرتا

بهر بردتاا شد تست .دا ممتادا ک دسترسی ب هی گمن

دتاند .اریب دو سم ( )2/3دا تین اتبط ب تین خنطر تست

آمنا مستندا دا منطق وجمد ندتشت تست ،تل اوش تنتقهنل

ک خسنا

سنگین ب سنختنا هر سنختمن مم ن تسهت به

مننف و بن تمج ب سمننمیهنا تتفنقتفتند دا سنیر کشماهن

طما منطقی ب هزین هنا بنالا ت میر ک مم ن تست بن تالش

بهر گرفت شد تست .دا بخش خسنات

آ سنختمن برتبر ین بیشتر بنشد ،منجر شمد که تیهن وهدد دا

مظنسه میزت دیۀ توال شد برتا هر فرد تست ک تاهت تین

فرممل بنال ثنبت و دا مطنا ن مختلف صظت آ تأیید شهد

حدتقل خسنا

تنسننی نیز مهننا

تنسننی خمتهد بمد.

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

.)Dall Osso, et al., 2010
آسههیبپههذیرا سههنختناا هههر سههنختمن ( )SVبههن

 .3نتایج و بحث
دا اتستنا هدف تین مطنا ه بهن تسهتفند تل مهدلسهنلا و

ویوگیهنا سهنختناا ههر بنهن ( ،)BVمیهزت آب گرفتگهی

مطنا ههن

سنختمن ( ،)EXداجۀ حفنظت تل بنن ( ،)Protطههق اتبطهۀ

( )2015بر تسند دو سننایما بنالاوا تممتج بن تمجه به

لیر مظنسه میشمد:

لازا هنا بن بزاگی  9/1ایشتر ب منزاۀ بدبیننن ترین سهننایم

()2

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

کهه  BVتمتیههنل تستنندتادشههد دا بههنلۀ ( 1حههدتقل

صههما گرفت ه تل سههما  Payandeو هم ههنات

و  8/1ایشتر ب منزاۀ خمشهیننن ترین سننایم منهنطقی ات که
دچنا آبگرفتگی ننشی تل سمننمی میشمند ،ت یین میکنی .

آسیب پذیرا) تهن ( 5حهدتکرر آسهیب پهذیرا) تسهت و به

دا شهه ل  2منههنطق دچههنا آبگرفتگههی دا دو شهرسههتن

ویوگیهنا بنن بستگی دتاد .تیهن ویوگهی ههن شهنمل ت هدتد

چنبهههنا و کنههناک که دتاتا سه ن و مرتکههز تجههنااتنههد،

سهنختمن  ،مصهناح سهنختمننی و ت نیهک سهنخت،

مشخص شد تست .بن ب کناگیرا نقش هنا ممجمد که تل

طهقن

هیداودیننمیک طهقۀ تول ،شنامد و پی بنن ،شه ل و جههت

سما سنلمن مسه ن و شهرسهنلا سیسهتن و بلمچسهتن

قرتاگیرا بنهن ،تجسهن قنبهل حمهل و شهرتیط حفنظهت تل

تهی شد تست (سنلمن لمین شننسی و تکتشهنفن

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

کشما ،جغرتفینا ومهممی شهرسهتن چنبههنا )1393 ،و بهن

سنختمن ت یین میشمد EX .بین ( 1حدتقل ومق آب) تن 5

تستفند تل نقشه ههنا گمگهل ،دا شهرسهتن چنبههنا طههق

(حدتکرر ومق آب) قرتا میگیرد Prot .تمتینل تستنندتادشهد

تقسی بندا طرح جنم تین شهرستن  ،دا سننایما بدبیننن

برتا سطح حفنظتی تسهت که تل طریهق ههر مهنن ی بهرتا

(بن بزاگی  9/1ایشتر) مظلۀ  11و سنلمن بنندا و کشتیرتنی

سنختمن فرته میشمد .ویوگیهنا مربمط ب تین قسهمت

تین تستن دچنا بظرت ننشی تل سهمننمی خمتهنهد شهد .دا

شنمل ادیف قرتاگیرا بنهن ،وجهمد دیهمتا دایهنیی ،ممتنه

طرف دیگهر ،خلهیج و دا بخهش غربهی آ  ،دا شهرسهتن

طهی ی و وجمد دیمتا آجرا تطرتف بنن میشهمند که طههق

کنناک بن تمج ب تقسیمن

م هدنی

طرح جنم  ،مظل هنا جنهمب
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شهر ،بلمچن  ،نیروگن گنلا ،شمنل نیروگن گنلا و شهرک

کناخننۀ آبشیرینکن قرتا دتاد ک کنمالً دچنا بظرت ننشی

صن تی تین شهرستن دچنا آبگرفتگهی ننشهی تل سهمننمی

تل تممتج سمننمی میشمد.

خمتهند شد .همچنهین ،دا قسهمت دتخلهی خلهیج چنبههنا

شکل.2باالرويامواجسونامیدربندرچابهاروشهرستانکنارکدرسناريوبابزرگیزلزلۀ9/1ريشتر( )Payande, et al., 2015

دا سننایما خمشهیننن (لازاۀ بن بزاگی  8/1ایشتر) بهر
تسند نقش هنا ممجمد تل مدل سنلا سمننمی ،هی یهک تل

 .۱بخش اجتماعی :شنمل لیربخشهنا مس ن ،آمملش،
سالمت و فرهنگ و مذهب و خسنات تنسننی تست.

مظل هن دا دو طرف شهرستن چنبههنا دچهنا آبگرفتگهی

مسکن :دا تین بخش همن طما ک طههق مهدل PTVA

نخمتهند شد .بنید تمج دتشت بن تمج ب ممتاد گفت شهد ،

دا قسمت ممتد و اوشهن ونمت شد ،ب مظنسههۀ شهنخص

وقمع سمننمی دا هر دو سننایما خمشههیننن و

آسیب پذیرا برتا سنختمن هن دا هر منطق تقدت می شهمد.

دا تین خلیج ،به دو بنهدا مهه و

شنین یندآواا تست دا مدل مذکما  RVIبر پنیۀ دتد ههنا

تسترتتویک شهید بهشتی و شهید کالنترا وتاد مهیشهمد و

جغرتفیههنیی ( )GISبههرتا تههکتههک

دا صما

بدبیننن  ،ومدۀ خسنا
خسنا

ب سنیر بخش هن ب تسترننا خسهنا

مقنیس بن خسنا

سههنمننۀ تطالوههن

تنسهننی ،دا

سنختمن هن مظنسه میشهمد .تیهن دا حهنای تسهت که دا

وتاد ب تین دو بندا تجناا مه  ،قنبهل

خلیج چنبهنا ب دایل مظدودیت تطالونتی بهر مهنهنا GIS

برتا ههر یهک تل سهنختمن ههنا مسه منی وتقه دا تیهن

تمج نخمتهد بمد.
تل مه ترین مظدودیتههن دا کلیهۀ تیهن مهدلههن نقهص

مظدود  ،بر پنیۀ تطالون

دا دسهترد تل شهرتیط فیزی هی

تطالون آمناا و دتد ههنا مهماد نیهنل تسهت که ممجهب

طهق بندا هنا مختلف تل سنختمن هن (شنمل س طهق بندا

میشمد ب اوش ههنا جهنیگزین متمسهل شهمی  .دا ت یهین

نمسنل و بندوت  ،قنبل نگهدتاا و ک دوت و کپرهن) و ت هدتد

هزین هنا مستقی  ،بنید ب کنابرد هزینه ههنا جهنیگزین به

آ هن مطنبق بن دتد هنا تمایدشد تل سما شهردتاا ،تمتیهنل

جنا تالش دتاتیهیههنا مسهتهلکشهد یهن متمسهط هزینهۀ

شنخص آسیبپذیرا نسهی برتا تین منطق ب صما

سههنخت دتاتیههی تخریههبشههد تمجهه شههمد ،لیههرت تالش

و برتا هر مظل جدتگنن مظنسهه شهد تسهت .همچنهین،

جنیگزینی قنبل دسترد تهر تسهت .همچنهین ،بهرتا بهرآواد

ویوگی ههنا فیزی هی و ول آ ههن دا مهدل بهن تمجه به

خسنا

بهر برخهی بخهش ههن تل میهزت بمدجهۀ تخصهیص

تطالون

کلی

ممجمد تل تین منطق  ،مطنبقت دتد میشمند.

دتد شد برتا آ بخش و دا ممتاد مشهنب بهن شهرتیط سهنیر

دا خلههیج چنبهههنا ،دا شهرسههتن کنههناک و چنبهههنا،

کشماهن تل اوش تنتقنل مننف (دا تینجن سمننمی تندونزا) بهن

وتحدهنا مس منی ک دوت و مرمتی دا مجمهمع بیشهترین

تین اوش ،تستفند شد تست.

حج سنختمن هن ات تش یل دتد تند ،ک تقریهنً دا همۀ نقنط

دا نظر گرفتن کلیۀ مالحظن
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شهر ،چهرۀ بنال شهر ات تش یل مهیدهنهد .سهنختمن ههنا

بن تمج ب نقش هنا ممجمد ،مظل ههنا جنهمب شههر،

مس منی تکررتً یک طهقه تنهد که تاتفهنع ومهممی شههر ات

بلمچن  ،نیروگن گنلا و شهمنل مظلهۀ نیروگهن گهنلا دا

تش یل میدهند .سنختمن هنا  2و  3طهق دا شههر بسهینا

شهرستن کنناک ،دچنا آب گرفتگی خمتهند شهد؛ بنهنبرتین

مظدودند و بننا بنالا س طهق دا شهر مشنهد نمیشمد.

دا بخش مظنسهۀ شنخص آسهیب پهذیرا نسههی ( )RVIو

بهیدوت تههرین و ننپنیهدتاترین وتحههدهنا مسه منی کپرهههن

به سهنختمن ههنا مسه منی ،مظله ههنا

هستند .بنفت تکرر مظال

ب صماتی داه ایخت و بهدو

مذکما ات دا نظر میگیری  .دا جدول  1برتا نممنه اوش

هی برننم ایزا قهلی ش ل گرفته تسهت ،دا نتیجه تکرهر
مظال

فنقد خدمن

برآواد خسنا

الل دا مقیند مظلهی تسهت (طهرح

مظنسهۀ  RVIمظلۀ جنمب شهر بن تمج ب نمع و ت دتد بنن،
مظنسه شد تست:

جنم شهر چنبهنا.)1386 ،
جنوبشهرکنارک(سناريوبدبینانه)

آسیبپذيرينسبیمحلۀ

جدول.1محاسبۀشاخص
2
1
)RVI = (SV) + (WV
3
3

چون این محله در منطقۀ آبگرفتگی قرار میگیرد:
WV=562/581

نمره بر اساس متغیرهای بهکاررفته در محاسبۀ شاخص آسیبپذیری برابر با  5خواهد شد.
SV(1,125)=(BV)(EX)(Prot):

545)1( +15)0/5( +2)0(=552÷562 =0/98

نمرۀ تعداد طبقات ساختمانی:

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

نمرۀ مصالح ساختمانی:

371)1( +141)0( +50)-1(=321÷ 562 =0/57

نمرۀ پی ساختمان:

50)1(+141)0(+316)-0/25(+5)-0/5(+50)-1(= -0/14

نمرۀ شرایط نگهداری ساختمان:

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

1/301 )100)0/5(+ 73)0/75( +73)0/25(+ 55)0/5((= 132/25÷ 301 =0/44

نمرۀ شرایط حفاظت از ساختمان:

بر اساس متغیرهای بهکاررفته در محاسبۀ شاخص آسیبپذیری نمرۀ مربوط به  3 ،Protمیشود.
112/4)15(÷562 =3

نمرۀ میزان آبگرفتگی ساختمان:

SV= BV.Prot.EX =4)3()3( =36

نمرۀ مرتبط با  Svبرابر با  2خواهد بود

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

میزان خسارت به ساختمانهای مسکونی در نمرۀ  ،3میانگین یا  60درصد خواهد بود.

منبع :محاسبات تحقیق
دا مظنسهۀ  RVIهرچ تمتینلت

مربمط ب ت دتد طهقن ،

مصناح سنختمننی و  ...کمتر بنشند شرتیط مطلمبتر خمتههد

ب نتنیج مدل 60 ،داصد تل سنختمن هنا مظلۀ جنمب شههر
دچنا آسیب خمتهند شد.

بمد .بن تمج ب شرتیط تستظ ن سنختمن هنا مظلۀ جنهمب

میتمت شنخص آسیبپذیرا ات برتا هر یک تل مننطق

شهر ،ک ومدتنً بننهن دا تین مظل شرتیط مطلمبی ندتاند و بن

بیشتر اجمع شمد به مهدنی و

تمج ب تین

تغلب بننهن یهک طهقه تنهد و میهزت خسهنا

ننشی تل تممتج ب تین نمع بننهن بیشتر خمتهد بمد و بهن تمجه

مظنسه کرد (برتا تطالون

هم نات  .)1393 ،دا جدول  2شنخص آسیبپذیرا سهنیر
مظال  ،تاتئ شد تست.
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بپذيرينسبیدرخلیجچابهار(سناريويبدبینانه) 
جدول.2شاخصآسی 

مظل

شنخص آسیبپذیرا نسهی ()RVI

جنمب شهر

 60داصد

بلمچن

 60داصد

مظلۀ نیروگن گنلا

 60داصد

شمنل نیروگن گنلا

 80داصد

مظلۀ  11چنبهنا

 60داصد

منه  :مظنسهن

تظقیق

بن تمج ب شرتیط ممجمد مظل هنا دا م هرض خطهر،

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

تل آنجن ک مظل هنا جنمب شهر ،بلمچن و نیروگن گهنلا

دا هر یک تل مظال

و مسنحت سنخت شد دا آ مظله ،

(منظههما مظل هۀ مس ه منی نیروگههن گههنلا تسههت و می هزت

میزت مسنحت سنخت شد ب تف یک نمع بنن برتا ههر یهک

خسنا

ب خمد نیروگن ب دایهل ندتشهتن تطالوهن

قنبهل

تل مظال

ب دست آمد تسهت و دا نهنیهت بهن تمجه به

توتمند مظنسه نشد تست) شرتیط نسههتنً مشهنبهی تل نظهر

تالش سنخت ههر نهمع بنهن ،میهزت تالش سهنختمن ههنا

ممق یت و سه تنمتع بننههنا مسه منی دتشهتند ،شهنخص

مس منی مظل ب دست میآید (شنین یهندآواا تسهت دا

آسیبپذیرا نسهی تین مظل هن بر تسند نتهنیج حنصهل تل

تینجن تنهن تالش سنخت اظن شد و تالش لمین دا نظهر

مدل دا یک سطح ب دسهت آمهد ( 60داصهد) .همچنهین،

گرفت نشد ک قیمت نیز بر تسند میزت توالمهی دا طهرح

شنخص آسیب پذیرا نسهی مظلۀ شمنل نیروگن گنلا نیهز

جنم چنبهنا مظنسه شد تسهت) .سهرتنجن بهن تمجه به

بنال ( 80داصد) ب دست آمد ک میتمت دو دایل مه برتا

تالش کل سنختمن ههنا مسه منی ههر مظله و شهنخص

آ مطرح کرد ،توالً سه ومدۀ بننهنا مس منی تیهن مظله

آسیبپذیرا ب دستآمد بهرتا آ مظله میهزت خسهنا

تل نمع بننهنا ک دوت کپر تست ( 68داصد) و دومنً بننهنا

وتاد مظنسه میشمد که نتهنیج بهرتا کلیهۀ مظله ههن دا

کپر نزدیک ب خط سنحلی و دا م رض هجهم مسهتقی و

جدول  3آواد شد تست:

شدید تممتج حنصل تل سمننمی قرتا دتاند.
ساختمانهايمسکونیموردنظرخلیجچابهار(سناريوبدبینانه)(دالر) 

جدول.3خسارتواردهبر

مظل

میزت خسنا

جنمب شهر

6824490/750

بلمچن

5174542/560

نیروگن گنلا

1909516/680

شمنل مظلۀ نیروگن گنلا

521035/272

مظلۀ  11چنبهنا

26070/472

جم

16455660/05

منبع :محاسبات تحقیق
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شیما مدنی و سعیده خالقی

دا مجممع پیشبینی مهیشهمد طههق مظنسههن
خسنا

میهزت

میتمتنند شنمل خسنات

وتاد بر جند هن (شنمل جند هنا

وتاد بهر بننههنا مسه منی متهأثر تل سهمننمی دا

تصلی و فروی و پلهن) ،ات ههن ،م هنبر ،بنهندا و همتپیمهنیی

خلیج چنبهنا دا حدود  16میلیم دالا شمد .دا خصهمص

بنشند .بن تمج ب نقش هنا ممجمد و مدلسهنلا سهمننمی،

بر بخش آمملشی ،فرهنگ و مذهب و سالمت ،تل

دا مجمههمع  5/4کیلههممتر تل جههند هههنا تصههلی دا منطق هۀ

خسنا

آبگرفتگی قرتا خمتهند گرفت .بن تمجه به اوش تنتقهنل

اوش هزین هنا جنیگزین تستفند شد تست.
آثارش در انسان و جوامع  :دا ههر حندثهۀ طهی هی و

مننف ب منزاهۀ آخهرین ات بهرتا بهرآواد میهزت خسهنا ،

غیرطهی هی ،تل مه ه تههرین خسههنا هههنا گههزتاششههد و

وتاد بهر شهرین ههنا تصهلی ات دا نظهر

بنتهمیت ،بخش صدمن

تنسننی تست که شهنمل مفقهمد و

کشت شد تنسن مهیشهمد .دا خصهمص میهزت خسهنا
جننی تحتمنای هی ودد و اقمی دا دست نیست ،تمن طههق
سمننمی و دا مقنیس بن تمفهن

مصنحه بن خهرگن مطنا ن

گمنم دا تین منطقه دا سهنل  ،1386دا صهما

حدتقل خسهنا

میگیهری  ،لیهرت تطالوهنتی تل ات ههنا فروهی دا دسهترد
نیست.
بنادر :بندا چنبههنا به سههب برخهمادتاا تل ممق یهت
ممتنل دا شرق تنگۀ هرمز و داینا ومن دا مسیر خطهمط

سهمننمی

تصلی کشتیرتنی ب آفریقن ،آسین و تاوپن قرتا گرفت و ب منزاۀ

تنسهننی مهیتمتنهد

کمتن ترین ات تاتهنطی و ترتنزیتی کشماهنا آسینا مینن و

اقمی بناغ بر  10هزتا نفر پیشبینی شمد .بن تمج ب نتهنیج

تفغننستن ب بنلتاهنا خلیج فناد ،شهرق آفریقهن و دیگهر

جننی بسینا بیشهتر

نقنط جهن مطرح تست .بندا چنبهنا ،دو بندا تصلی شههید

تل تین اق بمد تست (دا سمننمی تندونزا 220ههزتا نفهر

بهشتی و شهید کالنترا دتاد ک بندا شههید بهشهتی بهرتا

دا سنل  2004و دا سمننمی ژتپن بیش تل  12ههزتا نفهر دا

پذیرش کشتیهنا بن تننژ  70000تن و شههید کالنتهرا تهن

سههنل  )2011دا دو سههننایم خمشهههیننن و بدبیننن ه می هزت

ظرفیت  45000تن سنخت شد تست (دهقهن و مظالتهی،

تنسننی بین  5تن  10هزتا پیش بینی مهیشهمد .میهزت

 .)1393دا طرح ت میل تمس ۀ بندا چنبهنا اق ونمت شد

ننشی تل لازا  9/1ایشتر ،میزت تلفهن
سنیر کشماهن بن تمج ب تین

تلفن

خسنا

دیۀ دا نظر گرفت شد برتا سهنل  93مهنهنا حهدتقل تالش

بناغ بر  350میلیم دالا تست ک طههق تظههنات

لندگی هر یک تل تین تفرتد دا نظر گرفت میشمد که تیهن

بنندا و دایننمادا تستن سیستن و بلمچستن  ،تین اق طی

اق م ندل یک میلیناد و پننصد میلیم ایهنل (م هندل 150

پروژ ب س برتبر تفزتیش خمتهد ینفهت (جزئیهن

تمسه ۀ

میلیم تممن ) توال شد تست .شنین ذکر تسهت که تیهن

بندا شهید بهشتی چنبهنا ،تفزتیش س برتبرا تجرتا طهرح

تنسهننی تسههت ،لیهرت میهزت تالش

تمس  ،خهرگزتاا فناد ،دا  .)1392بنهنبرتین ،اقمهی دا

اقه حهدتقل خسههنا

لندگی هر تنسن طهق مظنسهن

آمناا تالش لنهدگی ههر

مهدیرکل

حدود  900میلیم دالا برتا تحدتث بندا چنبهنا مهیتهمت

فرد ،اقمهی بهین  200تهن  600ههزتا دالا تسهت ( Miller,

دا نظر گرفت .همچنین ،بن تمج ب نظر متخصصن تمهر دا

 .)2000بننبرتین ،بر تسند پهیشبینهیههن میهزت خسهنات

مههدلسههنلا سههمننمی (تکهرپههما و هم ههنات  ،)1391 ،دا

تنسننی دا سننایما بدبیننن  500و دا سننایما خمشههیننن

صما

 250میلیم دالا خمتهد بمد.

تخریب بندا به دایهل آب گرفتگهی دا حهدود  50داصهد

 .۲بخش زیرساختها :لیهربخشههنا حمهل و نقهل،

وقمع سهمننمی بهن ههر شهد

لازاه  ،خسهنا

خمتهد بمد ک تین اق شهنمل هزینه ههنا قطه مههندال

تنرژا ،تاتهنطن  ،آب و فناالب و کنترل سیل و حفنظهت

تجناا و خسنات

تل سنحل دا تین قسمت براسی میشمند.

سنیر هزین هن نمی شهمد و اظهن کهرد تیهن خسهنات

حمل و نقل :خسنات

وتاد به بخهش حمهل و نقهل

و

ننشی تل م طلی کشتیههن و بهناگیرا و
به

مرتتب اق برآوادا ات تفزتیش خمتهد دتد .بنهنبرتین ،اقه
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 450میلیم دالا ب منزاۀ خسنا



شمارة 3



پاییز 1394

حهدتقلی بهرتا بنهندا دا

نظر گرفت میشمد .بن تحتسنب هزین ههنا قطه تجهنا
خسنات

و

مستقی و غیرمستقی  ،میتمت گفهت دا صهما

وقمع سمننمی تین اق ب مرتتب بیشتر خمتهد بهمد که دا
تینجن ب دایل نهمد آمنا دقیق و تطالوهن
مظنسهۀ خسنا

کهنفی ،تنههن به

حههدتقل خسههنا

قههرتا م هیده هی  .بههر تسههند تظهههنات

مدیرونمل آب منطق تا سیستن و بلمچستن هزینۀ تحدتث
کناخننۀ آبشیرینکن چنبهنا تن پنین سهنل  ،1382بهیش تل
 211/8میلیهناد ایهنل م ههندل بههن  25/579/710دالا تسههت،
 15داصدا دا سهننایما بدبینننه بهرتا

بننبرتین خسنا

وتاد ب بنندا تکتفن شد تسهت .بنهنبرتین،

کناخننۀ آبشیرین کهن کنهناک تقریههنً م هندل 3/836/957

دا تین مطنا

دا ههر دو سهننایما خمشههیننن و بدبینننه

دالا و دا سههننایما خمشهههیننن م ههندل  1/278/985دالا

میزت خسنا

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

گرفت خمتهد شد ،لیرت دا هر دو شد
بندا دچنا آبگرفتگی و خسنا

خمتهد بمد (بنید تمج شمد تین خسنا

حهدتقل خمتههد

لمینارل  ،تیهن دو

بمد ،لیرت کناخننۀ آبشیرینکن چنبههنا دا مهمق یتی قهرتا

ننشی تل برخهماد تمهمتج

وقهمع سهمننمی به طهما کنمهل دچهنا

خمتهند شد.

دتاد ک دا صما

آبگرفتگی میشمد و مطمئننً خسنا

فرودگاه :مننطق دا م رض بظرت ننشی تل سهمننمی دا

دا هر دو سهننایما

مذکما فرتتر تل میزت گفت شد خمتهد شد).
ممج ش ن هنا مت ددا دا تین خلیج وجمد دتانهد ،تمهن

شهرستن کنناک فنقد فرودگن تست .همچنین ،دا شهرستن

دو ممجش ن دسترسی ب تس ل هنا بندا شههید بهشهتی و

چنبهنا دا منطقۀ بظرتنی فرودگن وجمد ندتاد؛
بخش انرژی :تماید بهرق و سهمخت ات دا تیهن بخهش

بندا شهید کالنترا تل تهمیت بیشترا برخمادتانهد که بهن

دتای  :بن تمج ب نقش هنا ممجمد ،دا کنناک  50داصد و

تمج ب برآواد حدتقل خسنات  ،تنههن خسهنا

دا مظلۀ  11چنبهنا حدود  2داصد تل شه ۀ تملی برق دا

آ هن ات براسی میکنی  .بن دا نظر گرفتن هزینۀ سنخت ههر

مننطق بظرتنی قرتا میگیرند و بهن تسهتفند تل اوش تنتقهنل

 74داصدا

یک تل تین ممجش نهن و بن تمج ب خسنا

وتاد به

وتاد بهر شهه ۀ تملیه بهرق دا

وتاد ب ممج ش ن هنا سمننمی تندونزا ،میتهمت بهرآواد

وتاد بر تین بخش مظنسه شد تسهت.

کرد دا سننایما بدبینننه تقریههنً خسهناتی م هندل 77700

بن تمج به آمهنا دا

میلیم اینل م ندل  6/337/683/52دالا بر تین ممجش نهن

دسهترد 46 ،داصهد تل خننمتاههنا شهرسهتن کنههناک دا

وتاد م هیشههمد .همچن هین ،تگههر خسههنات

وتاد بههر تیههن

نمتحی بظرتنی لندگی میکنند و بننبرتین بن تمج ب ت هدتد

ممجش نهن ات دا سننایما خمشهیننن  50داصهد دا نظهر

ب تین بخهش تالیهنبی

وتاد به تیهن

مننف (بن تمج ب خسنا
تندونزا) خسنا
دا خسنات

مرتهط بن بخش تاتهنطن

مشترکن دا منطقۀ بظرتنی خسنا

ممجش نهن دا تیهن سهننایم  4/282/218/75دالا خمتههد

میشمد.
بن تمج ب منهنطق دچهنا آب گرفتگهی دا مهدل سهنلا
سمننمی ،کناخننۀ آبشیرینکن مستقیمنً و ب شهد

تظهت

تأثیر تممتج سمننمی قرتا خمتههد گرفهت ،تمهن تل آنجهن که

بمد.
 .3بخععش تولی عدی :دا بخههش تمای هد لی هربخشهههنا
کشنوالا ،منهیگیرا و بنگن هنا تمایدا براسی میشمند.

تست ،دا سننایما

بن تمج ب نقش ههنا ممجهمد ،منهنطق بظرتنهی ومهدتنً

 15داصهههدا وتاد بههه کناخننهههۀ

مس منی تست و ف نایت کشنوالا قنبهل تهمجهی دا تیهن

و دا

نمیگیرد ،بنهنبرتین آسهیب به تیهن بخهش

هدف تین مقنا برآواد حدتقل خسنا
بدبینننههه خسهههنا

بگیری (طهق نظر خهرگن ) ،میزت خسهنات

آبشیرینکهن تنهدونزا ات مهالک حهدتقل خسهنا

سننایما خمشهیننن بن تمج ب میزت طمل آبگرفتگهی دا
سمتحل دتخلی خلیج چنبهنا خسنا

 5داصدا ات مهالک

نمتحی صما

شنین تمج نخمتهد بمد.
بخههش مههنهیگیرا بههن تمایهد سههنالنۀ مههنهی حنصههل تل
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منهیگیرا داینیی و منهی پرواش ینفته دا حماهچ ههنا

منهیگیرت  ،داآمد تلدستافت به دسهت مهیآیهد که تیهن

پرواش منهی نقش مهمی دا تقتصند منطقۀ سهنحلی بهنلا

خسنا

والو بر تثرگذتاا دا تقتصند منطقه  ،هزینه ههنا

می کند (اولننمهۀ دنیهنا تقتصهند ،)1386 ،دا صهماتی که

تجتمنوی نیهز دتاد که تالشگهذتاا آ بسهینا پیچیهد و

میزت صید منهی ات ب صما

منهنن دا نظر بگیری و تگهر

فرض شمد دا تثهر وقهمع سهمننمی ،بنلیهنبی ف نایهتههنا
م ممل منطق حدتقل حدود دو هفته طهمل ب شهد ،میهزت
حدتقل داآمد تلدستافت دا تین مد

ب دست میآید .تل

طرفی بن تمج ب متمسط قیمت تنمتع منهی میتهمت میهزت
تین خسنا

ات برآواد کرد .همچنین ،دا بنهدا چنبههنا به

لمن بر تست .بننبرتین ،میهزت خسهنا
خسنا

بهرآوادا ،حهدتقل

وتاد ب تین بخش تست.

میزت خسنا

ب تسه ل ههنا صهیندا که ت هدتد 10

تس لۀ صیندا و جنیگن تخلیۀ صید ف نل دا چنبهنا وجهمد
دتاد ک ب دایل دسترسیندتشتن ب تطالوهن

فنهی شهرتیط

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

دایل آب و ههمت م تهدل ،ههر سهنا دا دو مرحله میگهم

تل وقنی طهی ی نشن دتد تست ب ولت ومتمهل مظیطهی و

پرواش دتد مىشمد .تگر سهمننمی طهی تیهن دو فصهل به

تمفن هنا حنا تا و ننتمنیهنا صید دا آبهنا بینتامللی

وقمع بپیمندد ،بن تمج ب تین
نیز دچنا خسنا

م ن پرواش تین نمع صید

و کنهش صید شننواهن ،دا تثر قهر طهی ی صید منهی دچنا

خمتهد شد و بنلسنلا و جهنیگزینی آ

کمهمدا داخما تمجه خمتههد شهد (خهرگهزتاا فهناد،

طمل خمتهد کشید میتمت کل میزت صید ات ب منزاۀ میهزت

 .)1388تین مسئل ننشی تل تشتغنلندتشتن صیندت و تل بهین

خسنا

افتن تجهیزت

وتاد بین کرد.

همچنین ،بیش تل  23هزتا نفر تل مرد مننطق چنبههنا و
کنههناک به صههما

دتئمهی و فصههلی دا صههن ت صهید و

صیندا ف نایت دتاند و بن تمج ب متمسط داآمد منهننۀ هر

آ هن مننند شننوا تست .دا خصمص ت هدتد

شننواهنا ننوگن منهیگیرا ،طهق سناننمۀ آمهناا سهنلمن
شیال

تیرت  ،ت دتد قنیق ،انج و کشتی دا آبهنا جنهمب

ب شرح جدول  4تست:

فرد منهیگیر و فرتیند بنلسنلا ت نونیهن و شهروع به کهنا
جدول.4تعدادشناورهايناوگانماهیگیريبهتفکیکنوعشناوردرسال(1391ارقام:فروند)

متمسط تالش اینای یک فروند

متمسط تالش هر

(میلیم تممن )*

فروند ب دالا
130000

شرح

کل آبهنا جنمب

بندا چنبهنا و کنناک

انج

3315

799

400

قنیق

7520

1364

50

16500

کشتی

54

-

-

-

جم کل

10709

2143

450

146500

مأخذ :سناننمۀ آمناا سنلمن شیال

تیرت  ،شرکت سهنمی شیال

تیرت  ،دفتر طرح و تمس .

* تاقن ذکرشد برتا قیمت انج و قنیق بن پرسش تل متخصصن تمر برآواد شد و قیمت بنلتاا تین تجهیزت

بن تمج به تظههنانظر متخصصهن  ،دا صهما

وقهمع

سمننمی تمنمی قنیقهن و اهنجههنا ممجهمد دا تیهن خلهیج
دچنا بظرت خمتهند شد ،بننبرتین بن تمج ب خسهنا

65

تست.

داصههدا ب ه قههنیقهههن و تجهی هزت

مربمط ه دا سههمننمی

تندونزا ،میتمت طهق جدول  ،4میزت خسهنا

وتاد به

شننواهنا ننوگن مهنهیگیرا ات حهدتقل  82/144/400دالا
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برآواد کرد .شنین یندآواا تست تل آنجن که ف نایهتههنا

الکپشتهن دا کشما تست (لتاع و یزدتنی .)1391 ،تل تین

میگیرند و هر دو سننایم متأثر تل

او تالش حفههنظتی تی هن منطق ه اق ه بههنالیی ات ب ه خههمد

وتاد دا ههر

تختصنص میدهد ک برتا بنلتااشد آ میبنیست تالش

مذکما دا سنحل صما

تممتج سمننمی خمتهند بمد ،حدتقل خسهنا
دو سننایم ی سن دا نظر گرفت میشمد.
بن تمج ب تین

تقتصندا مننب لیستمظیطی منطق مظنسه شمد .بن تمجه

مه ترین و ومد تهرین تمایهدت

تیهن

ب تین

تالش تکمسیسهت ههنا منطقه به صهما

پهمای

منطق  ،تمایهد کنسهرو و پهمدا مهنهی تسهت ،تنههن تیهن دو

مظنسه نشد تست ب صما

مظصمل ات براسی میکنی  .بن اظن تماید سهنالن و بهن دا

تل سما سنلمن بنندا و دایننمادا دا طرح تمسه ۀ بنهندا

نظر گرفتن لمن بنلسنلا و جنیگزینی اوند تماید ،میتمت

تستفند میشمد ،ب طماا ک مهلغ توالمی برتا جنب جهنیی

حدتقل خسنا

وتاد ب تین بخش ات برآواد کرد.

 .4بینبخشی :دابر گیرندۀ لیربخشهنا دوات ،بخهش

جنیگزین تل اق توال شهد

 18هزتا کلمنی مرجننی مرجهن ههن تل منطقهۀ تسه لۀ بنهدا
چنبهنا ب حماچۀ بندا شهید کالنترا ب منزاهۀ هزینه کهرد
تالش حفههنظتی تیههن منطقهه دا نظههر گرفتهه مههیشههمد

منای و مظیطلیست تست.
دا بخههش دواتههی ،خسههنا

وتاد تل طریههق بمدجههۀ

(خهرگزتاا فناد )1392 ،ک دا صهما

تختصنصی ب تین بخش دا شهرستن مظنسه مهیشهمد .دا

تین مهلغ نیز میتمتند ب منزاۀ خسنا

بخش منای لیربخشهنا بنن ی ،ت نونی و شرکتهنا بیم

مجممو تانف شمد.

و  ...قرتا دتاند که تطالوهن

مجمععو خسععارا

دقیقهی دا تیهن خصهمص و

ف نایتهنا آ هن برتا چنبهنا دا دسترد نیست.
محععیطزیسععت :سههمننمیهههن آثههنا گسههترد تا اوا
مظیطلیست سنحلی دتانهد و ممجهب آسهیب و لیهن به

وقهمع سهمننمی

ب مرجن هن ،به تیهن

وارده بععر خلعیج چابهععار در دو

سناریوی بدبینانه و خوشبینانه :بن تمجه به تطالوهن
دسترد ،میزت کل خسنات

دا

وتاد بر خلیج چنبهنا ب شرح

جدول  5تاتئ شد تست .شنین یهندآواا تسهت به دایهل
ت میلی تنهن ب ممتاد بنتهمیت

حیمتنن  ،گینهن و کناکردهنا مه تکمسیسهت مهیشهمند.

دسترسیندتشتن ب تطالون

طی سمتحل تستن سیستن و بلمچسهتن  ،خلهیج چنبههنا تل

پردتخت شد تست .دا جهدول  5میهزت حهدتقل خسهنا

جمله منههنطق حسههند دایهنیی تسههت (دتوا و هم ههنات ،

وتاد دا تثههر وقههمع سههمننمی دا سههننایما بدبینننهه و

 )1389که دتاتا گمنه هههنا تالشههمندا تل آبسههنگهههنا

خمشهیننن مطرح شد تست:

مرجننی ،سمتحل صخر تا و م ن مننسهی برتا تخ ایزا
جدول.5برآوردحداقلخسارتناشیازسونامیدرخلیجچابهاردرسناريويبدبینانهوخوشبینانه

نمع خسنا

وتاد بر بخشهن

سننایما بدبیننن  :برآواد میزت خسنا
(دالا)

سننایما خمشهیننن  :برآواد میزت
(دالا)

خسنا

بخش تجتمنوی:
مس ن
مس ن شهرستن کنناک

14429590

-

مس ن مظلۀ  11چنبهنا

2026070

-

سالمت و تنسن
بخش سالمت کنناک

18000

18000

برآورد خسارت کل اقتصادي ناشی از سونامی محتمل در خلیج ...
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ادامۀجدول.5برآوردحداقلخسارتناشیازسونامیدرخلیجچابهاردرسناريويبدبینانهوخوشبینانه

نمع خسنا
خسنا

وتاد بر بخشهن

سننایما بدبیننن  :برآواد میزت خسنا

جننی ( 10هزتا کشت )

(دالا)
500000000

سننایما خمشهیننن  :برآواد میزت
(دالا)

خسنا

250000000

آمملش
کنناک

3906250

-

چنبهنا

1562500

-

16900

-

فرهنگ و مذهب
لیرسنختهن:

1321370

-

جند هنا تصلی کنناک

450000000

450000000

525622525

-

تاتهنطن

تلفنی کنناک

1304443

-

تاتهنطن

تلفنی چنبهنا

109987

-

کناخننۀ آبشیرینکن

3836957

1278985/5

23000

-

6337683/52

4282218/75

بنندا (شهید کالنترا و شهید بهشتی)
( 50داصد خسنا )
شه ۀ تملی برق کنناک

سیست فناالب
ممجش نهن
تمایدا:
منهیگیرا

31715517

31715517

شننواهنا ننوگن منهیگیرا

400144/82

400144/82

داآمد تلدستافتۀ منهیگیرت

6289062/5

6289062/5

941875

941875

تماید کنسرو منهی

11718750

-

تماید پمدا منهی

296737357

-

میگم

بینبخشی:
تیستگن آتشنشننی

81000

-

سنختمن فرمنندتاا

120000

-

جنب جنیی مرجن هن

1305057

1305057

1416568295

827975116

جم

منه  :بننک مرکزا جمهماا تسالمی تیرت  ،حسنبهنا ملی ( ،)1393بندا آنالین ( ،)1392پرشین خمداو ( ،)1391تیرنن (،)1391
خهرگزتاا فناد ( ،)1392سناننمۀ آمناا سنلمن شیال

( ،)87 -1379امجستیک نیمل ( )1392و مظنسهن

تظقیق.
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بر تسند نتنیج جهدول  ،5بهن دا نظهر گهرفتن سهننایم

مخنطرت

سمننمی ب دایل آثنا بسهینا گسهترد دا جمتمه

حدتکرر میزت لمین ارل (سننایم بدبیننن ) ،حدتقل خسهناتی

سنحلی تل ب د تقتصندا ،تنسننی و تجتمنوی دا کشهماهنا

دا حدود  1/416/568/295دالا (م ندل  4249هزتا میلیناد

دا م رض سمننمی بسینا مماد تمج تست .ی ی تل ات هنا

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

بنال ،هشدتا ب ممق و ت هیهۀ

وقمع سمننمی ب وقمع خمتهد پیمست که

 )93دا صما

تمج و پیشگیرا تل خسنات

ات هنا فرتا دا ممتق برول تین مخنطر تست .تمن بهن تمجه

ب اغ ننمم ن بمد بهرآواد کلیهۀ خسهنات  ،مهلهغ شهنین

ب هزینه بربهمد تیهن تقهدتمن  ،بهرآواد میهزت خسهنا

تمجهی تست .تل بین بخشهنا مماد مظنسه  ،میزت تلفن

تقتصندا ننشی تل سمننمی دا مرحلۀ تول ب سینستگذتات

جننی بنالترین اق ات ب خمد تختصنص دتد تست و ب د تل

کمک میکند تهن تب هند اهرا مهنای ات داک کننهد و بهرتا

آ میزت آسیب وتادشد ب دو بنهدا تجهناا دا اتههۀ دو
قرتا دتاد .تین اق دا صما
و خسنا

مظنسهۀ لمن تمقف تجنا

حدتقلشهد آ تقهدتمن

الل ات بهرتا مهدیریت ایسهک

مننطق سنحلی تنجن دهند .دا تیرت بن تمج ب لو م هرت

پردتختی ب کشتیهنا م طلمنند بسهینا بهنالتر

دا داینا ومن و سمتبق ممجمد دا سهمننمیههنا گذشهتۀ

خمتهد بهمد .دا سهننایم خمشههیننن حهدتقل خسهناتی دا

تین منطق  ،تحتمنل وقمع لمینارل هنا لیر داین وجمد دتاد

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

و تل تین او مطنا ن

مرتهط دا خصمص مدلسنلا وددا

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

سمننمی دا منطقۀ م رت تنجن شد تست که نتهنیج مههین

صما

وقمع سمننمی ب وقمع خمتهد پیمست ک به اغه

متأثر خمتههد شهد.

تین تست ک خلیج چنبهنا تل تین وتق

ننمم ن بمد برآواد کلیهۀ خسهنات  ،مهلهغ قنبهل تهمجهی

بننبرتین ،دا مطنا ۀ حنار ب براسهی بخهشههنا مختلهف

وتادشد به دو

تجتمنوی ،تمایدا ،لیرسنختی و بینبخشهی دا تیهن خلهیج

تست .دا سننایم خمشهیننن میزت خسنا

جننی دا اتههۀ دو

بندا تجناا دا اتهۀ تول و میزت تلفن

پردتخت شد.

قرتا دتاد .شهرستن کنناک به دایهل قرتاگهرفتن دا سهطح

نتنیج بن تستفند تل مدلهنا تقتصندا بهرآواد خسهنا

بلندترا تل داین ،دا سننایما خمشهیننن دچنا آب گرفتگهی

مهین تین تست دا دو سننایما خمشهیننن (بن لمینارلۀ لیر

نخمتهههد شههد و فقههط بنههدا تجههناا وتقه دا تیههن منطقه
خسنا

خمتهد دید.

دا صما

داین بن قدا

 8/1ایشتر) و بدبیننن (بن لمینارلۀ ب قدا

 9/1ایشتر) حدتقل خسناتی بین  827تهن  1/4میلیهناد دالا

دتشتن تحتمنل وقمع سهمننمی ننشهی تل ههر

یک تل لمین ارل هن ،می تمت تالش تنتظناا خسنا
مظنسه کرد .بن تمجه به خسهنات

دا صما

وقمع سمننمی ب تین منطق وتاد خمتهد شد ک

ات نیهز

بن تمج ب ننمم ن بمد کمهیکهرد پینمهدهنا فرهنگهی و

ننشهی تل سهمننمی دا

کلیۀ ومتمل تمایدا و بینبخشی ،تنتظنا میاود اق وتق هی

ننشهی تل وقهمع

ب ه مرتتههب ب هیش تل اق ه مظنسههه شههد بنشههد .خسههنات

تین مخنطر تقدت کهرد تنهد ،مالحظه مهی شهمد که تاقهن

بینبخشهی تسهت که

کشماهنیی ک ب برآواد حدتقل خسهنا
ب دست آمد دا صما

دتشتن دتد هن و تطالوهن

دقیهق و

کنملتر بسینا بیشتر تل تین اق خمتهد بمد.

لیستمظیطی تل مه ترین خسنات

بههرتا بههرآواد آ بنیههد تالش تقتصههندا دتاتیههیهههنا
لیستمظیطی برآواد شد بنشهد .خلهیج چنبههنا تل جمله
مننطق حسند سمتحل جنمبی تیرت تست که تیهن مسهئل

 .4نتیجهگیری
خسنات

تقتصندا ننشهی تل مخهنطرت

تهمیهههت تالشگهههذتاا تقتصهههندا منهههنب لیسهههتی و
طهی هی دا تقتصهند

کشماهن دتاتا آثنا شنین تهمجهی تسهت که تل بهین تیهن

تکمسیست هنا آ ات دو چندت میکند.
بن تمج ب تهمیت منطقۀ چنبهنا دا تجنا

بینتامللهی

برآورد خسارت کل اقتصادي ناشی از سونامی محتمل در خلیج ...
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تیرت  ،تنتظنا میاود برننم ایزا بهرتا پیشهگیرا تل وقهمع
خسنات

و وتکنش ب تین مخنطر جزو توامیهتههن بنشهد.

بننبرتین ،پیشنهندهنا لیر برتا کنهش خسنات

تنسننی

و تقتصندا تاتئ میشمند:

ی ی تل تین ممتاد تسهتقرتا سهنمننۀ ی پناچهۀ پهیشبینهی و

 -آمملش مرد برتا داک خطرهنا سمننمی می تمتنهد

داینیی تست .تجربۀ اویدتدهنا مخهرب

ب آمندگی جمتم سنحلی برتا دوااجستن تل تین خطرههن

هشدتا مخنطرت

طهی ی دا مظیط هنا داینیی دا دنیهن و داینههنا پیرتمهمنی
ینبد.

 -مقههنو سههنلا منههنلل و سههنخت منههنلل جدیههد بههن

تیهن تسهت که

تستنندتادهنا الل برتا دا م رض خطر قرتاگهرفتن آ ههن

کشما تیجنب میکند ک تین سنمنن دا کشما تمس
تل دیگر نتنیج داخما تمج تین مطنا

کمک لیندا کند.

بنید ب بخش مس ن ،شیمۀ تمسه ۀ شهرسهتن ههن و تصهمل

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

سنخت و سنل بن دید مقنومت دا مقنبهل تمهمتج بلنهد نگهن

قرتاگیرا آ و واه قهمتنین سهنخت و سهنل به منظهما

شمد ،لیرت آسیب دیدگی تین بخش دا سننایما بدبیننن اق

تفزتیش تیمنی ب خصمص دا منطقۀ کنناک.

نههمد سهنل ههنا

 -تیجهههند ات ههههنا فهههرتا و نشهههن دتد چگهههمنگی

مس منی دا منطقۀ چنبههنا و به خصهمص کنهناک تتفهنق

دواا جستن تل تین خطرهن می تمتند ب نجهن

جهن تفهرتد

تفتند تست .تین دا حنای تست ک بن وا قمتنین مهندسی

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

دا سنخت مننلل و سنیر سنل هنا منطق  ،به اتحتهی قنبهل

ک لمن کمی برتا هشدتا وجهمد دتاد بسهینا مهه تسهت.

حهمتدث دایهنیی مهه تهرین

تاهت تهیۀ نقشۀ تخلی بنیهد همهرت قهرتادتد تمهیهدتتی دا

بنالیی ب دست دتد ک ب دایل مسهتظ

جهرت تست .بن تمج ب تین

آسیب ات ب تنسن ههن و جهن و مهنل آ ههن وتاد مهیکننهد،

خصمص کمک هنا الل برتا خنای کرد منطق بنشهد ،دا

مقنو سهنلا و تصهالح نهمع سهنخت و شه ل قرتاگیهرا

غیر تین صما

فهرتا تل خطهر خهمد به بهرول خطرههنا

سنل هن بسینا حنئز تهمیت تست.

بیشترا مننند تصندفن

جند تا منجر خمتهد شد.

تل آنجن ک سمننمی حندثه تا غیهر قنبهل پیشهگیرا و دا

 -تخمههین هزینهه هههنا نههنملممد (پنهههن ) ننشههی تل

بسیناا تل ممتاد حندث تا غیر قنبل پیشبینی تسهت ،تیجهند و

خسنا

بالینا طهی هی اهرواا تسهت به خصهمص دا

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

اتبط بن خسنات

اته ناهنا تسنسی برتا آگنهی اسنند هنگن تهدید سمننمی
پیش نینلهنا الل برتا تنتقنل تفرتد به

بنشد مشروط بر تین

منههنطق تمههن و تسهه ن آ هههن ،منننههد تهیههۀ نقشههۀ تخلیهه ،
لیرسنختهنا جند تا و حمل و نقل ،تم ننهن
 ...فرته شمد .تگر تین تازتمن
جز تین

بهدتشهتی و

ب سرمنیۀ تنسننی و آثنا اوت شننسی.

 تالشگذتاا تقتصندا بم سنمنن هنا مه تین منطقمننند آبسنگ هنا مرجننی ،لیستگن الک پشت هن و سهمتحل
صههخر تا کهه بتههمت تخمههین دقیههقتههرا تل خسههنات
لیستمظیطی منطق نیز ب دست آواد.

فرته نهنشند سیست هشهدتا

ممجب آشمب بیشتر شمد کنابرد دیگهرا نخمتههد

تشکر و قدردانی

دتشت .شنین یندآواا تست دا شرتیط کنهمنی بهن تمجه به

تین مقنا بن تستفند تل پووهننۀ تختصنص دتد شد تل طهرف

ممق یت ننوگن حمهل و نقهل دایهنیی و مهنهیگیرا و نهمع

پووهشگن ملی تقیننمد شننسی و ولم جهما تنجهن شهد

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

تست ک بدینوسیل قدادتنی مهیشهمد .همچنهین ،تل کلیهۀ

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

بن اتهنمنیی هنا خمد به

کههنهش ینبههد خسههنا
فرته بمد تازتمن

جههننی تسههت ک ه آ ه ه مسههتلز

لیرسنختی و جند تا و  ...تست.

هم ناتنی ک دا تنجن تین مطنا

شفنفترشد نتنیج کمک کرد تند ،تش ر میشمد.
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1. Evacuation map
2. Papathoma Tsunami Vulnerability Assessment
3. Relative Vulnerability Index
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