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 خالصه
جابجایی ناگهانی تسونامی، موج آبی با طول موج بسيار بلند می باشد که در اثر 

کف اقيانوس و یا تغيير ناگهانی در سطح ایستایی آب بوجود می آید. امواج 

تسونامی می توانند باعث خسارات جدی بر سازه ها و تاسيسات زیربنایی مستقر در 

خطوط ساحلی شوند. امواج تسونامی، به شکلهای مختلف باعث خرابی سازه های داخل 

می شوند. با توجه به قرار گرفتن سواحل جنوبی ایران دریا و سازه های کنار ساحل 

در کنار اقيانوس هند، در این تحقيق به بررسی نحوه ایجاد و گسترش امواج 

 تسونامی و بارگذاری ناشی از آن بر سازه های ساحلی پرداخته می شود.

 تسونامی ، عوامل ، اندازه ، بارگذاری ،گسترشکلمات کلیدي:

 
 تعریف  .1

آبی با طول موج بسيار بلند می باشد که در اثر جابجایی ناگهانی کف  تسونامی، موج

اقيانوس و یا تغيير ناگهانی در سطح ایستایی آب بوجود می آید. تسونامی یک کلمه 

( به nami(  به معنای بندرگاه و نامی )Tsuژاپنی می باشد که از ترکيب دو لغت تسو )

اوقات به عنوان امواج لرزه ای دریا  معنای موج، تشکيل شده است. تسونامی بيشتر

نيز معروف می باشد، اگر چه مکانيزمهای دیگری غير از زلزله نيز می توانند عامل 

ایجاد آن باشند. با توجه به اینکه تسونامی معموال ناگهانی اتفاق می افتد و اغلب 

و بدون هشدار می باشد، خطرات فوق العاده ای برای سازه ها، تاسيسات، منابع 

 نيروی انسانی مستقر در ساحل دارد.

 

 تسونامیامواج خصوصیات فیزیکی  .2

تمام انواع موج، شامل تسونامی، دارای طول موج، ارتفاع موج، دامنه موج، فرکانس 

 یا پریود موج و سرعت موج می باشند.
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کيلومتر بر ساعت می باشد در حاليکه سرعت  90سرعت امواج نرمال اقيانوس حدود 

کيلومتر بر ساعت می رسد )نزدیک سرعت یک هواپيمای جت(.  950بيش از  تسونامی به

 بنابراین با سرعت باالیی نيز در کف اقيانوس حرکت می کند.

امواج تسونامی جزء امواج سطحی طبقه بندی می شوند. امواج ناشی از باد، معموال   

ی می تواند پریود متر دارند. یک تسونام 200تا  100ثانيه و طول موج  20تا  5پریود 

کيلومتر داشته باشد.  500ساعت و طول موج بزرگتر از  2دقيقه تا  10حدود   

نرخ اتالف انرژی یک موج با طول موج آن نسبت عکس دارد. بنابراین تسونامی که 

 دارای طول موج بزرگی می باشد، انرژی کمی را طی انتشار از دست می دهد. 

اقيانوس به ساحل نزدیک می شود، سرعت تسونامی با هنگامی که تسونامی از عمق زیاد 

کاهش عمق آب، کاهش می یابد اما ميزان انرژی آن ثابت می باشد. در این زمان، 

پریود ثابت می ماند و در نتيجه آب تحت نيروی بيشتری واقع می شود و در نهایت 

عمق باالی آب ، تسونامی که در 1ارتفاع آن بيشتر می شود. بخاطر این اثرات کاهش عمق

 قابل مشاهده نبود ممکن است در ساحل تا چندین متر افزایش ارتفاع داشته باشد.

 

 عوامل ایجاد تسونامی .3

بطور متوسط ساالنه دو تسونامی مخرب در اقيانوس آرام رخ می دهد. اغلب این 

تسونامی ها بوسيله زمين لرزه ایجاد می شود که باعث جابجایی کف اقيانوس می شود، 

تسونامی می تواند بوسيله فوران آتشفشانها، زمين لغزشها، انفجارات زیر آبی  اما

 و ضربات شهاب سنگها، نيز ایجاد شود.

 

 

 تولید تسونامی در اثر جابجایی گسل های کف اقیانوس-1شکل

 

 اندازه تسونامی .4

                                                           
1Shoaling effect 
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بهترین پارامتر جهت تخمين اندازه یک تسونامی، انرژی کلی آن می تواند باشد. این 

 :ارائه شده است (Mutary,Loomis, 1980، توسط موتاری و لوميس )MLمقياس بزرگی بصورت 

𝑀𝐿 = 2(log 𝐸 − 19)  (1)  

 می باشد. ergsانرژی تسونامی بر حسب  Eجایی که 

داشتن جابجایی اوليه منبع تسونامی یا شکل ، نياز به MLاز آنجا که تعيين ميزان 

 ، اندازه گيری آن آسان نمی باشد.دارد امواج در نقاط مختلف

اولين مقياس برای اندازه گيری اندازه تسونامی، مقياس سيبرگ می باشد 

(Sieberg,1927).  این یک مقياس چهار درجه ای توصيفی بود که بر اساس اثرات تخریبی یک

تسونامی تهيه شده است و شامل اندازه گيری ارتفاع موج تسونامی نمی شود. آقای 

( بتدریج این مقياس را اصالح کرد و آنرا به شش درجه Ambraseys,1962امبراسيس )

 افزایش داد.

( مقياس دیگری بر اساس ميزان حداکثر پرش موج در Lida,1963آقای ليدا ) 1963در سال 

 ارائه کرد: (𝐻𝑚𝑎𝑥)ساحل

𝑚 = log2 𝐻𝑚𝑎𝑥  (2)  

مقياسهای دیگری نيز توسط محققان مختلف ارائه شده است، اما در بين تمام 

، مناسبترین مقياس جهت 2Iایمامورا -مقياسهای شدت و مقدار موجود، مقياس سولوویو

 تلف می باشد.مقایسه تسونامی های مخ

 

 گسترش تسونامی .5

گسترش موج تسونامی داخل اقيانوس و به سمت خط ساحل، متاثر از عوامل تغييرات عمق 

امواج، اتالف انرژی بر اثر اصطکاک کف  5امواج، انعکاس 4امواج ، تفرق 3آب، انکسار

 اقيانوس می باشد. 

اقيانوس آرام که  کاهش عمق آب، باعث کاهش سرعت حرکت تسونامی می شود. در اواسط

 900کيلومتر می رسد، سرعت تسونامی می تواند به بيش از 5/4عمق اقيانوس به 

 کيلومتر بر ساعت برسد.

( در موسسه تکتونيک دانشگاه StevenN.Wardetal., 2003استوون وارد و همکارانش )

و  کاليفورنيا، تحقيقات گسترده ای در خصوص نحوه گسترش امواج تسونامی در اقيانوس

ساحل انجام داده اند. مدلسازیها و مطالعه تسونامی های گذشته، برای هر بزرگی 

زلزله با مقياس ریشتر، بزرگترین موج ایجاد شده و نحوه رسيدن آنرا به ساحل، 

 9.5ریشتر تا  6.5( نشان می دهد. این بررسی جهت زلزله های با بزرگی 1مطابق شکل )

کيلومتر فرض شده است. قابل ذکر است  4اقيانوس  ریشتر انجام شده است. همچنين عمق

 ( در این شکل لحاظ نشده است.Shoalingeffectکه اثر کاهش عمق )

                                                           
2Soloviev- Imamura scale I 
3Refraction 
4Diffraction 
5Reflection 
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( می توان برای زلزله های مختلف، و برای سواحل 2با استفاده از نمودار شکل )

مجاور آنها، و بر اساس فاصله بين ساحل و مرکز زلزله، ارتفاع موج تسونامی که 

 است به آن ساحل برسد را تخمين زد.ممکن 

 

 حداکثر ارتفاع موج تسونامی در برابر فاصله از مرکز زلزله-2شکل

 پرش موج .6

تسونامی پس از ایجاد و گسترش در اقيانوس، نهایتا با خط ساحل برخورد می کند و 

 موجب سيل گرفتگی مناطق ساحلی می شود.

ساحل نزدیک می شود، سرعت تسونامی با هنگامی که تسونامی از عمق زیاد اقيانوس به 

کاهش عمق آب، کاهش می یابد اما ميزان انرژی آن ثابت می باشد. در این زمان، 

پریود ثابت می ماند و در نتيجه آب تحت نيروی بيشتری واقع می شود و در نهایت 

ب ، تسونامی که در عمق باالی آ6ارتفاع آن بيشتر می شود. بخاطر این اثرات کاهش عمق

قابل مشاهده نبود ممکن است در ساحل تا چندین متر افزایش ارتفاع داشته باشد، که 

 به این پدیده پرش موج گفته می شود.

( حاصل 3مدلسازی گسترش امواج مختلف در شرایط متفاوت، گرافهایی را بصورت شکل )

دهای شده است. با استفاده از این نمودارها می توان برای امواج تسونامی با پریو

مختلف و اعماق اقيانوس متفاوت، ميزان افزایش ارتفاع موج، ناشی از کاهش عمق 

 اقيانوس را محاسبه کرد.

                                                           
6Shoaling effect 
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میزان اثر کاهش عمق اقیانوس برای امواج با پریودهای مختلف و اعماق اقیانوس متفاوت -3شکل

(Steven N.Ward et al., 2003) 

 

ارتفاع موج تسونامی را برای زلزله های (، که ميزان 1با استفاده از نمودار شکل )

(، که ميزان اثر کاهش عمق اقيانوس را نشان می 2مختلف نشان می دهد و نمودار شکل )

دهد، می توان برای یک زلزله خاص، ارتفاع نهایی موج وارد بر یک ساحل، با فاصله 

 مشخص از مرکز زلزله و عمق مشخص اقيانوس، را پيش بينی نمود.

 

 موج تسونامی بر سازه های ساحلی بار وارده .7

تحقيقات زیادی بر روی اثر ضربه موج بر روی دیوارهای صلب قائم انجام شده است. 

در حاليکه این تحقيقات مقادیری را برای ميزان بار موج تسونامی بر سازه های 

مسکونی ارائه می دهند، اما گسترش موج تسونامی در اطراف و باالی خانه، ضربه موج 

آسيا  2004ساختمان را متفاوت از ضربه موج بر دیوار قائم می کند. تسونامی بر 

نشان می دهد که خسارت ناشی از بارگذاری موج تسونامی می تواند بصورتهای مختلفی 

 نمایان شود.

برای بارگذاری موج  2004در سال  7روش طراحی ژاپنی که بوسيله اکادا و همکاران

ارهای استاتيکی و دیناميکی در حالت بدون شکستگی را تسونامی ارائه شد، هر دوی ب

(. این 4برابر عمق سيالب در نظر می گيرد )شکل 3بصورت بار معادل هيدرواستاتيک با 

                                                           
7Okada et al-2004 
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برابر نيروی هيدرواستاتيکی سيالب با عمق  9حالت منجر به نيروی برداری برابر با 

H .خواهد شد 

 

 (2004ان، بارگذاری موج تسونامی )اکادا و همکار-4شکل

 

با فشار کف  0.8Hدر حالت شکستگی موج، یک توزیع فشار مثلثی اضافه، به ارتفاع 

2.4ρgH  برابر نيروی  11، وارد خواهد شد. این حالت منجر به نيروی معادل

باشد،  3Hمی شود. اگر ارتفاع ساختمان کمتر از  Hهيدرواستاتيکی سيالب با عمق 

 توزیع فشار در ارتفاع ساختمان قطع خواهد شد.

متون فنی مرکز تحقيقات مهندسی ساحل وزارت دفاع آمریکا، همچنين یک راهنما جهت 

نيروی موج بر روی دیوار قائم کنار ساحل ارائه می دهد. این راهنما براساس کار 

ل دیوار بوسيله ، برای واحد طوFمی باشد. نيروی موج تسونامی  8کراس و کامفيلد

 ( بيان می شود:3رابطه )

𝐹 =
𝜌𝑔𝐻2

2
+ 𝐶𝐹𝜌𝑉2𝐻  (3     )  

𝑉و  9ضریبی بر پایه گرادیان موج 𝐶𝐹که در آن  = 2(𝑔𝐻)0.5 می باشد. برای اغلب موارد 

𝐹 نيروی موج تسونامی ثابت شده است که ≈ 4.5𝜌𝑔𝐻2 .می باشد 

برابر نيروی هيدرواستاتيک سيالب به  9همراستا با روش طراحی ژاپنی که  روش این 

 می باشد، است.  Hعمق 

(، کل بارگذاری موج FEMAدستورالعمل احداث ساحلی انجمن مدیریت اضطراری فدرال )

ارتفاع دیوار( ≥2.2H)هيدرودیناميکی و هيدرواستاتيکی( بر روی دیوار قائم )

بيان  Hبرابر نيروی هيدرواستاتيکی سيالب با ارتفاع  11ساختمان ساحلی را تقریبا 

 می کند.

روش دیگر برای ارزیابی بارگذاری موج، در نظر گرفتن سه مولفه مجزا می باشد؛ این 

مولفه ها شامل بارگذاری هيدرواستاتيک، بارگذاری هيدرودیناميک و بارگذاری ضربه 

قابل ( 4رابطه )د. بارگذاری هيدرواستاتيک برای واحد طول دیوار، از می باشن

 محاسبه می باشد:

                                                           
8Cross and Camfield 
9Bore Gradient 
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𝐹𝑆 =
𝜌𝑔𝐻2

2
 (4)  

 ( محاسبه شود:5کل نيروی هيدرودیناميک می تواند از رابطه )

𝐹𝑑 = 0.5𝐶𝐷𝜌𝑉2𝐻𝐴  (5)  

مساحت تحت تاثير )برای واحد عرض( ساختمان بر روی صفحه نرمال در جهت  Aجایی که  

𝑉جریان،  = 2(𝑔𝐻)0.5  وDC  می باشد. اگر موج  2تا  25/1ضریب درگ می باشد که بين

برابر حاصلضرب ارتفاع در  Aبصورت قائم بر دیوار ساختمان وارد شود، بنابراین 

 Vیناميک دیوار می تواند با جاگذاری عرض ساختمان خواهد بود، و بارگذاری هيدرود

 ( محاسبه شود:6، بصورت رابطه ) DCو 

𝐹𝑑 = 0.5 × 1.25 × 𝜌 × 4𝑔𝐻2  (6)  

 ( حاصل شود:7، طبق رابطه )10بارگذاری ضربه ميتواند از کار ناکامورا

𝐹𝑖 = 0.5𝐶𝑡𝜌𝑉2𝐻  (7)  

دارد که معموال  بستگی وابسته به زاویه موج در نقطه ضربه و مقدار آن tCجایی که 

 : خواهيم داشت tC=2و  4gH=2V( جایگزین کنيم 7می باشد. اگر در رابطه ) 3تا  7/1

𝐹𝑖 = 0.5 × 2 × 𝜌 × 4𝑔𝐻 × 𝐻 = 8𝐹𝑆  (8)  

باشد،  S14F(، کل بارگذاری برای واحد عرض می تواند برابر 9بنابراین طبق رابطه )

 اما این یک حد نهایی می باشد و ميزان واقعی ممکن است کمتر از این باشد.

𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑆 + 𝐹𝑑 + 𝐹𝑖 = 𝐹𝑆 + 𝐹𝑆 + 8𝐹𝑆 ≈ 14𝐹𝑆  (9)  

برای یک تسونامی با ارتفاع و سرعت مشخص، حداکثر توزیع فشار بر روی سازه های 

، جهت عبور امواج و ساحلی ارتباط زیادی با محل قرار گيری بازشوهای ساختمان

ارتفاع ساختمان دارد. نتایج کنترل ساختمان نشان داد که حداکثر نيروی ضربه برای 

 5/2متر بر ثانيه و ارتفاع آن  5یک ساختمان یک طبقه، با موج تسونامی که سرعت آن 

برابر نيروی هيدرواستاتيکی باشد. برای بارگذاری  10متر باشد، می تواند حدود 

برابر  40می، نيروی ضربه حداکثر بر روی ساختمان بلندتر، می تواند تا مشابه تسونا

 نيروی هيدرواستاتيکی باشد.

طراحی ساختمانها جهت ایمنی در برابر تسونامی، نتایج بسيار خوبی را در پی داشته 

اند. که جهت مشخص شدن ابعاد و ضوابط الزم، بایستی مطالعات آزمایشگاهی زیادی 

 انجام شوند.

 

 یجه گیرینت .8

 مهمترین عامل ایجاد تسونامی حرکتهای سریع و بلند گسلهای نرمال می باشد. (1

 بر روی استوون وارد و همکارانشات مدلسازیها و مطالع با استفاده از (2

تسونامی های گذشته، برای هر بزرگی زلزله با مقياس ریشتر، بزرگترین موج 
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 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

می توان پيش و ارتفاع موج در ساحل را نحوه رسيدن آن به ساحل ،ایجاد شده

 .بينی کرد

با نزدیک شدن موج به ساحل، عمق آب کاهش می یابد. و باعث افزایش عمق موثر  (3

(، تنش افقی وارد بر P( می شود، بنابراین فشار محدود کننده خاک )H/Lموج )

( vhτ( و همچنين تنش برشی وارد بر خاک )vσ(، تنش قائم وارد بر خاک )hσخاک )

 افزایش زیادی خواهند یافت.

برای یک تسونامی با ارتفاع و سرعت مشخص، حداکثر توزیع فشار بر روی سازه  (4

های ساحلی ارتباط زیادی با محل قرار گيری بازشوهای ساختمان، جهت عبور 

 امواج و ارتفاع ساختمان دارد. 
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