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احلمد والشكر هلل الذي ساعدني يف إجناز هذا اجلهد املتواضع املرتبط بتأليف املوسوعة 
العلمية العربية. تهدف املوسوعة العلمية الشاملة يف علوم األرض والبيئة والطاقة إلى تزويد 
مشاكل  من  املهتمني  ملعاناة  نظرًا  املجتمع  وفئات  واجلامعات  املدارس  وطالب  الباحثني  وخدمة 
ندرة املراجع العربية يف هذا املجال. تشتمل املوسوعة على 30 كتاب علمي ثقايف موثق ومدعم 

بالصور واألشكال التوضيحية املبسطة يف 5000 صفحة تقريبًا تغطي خمسة أجزاء رئيسية: 

اجلـــــــزء األول مكون من ستة كتب يناقش عمر األرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي 
وثرواتهــا املعدنيــة والتعدينيــة واجلاذبيــة األرضيــة وعالقتهــا باملد واجلزر:

التركيب الداخلي لألرض&تقدير عمر األرض&
املعادن والتعدين&شكل األرض وحركاتها&
املد واجلزر&اجلاذبية األرضية وتطبيقاتها &

بالنظــام  األرض  تربــط عالقــة  كتــب  ســتة  علــى  اشــتمل  املوســوعة  مــن  الثانــي  أمــا اجلــزء 
دور  وكذلــك  بــاألرض.  احمليطــة  واحليويــة  واملائيــة  اجلويــة  واألغلفــة  القمــر  وباألخــص  الشمســي 
الــزالزل والتفجيــرات والبراكــن والتســونامي يف التأثيــر علــى بنيــة األرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكن وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&
جيولوجية القمر&الزالزل والتفجيرات&
األغلفة احمليطة باألرض&تقييم مخاطر الزالزل&



موجـــات املينـــاء )التسونامي(

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences
4 موسوعة العمري يف علوم األرض

اجلــزء الثالــث مؤلــف مــن ســتة كتــب يرتبــط بكل ما يتعلق باملشــاكل والكــوارث البيئية وحلولها 
والتغيرات املناخية وأهمية التشجير ومعاجلة االحتباس احلراري:

االنزالقات واإلنهيارات والفيضانات&املشاكل البيئية وحلولها&
التصحر واجلفاف &التشجير: التحديات واحللول &
السيول والسدود املائية&التغيرات املناخية واالحتباس احلراري&

اجلــزء الرابــع مــن املوســوعة مكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتباط علــوم األرض بالعلــوم األخرى 
سياســيًا ونوويًا وطبيًا، وكذلك دور الطاقة املســتدامة النظيفة اقتصاديًا وبيئيًا:

اجليولوجيا الطبية&الطاقة احلرارية األرضية&
اجليولوجيا السياسية&هل انتهى عصر النفط؟&
كتابة الرسائل واملشاريع اجليولوجية&اجليوفيزياء النووية&

أمــا اجلــزء اخلامــس عبــارة عــن ســتة  كتــب احتــوت علــى 2020 ســؤال وجــواب ملســاعدة طــالب 
اجلامعــات والباحثــن وتهيئتهــم لالختبــارات الشــاملة والتأهيليــة للدراســات العليــا ومزاولــة املهنــة: 

321  سؤال وجواب يف تطور األرض
GIS 358  سؤال وجواب يف علم الصخور واجليوكيمياء واالستشعار عن ُبعد والـ

358  سؤال وجواب يف الثروات الطبيعية
380  سؤال وجواب يف املخاطر اجليولوجية

303  سؤال وجواب يف علم الزالزل والزلزالية الهندسية
300  سؤال وجواب يف اجليوفيزياء التطبيقية

املؤلـــــــــــــــــف
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إن كلمــة تســونامي  Tsu-nami  هــي مصطلــح يابانــي مكــون مــن كلمتــن : »تســو« 
موجــة  ومعنــــــــــــــاها »مينـــــــــــــــــاء« و»نـــــــــــــــــامي« و معناهــا »موجـــــــــــــة« ويعنــي حرفيــاً 
املينـــــــــــــــــــــاء Harbor Wave  رمبــا ألنهــا تتســارع بصمــت عبــر احمليــط دون أن يشــعر بها 
أحــد لتظهــر فجــأة أمــواج عاليــة مدمــرة. وبالتالــي، فــإن الكلمــة اليابانيــة »تســونامي« 
هــي املصطلــح الصحيــح والرســمي والشــامل. لقــد مت اعتمــاد هــذا املصطلــح دولًيــا 
ألنــه يغطــي جميــع أشــكال توليــد املوجــات املندفعــة. وقــد اســتخدمها اليابانيــون 
القدامــى للتفرقــة بــن موجــة امليــاه العاتيــة التــي تدمــر موانــئ الصيــد وموجــات امليــاه 
ــي  ــي الت ــد واجلــزر الفلك ــا بامل ــر مرتبطــة متاًم ــة. إن موجــات التســونامي غي العادي

تســببها تأثيــرات اجلاذبيــة خــارج األرض والقمــر والشــمس والكواكــب. 

احتفــل املجتمــع الدولــي يف 5 نوفمبــر 2016 وألول مــرة باليــوم العاملــي للتوعيــة 
بأمــواج التســونامي وذلــك وفقــا للقــرار الصــادر مــن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة 
الــدول  املتحــدة جميــع  لــأمم  العامــة  ودعــت اجلمعيــة  2015م.  ديســمبر   22 يف 
والهيئــات الدوليــة واملجتمــع املدنــي لالحتفــال بهــذا اليــوم، مــن أجــل رفــع مســتوى 
الوعــي بأمــواج التســونامي وتبــادل الطــرق املبتكــرة للتقليــل مــن مخاطــره، كمــا طلــب 
مــن مكتــب األمم املتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث تســهيل االحتفــال باليــوم 

ــة منظومــة األمم املتحــدة. ــاون مــع بقي ــة بأمــواج التســونامي بالتع العاملــي للتوعي
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التســونامي Tsunami  ظاهــرة طبيعيــة تعتبــر مــن أشــد الظواهــر فتــكا عبــر التاريخ 
ــط  ــراء أن 80 % مــن موجــات تســونامي تســجل يف احملي ــرى اخلب ــا وي قدميــا وحديث
ــن 5 إلــى 10 % يف البحــر األبيــض املتوســط  ــدي وب ــادئ و 10 % يف احمليــط الهن اله
وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األمــواج الهائلــة والعاتيــة والكبيــرة جــداً والتــي تنتــج 
مــن حتــُرك كميــة هائلــة مــن ميــاه احمليطــات بفعــل بعــض الظواهــر واألحــداث املفاجئة 
كالــزالزل، وال تكــون هــذه األمــواج ُمشــابهة لأمــواج العاديــة التــي تنشــأ بفعــل حركــة 
الريــاح كمــا أنهــا ال عالقــة لهــا ببعــض الظواهــر التــي تنتــج عــن حركــة القمــر كاملــد 
واجلــزر، ومــن هنــا ال يُحبــذ املتخصصــون إطالق مصطلح موجة املد على التســونامي.

ومــن أعنــف موجــات املينــاء Tsunami خــالل القــرن احلالــي تســونامي جــزر شــرق 
ــاع املوجــة 35م وتســونامي نيكاراغــوا يف  ــغ ارتف ــث بل ــل 1946م حي الويســيان يف أبري
ــار 170 شــخصاً وتســونامي  ــا 10 أمت ــت موجــة ارتفاعه ــث أغرق ســبتمبر 1992م حي
أوكــو شــيري اليابانيــة يف ديســمبر 1993م حيــث وصــل ارتفــاع املوجــة إلــى 31م وكذلــك 
تســونامي بابــوا غينيــا اجلديــدة يف يوليــو 1998م بارتفــاع بلــغ 15م و 5000 قتيــل غيــر 
أن التســونامي الذي ضرب جزيرة ســومطرة والهند وســريالنكا  يف ديســمبر 2004م 
يعــد األعنــف خــالل اخلمســن ســنة املاضيــة وأودى بحيــاة أكثــر مــن 280000 شــخص. 

إن الظــروف احلركيــة والبيئيــة التــي تتشــكل فيهــا التســونامي ال تتوفــر يف املنطقــة 
العربيــة. حيــث أن ذلــك يتطلــب أوالً أن تكــون منطقــة بحــار أو محيطــات مفتوحــة 
بــآالف الكيلومتــرات باإلضافــة إلــى أن مناطــق التســونامي النشــطة تتولــد مــن تصــادم 
صفيحتــن بشــكل فجائــي ورأســي وهــذه الظــروف ال تتوفــر يف البحــر األحمــر والبحــر 
األبيــض املتوســط واخلليــج العربــي نظــراً حملدوديــة اتســاعهم عــالوة علــى أن الفوالــق 
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يف البحــر األحمــر وخليــج العقبــة مــن النــوع الرأســي و املضربــي ليــس لديهــا القــدرة 
الكافيــة علــى توليــد موجــات تســونامية مدمــرة كمــا هــو احلــال يف احمليطــن الهــادي 
والهنــدي. ولــم يســبق تاريخيــاً أنــه ســجل أي موجــات تســونامية منــذ 525 ق.م يف 
شــبه اجلزيــرة العربيــة بينمــا مت تســجيل تســع تســوناميات يف منطقــة البحــر األبيــض 

املتوســط منــذ ذلــك التاريــخ.
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حركـــــة امليـــــاه يف احمليطــــــات 

احمليطــات أجســام مائيــة ماحلــة وضخمــة. وتغطــي جتمعــات امليــاه يف احمليطــات 
مــا نســبته 71 % مــن املســاحة اإلجماليــة لســطح األرض، حيــث يحتــوي كوكبنــا علــى 
خمســة محيطــات كبيــرة يفصــل فيمــا بينهــا القــارات. وتعــد احمليطــات ذات أهميــة 
كبيــرة لكوكــب األرض وحليــاة البشــر عليــه، حيــث تتحّكــم يف طقــس ومنــاخ األرض. 
حتــّرك ميــاه احمليطــات باســتمرار بنــاًء علــى أمنــاط وتأثيــرات مختلفــة، حيــث تؤثــر 
قــوة اجلاذبيــة بفعــل القمــر والشــمس يف ســحب ميــاه احمليطــات وحــدوث مــا يســمى 
بظاهــرة املـــــد واجلــزر. كمــا تــؤدي حركــة الريــاح علــى ســطح احمليطــات إلــى تكويــن 
األمــواج. وتســاعد الريــاح، ودرجــة حــرارة وملوحــة امليــاه، وشــكل قــاع احمليــط، 
وحركــة األرض حــول نفســها علــى تشــكل مــا يعــرف باســم )التيــارات البحريــة(. 
ــة  ــاه ذات اخلصائــص املختلف ــادل املي ــة بتب ــة واحمليطي ــارات البحري ــدأ التي ــوم مب يق
مثــل درجــة احلــرارة وامللوحــة داخــل شــبكة البحــار واحمليطــات املترابطــة وهــو جــزء 

مهــم لتحديــد املنــاخ العاملــي . 

ــاه البحــار واحمليطــات. وتتشــّكل  ــل األمــواج احلركــة الســطحية ملي األمــواج: متث
األمواج بســبب احتكاك الرياح املالمس لســطح املياه، حيث تتحرك املياه الســطحية 
حركــة دائريــة علــى شــكل أمــواج تــدور أجزاؤهــا إلــى مواقعهــا نفســها التــي حتركــت 
منهــا يف البدايــة. وقــد تتشــّكل األمــواج بفعــل تكــّون بعــض أنــواع مــن األمــواج العامليــة 
احملليــة بفعــل احلــركات التكتونيــة الفجائيــة الزلزاليــة يف قــاع احمليــط مثــل أمــواج 
التســونامي. ومــن اجلديــر ذكــره أن األمــواج العاليــة مهمــا بلغــت ســرعتها تقــف 
ــّون األمــواج بشــكل رأســي  ــه، كمــا أن تك ــد خــط الســاحل وال تخــرج عن وتنتهــي عن

يتالشــى عنــد عمــق 330 قدمــاً.
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املــد واجلــزر: هــي ظاهــرة ارتفــاع وانخفــاض مؤقــت يف مســتوى ســطح البحــر، 
ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع منســوب ميــاه احمليطــات يف نصــف الكــرة اجلنوبــي مبقــدار 
ــاه منهــا إلــى البحــار الشــمالية واخللجــان الضيقــة لتشــكيل  ــار لتنتقــل املي عــدة أمت
مــا يعــرف باســم )أمــواج تيــارات املــد(، وتتشــّكل هــذه الظاهــرة بســبب قــوة اجلــذب 
القمــري والشمســي لســطح األرض ومــا عليــه وقــوة الطــرد املركزيــة لــأرض، فعندمــا 
يكــون كل مــن األرض، والقمــر، والشــمس، علــى خــط زوال واحــد )كمــا هــو احلــال يف 
حالتــي البــدر واحملــاق( يــزداد تأثيــر ظاهــرة املــد؛ حيــث يــؤدي احتــاد قــوة اجلــذب 
للشــمس مــع قــوة جــذب القمــر معــاً ليتجــاوز مجمــوع القوتــن قــوة الطــرد املركزيــة 
لــأرض، ويــؤدي ذلــك إلــى جــذب املســطحات املائيــة علــى ســطح األرض، ويعــرف 
ــة باســم )املــد العالــي(، يف حــن يتشــكل )املــد املعتــدل( إذا وقــع  املــد يف هــذه احلال
القمــر علــى طــول ضلــع زاويــة قائمــة بالنســبة ملوقعــي الشــمس والقمــر، ممــا يســاهم 
يف تقليــل تأثيــر قــوة اجلــذب الشمســي وبالتالــي ينخفــض املنســوب العــام للمــد علــى 

طــول الســاحل يف احمليطــات والبحــار.
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متثل األمواج احلركة السطحية ملياه البحار واحمليطات

التيــارات البحريــة: تشــبه حركــة التيــارات املائيــة يف األحــواض البحريــة حركــة 
إلــى  الهــواء املالمــس لســطح األرض  الغــالف اجلــوي، حيــث يصعــد  الهــواء يف 
األعلــى عنــد تســخينه ويهبــط إلــى األســفل عندمــا يبــرد، حيــث ال ميكــن لإلنســان 
مشــاهدته ســواء كان صاعــداً أو هابطــاً. وكذلــك احلــال يف التيــارات البحريــة، 
حيــث ال ميكــن مشــاهدتها أو الشــعور بهــا ومــكان وجودهــا، ونشــوئها، وحتديــد 
مجموعاتهــا واجتاهاتهــا، بالنظــر إليهــا بالعــن املجــردة، وتتشــكل هــذه التيــارات 
كثافــة  ترتفــع  فعندمــا  البحــر،  مليــاه  والكيميائيــة  الطبيعيــة  للخصائــص  تبعــاً 
ميــاه البحــر بســبب ارتفــاع حرارتهــا أو نســبة األمــالح فيهــا، تنتقــل ميــاه البحــر 
أو احمليــط مــن املســطحات املائيــة األعلــى كثافــة إلــى املســطحات املائيــة األقــل 
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 كثافــة، وحتــدث هــذه العمليــة بشــكلن مختلفــن مــن التيــارات البحريــة وهمــا:
التيــارات البحريــة األفقيــة: وهــي تيــارات حتــدث بالقــرب مــن ســطح احمليــط أو 
بعيــدة عنــه، حيــث تنتقــل فيهــا ميــاه البحــر مــن مســطح مائــي إلــى آخــر عنــد مســتوى 
امليــاه نفســه أو أقــل منــه، وتكــون هــذه احلركــة علــى شــكل تيــارات تتحــرك أفقيــاً. 
تنشــأ بــن املســطحات املائيــة املتصلــة ببعضهــا بعضــاً، نتيجــة اختــالف منســوب 
امليــاه بينهــا بســبب اختــالف نســبة التبخــر، كمــا هــو حاصــل بــن احمليــط األطلســي 

مــن جهــة والبحــر األبيــض املتوســط مــن جهــة أخــرى
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التيارات البحرية الباردة املوضحة باللون األزرق وهي التيارات القادمة من املناطق القطبية الباردة يف 
الشمال واجلنوب والتيارات البحرية احلارة باللون األحمر وهي التيارات املنطلقة من املناطق االستوائية
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التيــارات البحريــة الرأســية: ويتمثــل هــذا النــوع يف حركــة امليــاه مــن املســطحات 
املائيــة األعلــى كثافــة إلــى املســطحات املائيــة األخــرى األقــل منهــا كثافــة علــى شــكل 
تيــارات رأســية، ســواء كانــت هــذه احلركــة املائيــة مــن أعلــى إلــى أســفل أم مــن أســفل 

إلــى أعلــى. 

تُقســم التيــارات البحريــة اســتناًدا إلــى احلركــة احلاليــة، حيــث تُقســم إلــى نوعــن 
وهمــا التيــارات البحريــة البــاردة: وهــي التيــارات القادمــة مــن املناطــق القطبيــة 
البــاردة يف الشــمال واجلنــوب والتيــارات البحريــة احلــارة: وهــي التيــارات املنطلقــة 

مــن املناطــق االســتوائية.
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العوامل املؤثرة على التيارات البحرية 
ــن أساســين اســتناًدا إلــى مصــدر  ــى عامل ــة اســتناًدا إل ــارات البحري تُقســم التي

ــى الكثافــة. ــاح وعل ــى الري ــوع عل املنشــأ، حيــث يعتمــد هــذا الن

ــك يعــود يف  ــة، وســبب ذل ــارات البحري ــر عامــل يف إنشــاء التي  الريــاح : هــي أكب
أن الريــاح القويــة جــًدا التــي تتحــرك عبــر مســاحة كبيــرة مــن امليــاه حُتــرك ســطح 
املــاء، والريــاح الرئيســية التــي تؤثــر عــادة علــى إنشــاء التيــارات البحريــة هــي الريــاح 
الغربيــة التــي تهــب مــن الغــرب إلــى الشــرق، والريــاح التجاريــة التــي تهــب مــن الشــرق 

إلــى الغــرب. 

كثافــة املــاء هنــاك عامــل رئيســي آخــر يف إنشــاء التيــارات البحريــة وهــو كثافــة 
امليــاه التــي تســببها كميــة امللــح يف املــاء ودرجــة حرارتــه، حيــث أن املــاء ذو امللوحــة 
العاليــة أو املــاء البــارد يكــون أكثــر كثافــة، وكلمــا زادت الكثافة زادت التيــارات ارتفاًعا 

يف تلــك املنطقــة. 

تأثيــر كوريوليــس عندمــا يصطــدم كائــن يــدور بقــوة متحركــة فإنــه يخلــق حركــة 
جديــدة، ونفــس املبــدأ لــأرض حيــث أن دوران األرض يف اجتاهــن مختلفــن أحدهــم 
مــع اجتــاه عقــارب الســاعة مــن امليــاه يف نصــف الكــرة الشــمالي واآلخــر عكــس 
عقــارب الســاعة مــن امليــاه يف نصــف الكــرة اجلنوبــي، وعندمــا يتــم انحــراف هــذه 
التيــارات عــن طريــق الكتــل البريــة فإنهــا تخلــق التيــارات الضخمة جــًدا يف احمليطات 

والبحــار. 

تضاريــس قــاع احمليــط تتحكــم يف تكويــن التيــارات البحريــة، حيــث أن احمليــط أو 
البحــر املوجــود يف قاعــه وادي أو خنــدق ســيؤدي إلــى حركــة امليــاه إلــى أســفل بينمــا إذا 
كان يوجــد فيــه مرتفــع مثــل سلســلة مــن التــالل أو اجلبــل فســيتم دفــع امليــاه إلــى أعلــى.
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ظاهـــرة مــرج البحـريــن

باإلضافة  امللوحة،  شديدة  البحار  ومياه  العذبة،  األنهار  مياه  إلى  املياه  ُتقسم 
إلى منطقة املصب وهي مزيج من النوعن ماحلة وعذبة، حيث تفصل بن النهر، 
والبحر. يحيط مبنطقة املصب حاجز مائي؛ يُساهم يف احلفاظ على خصائصها 
املميزة. يفصل احلاجز املائي بن مياه البحر والنهر، ويحول دون امتزاجهما مباشرة، 
على الرغم من وجود مسببات قوية للمزج؛ كاملد واجلزر، واألعاصير والفيضانات. 
تستطيع معظم الكائنات العيش يف بيئة واحدة فقط، من البيئات املائية الثالث سواء 
املاحلة أو العذبة أو يف املصب، ومتوت يف غيرها؛ نظراً الختالف الضغط، إال أّن 

بعضها مُيكنه العيش يف جميع البيئات، مثل السلمون، وثعابن البحر. 

تُصّنف ظاهرة مرج البحرين على أّنها إحدى الظواهر الكونّية البحرّية العجيبة، 
والتي تتشّكل بن املاء العذب وماء البحر املالح، أو بن البحار املاحلة نفسها، هذه 
الظاهرة هي وجود حاجز أو فاصل بن املياه املاحلة واملياه العذبة عند التقائهما يف 
مكان ما، هذا احلاجز يحول دون حركة كل من املائين باجتاه بعضهما البعض، فال 
ميتزجان مع أن مستوى املاء العذب أعلى من مستوى املاء املالح. يعود سبب حدوث 
ظاهرة مـــرج البحــــريـن حسب تفسير العلماء إلى اختالف كثافة املياه، وحرارتها، 
ُمختلفتن  طبقتن  وجود  ُيعتبر  األخرى.  وخصائصها  املياه  ملوحة  يف  والتباين 
يف الكثافة من املياه فوق بعضهما البعض أمرًا طبيعيًا، حيث تكون الطبقة العليا 
أقل كثافًة من الطبقة السفلى، بينما وجود طبقتن ُمختلفتن يف الكثافة بجانب 

بعضهما أمرًا غير طبيعي كما يف هذه الظاهرة.
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ذكر الدكتور منصور أبو شريعة أن أول من الحظ وجود حاجز مائي بن املياه 
)Baden-Ghyben( يف  غينب  الهولندي  العالم  املاحلة  البحار  العذبة ومياه  اجلوفية 
عام 1888م، والعالم األملاني هيرزبيرغ )Herzberg( يف عام 1901م. لقد متكن العاملان 
غينب- البحر، وسميت عالقة  عن سطح  احلاجز  عمق  اشتقاق عالقة حتدد  من 

هيرزبيرغ.  تعتمد العالقة يف اشتقاقها على حقيقة أن كثافة املاء املالح تزيد عن 
كثافة املاء العذب حيث تبلغ كثافة املاء املالح 1.025 غرام لكل سنتيمتر مكعب، بينما 
تبلغ كثافة املاء العذب غرام واحد لكل سنتيمتر مكعب، وبناء على هذه احلقيقة وجد 
العاملان أن عمق احلاجز املوجود بن املائين حتت سطح البحر يبلغ أربعن ضعف 
ارتفاع مستوى املاء العذب فوق سطح البحر. وهذا يعني أن مثل هذا احلاجز لن 

ينشأ إذا تساوى مستوى املاء العذب مع مستوى املاء املالح.

حتدث القرآن الكرمي عن وجود هذه الظاهرة العجيبة يف ثالث آيات قرآنية: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ      ٴۇ  ۈ   تعالى: ﴿  قوله  يف 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  وجل: ﴿ں  عز  وقوله   ]53 ]الفرقان:  ائ﴾  ى  ى    
ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ٺ ٺ ٿ  ڀ ٺ ٺ  سبحانه: ﴿  ڀ ڀ  وقوله   ]61 ]النمل:  ڭ﴾ 

ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ﴾ ]الرحمن: 21-19[.
جــاءت الكلمــات القرآنيــة التــي تصــف هــذا احلاجــز املائــي يف غايــة الدقة، فقــد 
وصفتــه بأنــه بــرزخ )Interface( والبــرزخ كمــا هــو معــروف هــو مرحلــة أو حالــة انتقاليــة 

)Transition State( تقــع بــن مرحلتــن أو حالتــن مختلفتــن. وأمــا كلمتــي ﴿ى 

ائ﴾ فتصــف هــذا احلاجــز بأنــه كاحلجــر بكســر احلــاء والــذي يحجــر أو مينــع 
دخــول األشــياء إليه، وهــذا مــا يقــوم بــه هــذا احلاجــز أو البــرزخ املائــي؛ حيــث مينــع 
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دخــول املــاء املالــح إليــه مــن جهــة البحــر املالح، وكذلــك احلــال مــع املــاء العــذب. إن 
حركــة املــاء يف داخــل البــرزخ محــدودة جدا، بعكــس حركــة املــاء املالــح واملــاء العــذب 
احمليطــة بــه؛ ولــذا فإنــه يعتبــر مــاء راكــدا وتتعــرض املــواد العضويــة يف داخلــه للتعفــن 

.)Brackish Water( وتنبعــث منــه رائحــة كريهــة ولــذا ســمي باملــاء اآلســن أو الكريــه

أمــا قولــه تعالــى ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ فاآليــة تعبــر عــن الوظيفــة الرئيســية 
لهــذا البــرزخ املائي، وهــي منــع تدفــق واختــالط املــاء املالــح مــن البحــر املالــح مــع املــاء 
العــذب يف البحــر العــذب وكذلــك العكــس. وكذلــك أكــدت إحــدى اآليــات التــي تتحــدث 
عــن البــرزخ املائــي أن هــذه الظاهــرة حتــدث بشــكل رئيســي عنــد التقــاء البحــار املاحلــة 

والبحــار العذبــة.

ُيوجــد مــرج البحريــن يف ميــاه البحــار واحمليطــات، ويُشــّكل حاجــزاً يفصــل بــن 
أي مســطحن مائيــن أو بحريــن مختلفــن يف صفاتهمــا الطبيعيــة، كمــا هــو احلــال 
يف املنطقــة احلدوديــة بــن ميــاه البحــر األبيــض املتوســط الســاخنة واملاحلــة مــع 
ميــاه احمليــط األطلســي البــاردة واألقــل ملوحــة. وكذلــك املنطقــة احلــدود املائيــة بــن 
ميــاه البحــر األحمــر وميــاه خليــج عــدن وكذلــك نقطــة التقــاء خليــج ُعمــان واخلليــج 

العربــي. 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ﴿
ٿ  ٹ ٹ ٹ﴾            ]الرحمن: 21-19[

ماء مالح

البــــرزخ

ماء عــذب
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ظاهرة مرج البحرين إحدى الظواهر الكونّية البحرّية العجيبة، والتي تتشّكل بن املاء العذب وماء البحر 
املالح، أو بن البحار املاحلة نفسها وبينهما حاجزًا )برزخا( يفصل بينهما الختالف خاصيتي الكثافة 

واحلرارة وغيرها

بحر

منطقة التشتتماء مالح

ماء عذب

مستوى املاء
سطح األرض
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إسهامات العلماء العرب واملسلمني يف مجال البحار واحمليطات

 أن الفضل يف تسمية »علم البحر« بهذا املفهوم راجع بالدرجة األولى للمالح 
العربي املسلم أحمد بن ماجد النجدي )1418م( الذي عاش يف ظفار بجنوب اجلزيرة 
العربية يف القرن اخلامس عشر امليالدي وشهد مطلع القرن السادس عشر كذلك، 
وهو الذي سماه البرتغاليون بـ Almirante ومعناها أمير البحر ويلقب بـ »معلم بحر 

الهند«.
فقد ظهر هذا االسم ألول مرة يف العصور الوسطى املتأخرة يف القرن التاسع 
الهجري أو اخلامس عشر امليالدي يف مؤلفات ابن ماجد أبرزها »كتاب الفوائد يف 
أصول علم البحر والقواعد« وكتاب »حاوية االختصار يف أصول علم البحار« وقد 
ضمنهما ابن ماجد كل ما عرف عن البحر يف أيامه من الناحية التكنيكية التي تفيد 
املالح وتيسر له سبل السير يف »أودية البحر« ودخول املوانئ إلى جانب القياسات 
الفلكية للنجوم املالحية املختلفة ومواعيد فتح البحر وغلقه. يعود الفضل البن ماجد 
يف إطالق )علم البحر( على املعرفة العلمية والتقنية املتحصلة من دراسة البحار. 
وأما سليمان املهري فهو مؤلف كتاب )الفاخر يف علم البحر الزاخر( . من املؤكد 
تاريخياً أن البحار أحمد بن ماجد قد ساعد البحار البرتغالي فاسكو دي غاما يف 

أول رحلٍة له يف احمليط الهندي.
اكتشف يف عشرينات القرن العشرين أن )املرشدات املالحية( ألحمد بن ماجد 
علي حسن  التركي  األميرال  عليه  بنى  الذي  األصل  كانت  أنها  املهري،  وسليمان 
املعروف بـ )سيدي علي( يف كتابه )احمليط يف علم األفالك واألبحر( عام 1557م، 
سوى  والهند  آسيا  بحار  يف  املالحة  عن  واحد  مرجع  التاريخ  هذا  قبل  يكن  ولم 
مؤلفات ابن ماجد. واملرشدات املالحية هي القواعد التي متّكن الرّبان من الوصول 
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إلى البلد الهدف دون ميٍل أو انحراف، ومنها ميكن معرفة خطوط الطول والعرض. 
كان البحارة العرب )قبل اإلسالم( سّباقون على اليونانين يف معرفة سّر الرياح 
املوسمية أو رياح املنسون أو املوسميات Monsoon، وهي رياح قوية برية أو بحرية، 
اليابس  ين  احلرارة  درجة  االختالف يف  بسبب  وتنشأ  القارات  أطراف  على  تهب 
يف  املغناطيسية  البوصلة  استخدام  يف  السّباقن  من  العرب  البحارة  كان  واملاء. 
كانوا  أنهم  كما  اإلبرة(.  )بيت  عندهم  يسمى  كان  وقد  البحرية،  املالحة  عمليات 
بارعن يف استخدام اإلسطرالب للربط بن املالحة الفلكية وبن النجوم الثابتة يف 

السماء بصفتها عناصر تساعد يف اإلرشاد املالحي.
تناول العلماء املسلمون خصائص مياه البحار، وعزوا السبب يف ملوحة مياهها 
إلى كثرة البخر، وإذابة األمالح من األرض وهذا من شأنه ارتفاع درجة كثافة املاء. 
وعزوا احلكمة يف كون ماء البحر ملًحا؛ حتى ال يننت فتتعفن الكائنات التي تسكنه. 
فابن الوردي يقول يف خريدة العجائب وفريدة الغرائب: »واحلكمة يف كون ماء البحر 
ن( من تقادم الدهور واألزمان. واختلفوا  ملًحا أجاًجا ال يذاق وال يساغ لئال يننت )يتعفَّ
يف ملوحة البحر؛ فزعم قوم أنه ملا طال مكثه وأحّلت الشمس عليه باإلحراق صار 
ُمّراً، واجتذب الهواء ما لطف من أجزائه فهو بقية ما صنعته األرض من الرطوبة 
فغلظ لذلك·. ويذهب الدمشقي إلى رأي قريب من رأي أبي الفداء يف كتابه نخبة 
الدهر يف عجائب البر والبحر« … زعم قوم أن أصل املاء العذوبة واللطافة، وإمنا 
لطول مكثه جذبت األرض ما فيه من العذوبة مللوحتها، وجذبت الشمس ما فيه من 

اللطافة بحرارتها فاستحال إلى الغلظ وامللوحة«.
عرف العرب من التيارات البحرية التيارات السطحية التي تتأثر بالرياح وحركة 
البلخي  أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر  الفلكي  العالم  املد واجلزر، كما تكلم 
)تويف 886م( عن ذلك يف كتابه )املدخل الكبير يف علم أحكام النجوم( عن التيارات 
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الكشف  طريقة  إلى  البيروني  أشار  وقد  للسطح.  األعماق  من  الصاعدة  البحرية 
عن التيارات البحرية العميقة، التي سبق وأن حتّدث عنها أبو معشر البلخي، لكن 
دون أن يربط بينها وبن املد واجلزر، حيث قال يف كتابه )اآلثار الباقية عن القرون 
اخلالية(: »ويستدل عليها بارتفاع الشباك من ذاتها من قعر البحر«، ويذكر الباحث 
أنور عبد املنعم، أنه يف عام 1957م وخالل دراسة احمليطات إبان )السنة الدولية 
العميقة يف  املياه  إلى  أدليت  التي  العلماء أن شباك الصيد  اجليوفيزيائية( الحظ 
احمليط األطلسي قد انحرفت يف االجتاه املضاد لسير التيار السطحي، فثبت لهم 
بالدليل وجود التيارات العميقة، وقد متكنوا من قياس سرعتها ومسارها. والعرب 
1000 سنة،  ام. اف. موري بأكثر من  بذلك يكونون قد سبقوا الضابط األمريكي 

الذي قام عام 1855م.
درس العالم الفلكي أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي )تويف 272هـ /886م( 
ظاهرة املد واجلزر يف البحار بشكل مفّصل، وذكر األنواع واألسباب املختلفة لها، وقد أودع 
يتعلق  ما  تفّسر كل  تقدمي نظريٍة متكاملٍة وشاملٍة  ذلك يف خمسة فصول محاوالً 
بظاهرة املد واجلزر من وجهة نظره كعالم فلك. ما مييز بحث أبو معشر يف الفصول 
للعادة  اخلارقة  الغيبية  األسباب  إلى  يتطرق  لم  أنه  واجلزر  املد  فيها  ناقش  التي 
التي طرحها بعض املؤلفن الذين ناقشوا هذه الظاهرة؛ وإمنا حاول تفسيرها وفق 
أثر القمر وحركته  األسباب واملعطيات الفيزيائية التي كانت يف عصره، خصوصاً 
ومدى اكتماله ونقصانه خالل الشهر. وقد قدم لنا أبو معشر تصنيفه للمياه على 

أساس ما يحدث فيها من مّد وجزر إلى ثالثة أنواع:
األول: ال يكون فيه مد وال جزر.	•
الثاني: ال يتبن فيه املد واجلزر.	•
الثالث: ما يتبن فيه املد واجلزر.	•
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ما طرحه الكندي وأبو معشر البلخي من تفاسير لظاهرة املد واجلزر تبناها أبو 
احلسن املسعودي )تويف 346هـ/ 957م(، قال املسعودي يف )مروج الذهب ومعادن 
املاء  َفيْحته وَسيْحته وسنن جريته، واجلزر: رجوع  املاء يف  »املّد: مضيُّ  اجلوهر(: 
على ضد سنن ُمِضيَّه وانكشاف ما مضى عليه يف َهيْجه، وذلك كبحر احلبش الذي 
هو الصيني والهندي وبحر البصرة وفارس املقدم ذكره؛ وذلك أن البحار على ثالثة 
أنواع: منها ما يتأتى فيه اجلزر واملد ويظهر ظهوراً بيناً، ومنها ما ال يتبن فيه اجلزر 
واملد ويكون خفيفاً مستتراً، ومنها ماال يجزر وال ميد« )أبو احلسن املسعودي، مروج 

الذهب، 2005م(.
أفرد أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي )تويف 256هـ/ 869م( رسالًة خاصًة 
بعنوان )رسالة يف العلة الفاعلة للمد واجلزر(، وهي من أولى الرسائل املتخصصة 

يف معاجلة هذا املوضوع والقائمة على نظرية التمدد احلجمي للمواد. 
للبحار، منوهاً  قدم لنا احلسن ابن البهلول )القرن 4هـ/ 10م( تعريفاً مبسطاً 
إلى الدورة الهيدرولوجية التي تنشأ بن البحار واألمطار واألنهار. قال ابن البهلول: 
»إّن البحار، إمنا هي مواضع عميقٍة يف األرض. ومن شأن املاء طلب العمق، فتنصّب 
املياه من األنهار واألودية والسيول، فتستنقع فيه؛ فما كان من ذلك عذباً، فإّنه يصير 
أو ماحلاً، صار إلى أسفل لثقله. فإذا مّرت عليه  فوق خلّفة العذب. وما كان ُمّراً 
الشمس، رفعت العذب خلّفته. فما كان من ذلك لطيفاً جداً، صار هواًء. أما التعريف 
احلديث للبحار واحمليطات، فهو يقرر بأّن البحار مسطحاٍت مائيٍة صغيرٍة إذا ما 

قورنت باحمليطات التي تعّد مسطحات مائية كبرى )عبده، 1997م(.
تناول أبو الريحان البيروني )تويف 440هـ / 1047م( ظاهرة املد واجلزر، وقال 
إّن أهل االختصاص يعرفون هذه الظاهرة، يف اليوم بطلوع القمر وغروبه، ويف الشهر 
بزيادة نوره ونقصانه )املوسوعة العربية العاملية، 2004م(. وقد فّسر البيروني سبب 
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حدوث هذه الظاهرة إلى التغّير الدوري لوجه القمر )السعدي، 2013م(.  قال اإلدريسي 
والبيان عما أتى به الفالسفة مجماًل فنقول إّن املد واجلزر الذي رأيناه عيانا يف بحر 
الظلمات وهو البحر احمليط بغربي األندلس وبالد برطانية )هكذا يكتبها(؛ فإن املد 
يبتدئ فيه يف الساعة الثالثة من النهار إلى أول الساعة التاسعة، ثم تأخذ يف اجلزر 
ست ساعات مع آخر النهار، ثم ميد ست ساعات ثم يجزر ست ساعات هكذا ميد يف 

اليوم مرة ويف الليل مرة ويجزر يف اليوم مرة ويف الليل مرة أخرى. 
تناول الدكتور عماد صالح )2022م( بوصف وتوثيق ما ذكره العلماء املسلمون عن 

املوجات البحرية »التسونامي« ويف أدناه مناذج من هذا الوصف:

يف سنة 749 هـ، حدثت زلزلة عظيمة، وأمتد البحر من املينة »ميناء فاماجوسطة« 
نحو منة قصبة، فغرق كثير من مراكبهم وتكسرت، ... الخ املقريزي.

»يف سنة ٣٩٨ هـ، وقعت رجفة يف شيراز غرقت بسبها مراكب كثيرة يف البحر« 
السيوطي.

»يف جمادى األولى من سنة 460 هـ، كانت زلزلة بأرض فلسطن، أهلكت بلدة 
الرملة.. وغار البحر مسيرة يوم وساح يف البر وخرب الدنيا، ودخل الناس إلى أرضه 

يقطنون، فرجع إليهم فأهلك خلقا عظيماً منهم« ابن اجلوزي.
ولقد برع العلماء املسلمون يف علم البحار واملالحة براعة قل نظيرها ووضعوا 
فيها املخطوطات النادرة كـ عماد الدين اسماعيل أبو النــــــــدا )1273 – 1331م( يف 
خطوطه »تقومي البلدان« يورد فيه معلومات حديثة عن البحار واملد واجلزر ويصف 
لنا فيه بالداً نائية زارها مثل بريطانيا وإيرلندا. والشريف اإلدريسي يف مخطوطه 

»نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق« الذي انتهى من تأليفه عام 1154 م. 
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ماهية موجات امليناء )التسونامي(
جتــدر اإلشــارة أنــه يجــب التمييــز أوالً بــن ظاهــرة التســونامي واألمــواج املتولــدة 
مــن الريــاح أو مــن املــد واجلــزر. فالريــاح اخلفيفــة تــؤدي إلــى جتعــد ســطح احمليــط 
علــى شــكل أمــواج قصيــرة وقــد يصــل ارتفاعهــا إلــى 30م يف عــرض احمليــط ولكــن 
حتــى هــذه األمــواج العاليــة ليســت قــادرة علــى حتريــك امليــاه العميقــة. أمــا أمــواج 
املــد واجلــزر فإنهــا تتولــد مــن قــوة الشــد الناجمــة عــن جاذبيــة القمــر أو الشــمس 
ــة  ــارات مائي ــد أيضــاً تي ــة فهــي تول ــاً حــول الكــرة األرضي ــن يومي ــي تزحــف مرت الت

تصــل إلــى قــاع احمليــط كمــا تفعــل التســوناميات.

املد واجلزرالرياحالتسونامياخلاصية

أكبر من 1000 كم150 متر تقريبا200 كم تقريباطول املوجة

600 كم/الساعة السرعة

تقريبا
أكبر من 1000 كم/الساعة60 كم/الساعة

متغيرعدة أمتارنصف متراإلرتفاع

12 ساعة10 ثوان20 دقيقةالفتره

الزلزال  التي يحدثها  الفجائية  الدفع  تتولد من حركة  فإنها  التسوناميات  أما 
نتيجة حركة تصدعية عنيفة من جراء تصادم صفيحتن. ويف  حتت قاع احمليط 
بعض احلاالت قد تنجم عن ثوران بركاني )جزيرة كراكاتوا األندنوسية عام 1883م( 
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أو سقوط نيزك أو حدوث إنزالق أرضي حتت املاء. وحتدد حجم األضرار ألمواج 
التسونامي عدة عوامل لعل أهمها: 

• وقوع السواحل يف محيط دائرة حترك موجات التسونامي والتي ال تفقد الكثير 	
من طاقتها مع التحرك نتيجة لطولها املوجي الكبير. 

• البحر 	 سطح  عن  ارتفاعها  ناحية  من  الساحلية  للمنطقة  اجلغرايف  الوضع 
وكذلك تعامده مع اجتاه حركة األمواج. 

وعالوة إلى ما تلحقه هذه األمواج من خسائر يف األرواح واملنشآت إال أن أضرار 
هائلة تلحق ببيئة املناطق الساحلية قد حتتاج إلى عشرات السنن الستعادة طبيعتها. 

توجد العديد مَن العالمات التي تسبق حدوث موجة تسونامي:

يتميز املاء برائحته الكريهة التي تنتشر يف املكان.	•

هزة أرضية خفيفة.	•

انخفاض منسوب املياه أو ارتفاعه.	•

سماع صوت قوي ُيشبه صوت الرعد.	•

مياه الشاطئ تتراجع بشكٍل مفاجئ.	•

خروج عّدة فقاعات مَن املياه.	•

زيادة درجة حرارة املياه.	•
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أسباب حدوث التسونامي 
ــث إن هــذه  ــد مــن األســباب املُختلفــة؛ حي ــى العدي يرجــع حــدوث التســونامي إل
األســباب تعمــل علــى دفــع كميــات كبيــرة مــن امليــاه يف البحــار واحمليطــات ممــا 
يولــد أمواجــاً مائيــة ينتــج عنهــا حدوثهــا، ويختلــف احتمــال حــدوث التســونامي يف 
املناطــق املُختلفــة تبعــاً لطبيعــة الصفائــح التكتونيــة التــي تتكــون منهــا تلــك املناطــق، 
وتُعتبــر املناطــق املوجــودة حــول حــوض احمليــط الهــادئ أكثــر املناطــق عرضــًة حلدوث 
التســونامي فيهــا، وفيمــا يأتــي األســباب التــي قــد تــؤدي إلــى حــدوث هــذه الظاهــرة:

الــزالزل: تُعتبــر الــزالزل الســبب الرئيســي لنشــوء معظــم التســونامي حــول العالم؛ 
إذ إنــه عنــد حــدوث الــزالزل يف قيعــان البحــار واحمليطــات نتيجــة لتحــرك الصفائــح 
التكتونيــة يف القشــرة األرضيــة باجتــاه بعضهــا البعــض فــإن كميــات كبيــرة مــن امليــاه 
ترتفــع إلــى األعلــى لتــؤدي يف بعــض األحيــان إلى حدوث التســونامي؛ وجتدر اإلشــارة 
إلــى أنــه ليســت كل الــزالزل التــي حتــدث تــؤدي إلــى حــدوث التســونامي، وحتــى عنــد 
حــدوث هــذه الظاهــرة فإنهــا ال تُعــد دائمــا ُمدمــرة وذات تأثيــر كبيــر. يُشــير العلمــاء 
إلــى أن تســونامي واحــد فقــط مــن كل خمســة عشــر يتســبب بحــدوث دمــار وأضــرار 
كبيــرة؛ ففــي التســونامي الــذي حــدث يف اليابــان يف العــام 2011م نتيجــة لزلــزال 
حــدث علــى بعــد 70 كــم مــن ســواحل اليابــان وبلغــت قوتــه علــى مقيــاس ريختــر تســعة 
درجــات لقــي الكثيــر مــن األشــخاص حتفهــم باإلضافــة إلــى دمــار كبيــر يف املناطــق 
التــي وصــل إليهــا التســونامي، حيــث إنــه وصــل إلــى مســافة عشــرة كيلومتــرات داخــل 

األراضــي اليابانيــة، وقــد ارتفعــت أمــواج هــذا التســونامي ملــا يُقــارب 40 متــراً.
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تنتج معظم أمواج التسونامي عن زالزل كبيرٍة ذات بؤرة ضحلة العمق حتدث عندما تندّس صفيحة تكتونية 
امتداد أحياد االنتشار، لكنها  العمق على  بؤرة ضحلة  ذات  لها. كما حتدث زالزل  حتت صفيحة مجاورة 
ِدث أمواج تسونامي. وحتدث أيضًا زالزل كبيرٌة ذات بؤرة ضحلة العمق  ليست كبيرة إلى درجة تكفي لكي حُتْ
على امتداد الصدوع التحويلية، لكن ال جتري خالل التصّدع املعني إال حركة شاقولية ضئيلة، ما يجعل 

ِدث أمواج تسونامي الزالزل املعنية ال حُتْ
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تتولــد موجــات تســونامي األكثــر تدميــراً مــن الــزالزل الكبيــرة الضحلــة مــع وجــود 
مركــز أو خــط صــدع بالقــرب مــن قــاع احمليــط أو فوقــه. حتــدث هذه عــادة يف مناطق 
مــن األرض تتميــز باالندســاس التكتونــي علــى طــول حــدود الصفائــح التكتونيــة. 
الزلزاليــة العاليــة لهــذه املناطــق ناجتــة عــن اصطــدام الصفائــح التكتونيــة. عندمــا 
تتحــرك هــذه الصفائــح عبــر بعضهــا البعــض، فإنهــا تتســبب يف حــدوث زالزل كبيــرة 
متيــل أو تعــوض أو تزيــح مســاحات كبيــرة مــن قــاع احمليــط مــن بضعــة كيلومتــرات 
إلــى مــا يصــل إلــى 1000 كيلومتــر أو أكثــر. وتــؤدي عمليــات النــزوح الرأســية املفاجئــة 
ــد  ــاه وتولي ــح املي ــى اضطــراب ســطح احمليــط وتزي ــرة إل فــوق هــذه املســاحات الكبي
موجــات تســونامي مدمــرة. ميكــن لأمــواج أن تســافر مســافات كبيــرة مــن منطقــة 
ــال، نشــأ تســونامي  ــى ســبيل املث ــى طــول مســارها. عل ــار عل املصــدر، وتنشــر الدم
تشــيلي العظيــم عــام 1960 عــن زلــزال بلغــت قوتــه 9.5 درجــة وكان لــه منطقــة متــزق 
تزيــد عــن 1000 كيلومتــر. كانــت موجاتهــا مدمــرة ليــس فقــط يف تشــيلي، ولكــن أيًضــا 
يف أماكــن بعيــدة مثــل هــاواي واليابــان وأماكــن أخــرى يف احمليــط الهــادئ. وجتــدر 
اإلشــارة إلــى أنــه ليســت كل الــزالزل تولــد أمــواج تســونامي. عــادة يتطلــب األمــر هــزة 

أرضيــة بقــدر 7.5 درجــة لتنتــج تســونامي مدمــر.

تتولد معظم موجات تسونامي عن طريق الزالزل الضحلة والعظيمة يف مناطق 
االنغماس. حتدث أكثر من 80 % من موجات تسونامي يف العالم يف احمليط الهادئ 

.Ring of Fire على طول مناطق اندساس
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غالبا ما حتدث أمواج التسونامي بسبب زالزل ذات بؤرة ضحلة العمق
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البراكــن: يُعــُدّ ثــوران البراكــن أحــد األســباب التــي قــد تــؤدي إلــى حــدوث 
ــار يف إندونيســيا يف  ــذي ث ــوا ال ــركان كراكات ــك ب ــى ذل ــة عل التســونامي، ومــن األمثل
العــام 1883م والــذي نتــج عنــه حــدوث تســونامي أودى بحيــاة مــا يزيــد عــن 120 
ألــف شــخص. التســامي البركانــي ليــس شــائًعا مثــل تســونامي الزلــزال ولكــن عندمــا 
يحــدث، ميكــن أن تكــون آثارهــا رهيبــة. هنــاك طريقتــان ميكــن أن تســببهما البراكــن 

يف حــدوث تســونامي، أو موجــات املــد واجلــزر كمــا هــي معروفــة أيًضــا.
الطريقــة األولــى هــي مــن ثــوران بــركان علــى األرض والثانــي مــن خــالل ثــوران 

بركانــي حتــت املــاء مــن بــركان »غواصــة« حتــت ســطح البحــر.

 

ثوران البراكن أحد األسباب التي قد تؤدي إلى حدوث التسونامي
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يحـــدث ثـــوران بركانـــي عندمـــا يتراكـــم الضغـــط يف الصهـــارة حتـــت ســـطح األرض 
لبعـــض الوقـــت. يف نهايـــة املطـــاف، تختـــرق الصهـــارة قشـــرة األرض وتندفـــع إلـــى 
الســـطح عبـــر البـــركان. يحـــدث هـــذا يف مناطـــق االندســـاس علـــى ســـطح األرض، 
وهـــي املنطقـــة التـــي أصبحـــت تُعـــرف اآلن باســـم »حلقـــة النـــار« نظـــًرا لوجـــود العديـــد 

ـــا. ـــة هن مـــن االنفجـــارات البركاني

ــوي مــن البــركان، املعــروف أيًضــا  عندمــا يحــدث الثــوران، يتــم فتــح اجلــزء العل
ــا بواســطة قــوة الصهــارة. يتســبب  باســم فوهــة البــركان. يتــم تفجيــر الغطــاء حرفًي
هــذا يف إزاحــة أجــزاء كبيــرة مــن البــركان. عندمــا يكــون البــركان بجــوار البحــر، 
يتســاقط احلطــام يف املــاء. غالًبــا مــا تتدفــق احلمــم البركانيــة أيًضــا إلــى البحــر ويتــم 

بعــد ذلــك إزاحــة كميــات كبيــرة مــن امليــاه.

ــه أن الطاقــة  ــر البحــر. مــن املتعــارف علي تســتمر طاقــة األمــواج يف الســفر عب
ال ميكــن إنشــاؤها أو تدميرهــا، فهــي ببســاطة تنتقــل. وهكــذا تســتمر املوجــة عبــر 
ــة حتــت  ــة واملوجــات الزلزالي ــاه ضحل ــاك املي ــى الســاحل. هن ــى تصــل إل البحــر حت
الســطح تصبــح كبيــرة، موجــات املــد واجلــزر القويــة التــي تغمــر الشــاطئ وتصطــدم 

ــار الكارثيــة التــي نربطهــا بأمــواج تســونامي. باملبانــي، ممــا يتســبب يف كل اآلث

الطريقــة الثانيــة التــي ميكــن أن تســبب بهــا البراكــن تســونامي هــي عندمــا 
تكــون حتــت املــاء، واملعروفــة أيًضــا باســم البراكــن »الغواصــة« أو البراكــن البحريــة. 
ــع  ــوى صخــري مرتف ــى البراكــن الغواصــة مــن خــالل وجــود محت ــور عل ــن العث ميك
وبخــار فــوق ســطح املــاء. تشــكل هــذه البراكــن الغواصــة أعمــدة شــديدة االنحــدار 

ــا مــا تكــون غائبــة يف البراكــن األرضيــة. فــوق فوهاتهــا، وهــي ميــزة غالًب



موجـــات املينـــاء )التسونامي(

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences
33 موسوعة العمري يف علوم األرض

ميكــن أن ينتــج عــن الثــوران البركانــي حتــت ســطح البحــر مصاعــد عاليــة احلجــم 
يف قــاع البحــر. يقتــرن هــذا بإجبــار احلمــم علــى اخلــروج يف املــاء. تتصلــب احلمــم 
بســرعة وتتحــول إلــى صخــور. مثــل هــذا االندفــاع هــو تفاعــل متفجــر بــن املــاء 
والصهــارة، والتــي تنتــج تفــرا حبيبــات دقيقــة مــع انبعــاث الغــازات البركانيــة والبخــار. 
يتســبب الثــوران البركانــي يف ثــوران البــركان يف األرض ويدفــع أعمــدة امليــاه الكبيــرة 
ــا إلــى إزاحــة كميــات  ــى لتوليــد تســونامي. يــؤدي االنفجــار يف البحــر أيضً إلــى أعل

كبيــرة مــن امليــاه، ممــا يتســبب يف حــدوث موجــات زلزاليــة حتــت املــاء.

االنهيــارات األرضيــة: حتــدث االنهيــارات األرضيــة حتــت املــاء فقــط عندمــا يكــون 
االنهيــار األرضــي بالقــرب مــن الشــاطئ، ممــا يــؤدي أيًضــا إلــى حــدوث تســونامي. 
متاًمــا مثــل الــزالزل حتــت املــاء، تتســبب االنهيــارات األرضيــة حتــت املــاء أيًضــا يف 

حــدوث تســونامي بســبب احلركــة الشــديدة حتــت املــاء.
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حتدث االنهيارات األرضية حتت املاء فقط عندما يكون االنهيار األرضي بالقرب من الشاطئ

ــة حتــت ســطح البحــر  ــارات األرضيــــــــ ــيوًعا لالنهيــــــــــ ــثر شــــــــ ــبب األكــــ السـ
Submarine Landslide-Induced Tsunamis  هــو االنحــدار املفــرط بســبب ارتفــاع 

معــدالت الرواســب التــي تترســب علــى املنحــدرات شــديدة االنحــدار بالفعــل. تشــمل 
العوامــل املســببة األخــرى الــزالزل، ونطاقــات املــد واجلــزر الكبيــرة التــي ميكــن أن 
تكشــف الرواســب غيــر املســتقرة وتضعــف قبضتهــا علــى املنحــدر، وأنشــطة البنــاء 

ــج مــن هــذه.  يف املناطــق الســاحلية، أو مزي
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التسونامي الناجـــم عن االنهيــارات األرضيــة حتــت اجلــــــوي
Subaerial landslide-Induced Tsunamis 

هــي األســهل يف تصورهــا. حتــدث هــذه بســبب كميــة هائلــة مــن املــواد التــي تؤثــر 
ــر موجــة  ــاء، ممــا يجب ــم إزاحــة امل ــى. يت ــاء مــن األعل ــى ســطح امل بشــكل مباشــر عل
إلــى اخلــارج مــن نقطــة التأثيــر. غالًبــا مــا حتــدث هــذه االنزالقــات األرضيــة بســبب 
املنحــدرات الشــديدة التــي ترتفــع مباشــرة خــارج املــاء، والتــآكل الســريع الناجــم عــن 
ــزالزل  ــرة يف املناطــق الســاحلية، وال ــوالدة، واألمطــار الغزي ــدي أو ال التراجــع اجللي
املتكــررة. لقــد حدثــت أيًضــا بســبب االنفجــارات البركانيــة. عــادة مــا تنتــج االنهيارات 
األرضيــة حتــت اجلويــة أكبــر موجــات بســبب احلجــم اإلضــايف للمــواد التــي تؤثر على 
ــر ارتفاعــات ملوجــات تســونامي  ــدة. كانــت أكب الســطح وتتســبب يف موجــة قمــة رائ

التــي مت تســجيلها علــى اإلطــالق بســبب االنهيــارات األرضيــة حتــت اجلويــة.

 يُعتبــر التســونامي الــذي حــدث يف خليــج ليتويــا يف أالســكا يف العــام 1958م أحــد 
األمثلــة علــى التســونامي الــذي يحــدث نتيجــة النهيــارات أرضيــة كبيــرة، ويـُـروى بــأن 
ارتفاعــه بلــغ عنــد جانبــي اخلليــج ملــا يزيــد عــن 520 متــر فضــاًل عــن أمــواج هائلــة بلغ 
ارتفاعهــا 30 متــراً، وال يقتصــر حــدوث التســونامي علــى حــدوث انهيــارات أرضيــة، 
حيــث مُيكــن أن يحــدث التســونامي نتيجــة النهيــار أجــزاء مــن األنهــار اجلليديــة يف 

امليـــــــــــــــاه.
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النيــــــازك والكويكبـــــــات

نظــًرا ألن ثلثــي األرض مغطــاة بامليــاه، فمــن احملتمــل أنــه عندمــا يصطــدم كويكــب 
أو نيــزك بــاألرض، فإنــه ســيهبط يف احمليــط. ســيكون هــذا مدمــًرا ملعظــم املناطــق 
الســاحلية بســبب تســونامي املدمــر، لكــن التأثيــر نفســه علــى األرض مــن شــأنه أن 
يخلــق ســحابة مــن الغبــار، والتــي مــن احملتمــل أن حتجــب الشــمس لعــدة أشــهر. قــد 
يتســبب تأثيــر النيــزك يف حــدوث تســونامي ولكنــه نــادر جــًدا. عندمــا يســقط نيــزك 
يف املــاء، فإنــه يتســبب يف تأثيــر ســرعة عاليــة، ممــا يتســبب يف حــدوث موجــة صدمــة 

يف املــاء، وبالتالــي تكويــن موجــات.



موجـــات املينـــاء )التسونامي(

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences
37 موسوعة العمري يف علوم األرض

 
ضرب نيزك بعرض 16-10 كيلومتر األرض منذ 1.8 مليار سنة. تشكلت فوهة بركان طولها 250 كيلومتًرا 
 61 إلى  أعماق تصل  إلى  األرض  قشرة  تشويه  إلى  التأثير  يؤدي  كيلومترًا.   16 إلى عمق  القشرة  لتشوه 

كيلومتًرا، مما يسمح للنيكل والنحاس والزنك والصهارة الغنية باحلديد بالصعود من عباءة األرض. 
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يف نهايــة العصــر الطباشــيري، قبــل 65 مليــون ســنة، ضــرب نيــزك تشيككســولوب 
بعــرض 10 كيلومتــرات املنطقــة التــي تشــكل اآلن شــبه جزيــرة يوكاتــان علــى الســاحل 
ــًرا عندمــا  ــركان ضخمــة بعــرض 180 كيلومت الشــمالي للمكســيك. تشــكلت فوهــة ب
جــراء  مــن  اجلــوي  الغــالف  يف  والصخــور  الغبــار  مــن  هائلــة  كميــات  تطايــرت 
االصطــدام. كمــا تصاعــدت ســحب البخــار الشاســعة حيــث حتــول املــاء علــى الفــور 
إلــى بخــار. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن موجــات الصدمــة الناجتــة عــن النيــزك كانــت 
ســتنتقل مــن موقــع التأثيــر، ممــا تســبب يف حــدوث موجــات تســونامي هائلــة يف 
احمليطــات القريبــة. مت تدميــر أعــداد هائلــة مــن الكائنــات احليــة مــن خــالل اآلثــار 
املباشــرة لتأثيــر النيــزك وموجــات املــد املصاحبــة. يف الواقــع، يقــدر العلمــاء أن أكثــر 
مــن نصــف األنــواع النباتيــة واحليوانيــة علــى األرض )مبــا يف ذلــك الديناصــورات( 

قــد انقرضــت يف هــذا الوقــت. 



موجـــات املينـــاء )التسونامي(

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences
39 موسوعة العمري يف علوم األرض

بركان  فوهة  وتشكلت  للمكسيك  الشمالي  الساحل  على  يوكاتان  جزيرة  شبه  تشيككسولوب  نيزك  ضرب 
ضخمة بعرض 180 كيلومتًرا
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خصائص التسونامي 

تختلــف شــدة التســونامي وتأثيــره علــى املناطــق الســاحلية تبعــاً الختــالف طبيعــة 
املناطــق الشــاطئية؛ فقــد يكــون يف بعــض املناطــق ذو تأثيــر طفيــف بينمــا قــد يكــون 
ــر يف مناطــق أخــرى، ويف حــال كان قــاع املوجــة أول جــزٍء يصــل  ُمدمــراً بشــكل كبي
منهــا إلــى الســاحل فــإن ذلــك يتســبب بانخفــاض ملحــوظ ملســتوى امليــاه يف ســطح 
البحــر، أمــا يف حــال وصــول قمتهــا إلــى الســاحل أوالً فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى حــدوث 
ارتفــاع كبيــر يف مســتوى ســطح البحــر، ومتتــاز املوجــات جميعهــا بوجــود خصائــص 
ُمشــتركة جتمعهــا فموجــات التســونامي أو املوجــات العاديــة لهــا مــا يُعــرف بالطــول 
املوجــي، وســعة املوجــة، وارتفاعهــا، وترددهــا، وســرعتها، وفيمــا يأتــي توضيــح لــكل 

مــن هــذه املفاهيــم واخلصائــص التــي مُتيــز أمــواج التســونامي:

الطــول املوجــي: يُعــّرف الطــول املوجــي بانــه املســافة التــي تقــع بــن نقطتــن 
متماثلتــن بــن موجتــن متتاليتــن، ففــي حــن يتــراوح الطــول املوجــي لأمــواج 
ــر، فــإن موجــات التســونامي ذات  ــى 200 مت ــر إل ــة يف احمليطــات مــن 100 مت العادي
طــول موجــي أكبــر بكثيــر حيــث قــد تصــل إلــى خمســمائة كيلومتــر. ارتفــاع املوجــة 

ــا.  ــاع املوجــة وقمته ــن ق ــى املســافة ب يشــير إل

ــف ســعة  ــت، وتختل ــاء الثاب ــن قــاع املوجــة وخــط امل ــل املســافة ب ــة: متّث ســعة املوجـــــــ
موجــات التســونامي تبعــاً الختــالف عمــق امليــاه، وعــادة مــا تكــون ســعة املوجــة 

مســاوية لنصــف ارتفاعهــا. 

تــردد املوجـــــــــة: يُعــرف تــردد املوجــة بأنهــا الفتــرة الزمنيــة التــي حتتاجهــا املوجــة 
لتكريــر نفســها، ففــي حــن حتتــاج املوجــات الطبيعيــة التــي حتــدث يف احمليطــات إلــى 
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زمــن مقــداره خمســة إلــى عشــرين ثانيــة لتكــرار نفســها، فــإن موجــات التســونامي 
قــد حتتــاج إلــى فتــرة زمنيــة تتــراوح بــن عشــرة دقائــق إلــى ســاعتن لتكــرار نفســها. 

ســرعة املوجـــة: وهــي الســرعة التــي تتحــرك بهــا املوجــة، وتصــل ســرعة أمــواج 
التســونامي إلــى ســرعات عاليــة تصــل إلــى 950 كــم يف الســاعة الواحــدة، وهــو مــا 
ــي حتــدث يف  ــة الت ــواج العادي ــغ ســرعة األم ــا تبل ــة، بينم ــرة نفاث ــادل ســرعة طائ يُع

ــارب 90 كــم يف الســاعة الواحــدة. ــى مــا يُق احمليطــات إل

ــل  ــى نق ــادرة عل ــي ق ــل جــداً فه ــة مبــدى طوي ــواج التســونامي العمالق ــز أم تتمي
الطاقــة املدمــرة مــن مصدرهــا يف احمليــط إلــى مســافة تبلــغ آالف الكيلومتــرات. 
ــى  ــى 700 كــم يف الســاعة وعل حيــث تندفــع يف أعمــاق احمليطــات بســرعة تزيــد عل
الرغــم مــن ســرعتها فإنهــا ال تشــكل خطــراً يف امليــاه العميقــة. فاملوجــة الواحــدة منهــا 
ال يزيــد ارتفاعهــا عــادة عــن متــر واحــد يف وســط احمليــط يف حــن يصــل ارتفاعهــا 

إلــى أكثــر مــن 10 أمتــار عنــد اصطدامهــا بالشــواطئ.

وميكــن حســاب  ســرعة املوجــات التســونامية مــن اجلــذر التربيعــي لقيمــة العجلــة 
األرضيــة مضروبــا يف عمــق املــاء.  فــإذا كان عمــق املــاء 5 كــم فــإن الســرعة تســاوي  
800 كــم/س. أمــا طــول موجــة التســونامي فتبلــغ 200 كــم إذا كانــت الفتــرة الدوريــة 

ــر طــوال كانــت  ــر عمقــا وكانــت املوجــة أكث ــاه أكث ــه كلمــا كانــت املي 15 دقيقــة. أي أن

املوجــة التســونامية ذات ســرعة أكبــر. 
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العالقة بن طول املوجة والسرعة وعمق املاء عند حدوث التسونامي . تتحرك موجات التسونامي 
الطويلة عبر احمليط وتنضغط عند اقترابها من الساحل

السرعة 

213 كم23 كم

السرعة 

طول املوجة

4000 مالعمقطول املوجة

العمق

10م
50م

متر كم ميلميل/سكم/س ميل

10.6 كم
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طول املوجة

االرتفاع

العمق إلى قاع البحر

قاع البحر

السرعة

D < 10   تعمل يف حالة
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االرتفاع

الغمر
االنتشار

التولد

صدع

يصل ارتفاع املوجة يف قاع احمليط تقريبًا ١ متر

طول املوجة



موجـــات املينـــاء )التسونامي(

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences
45 موسوعة العمري يف علوم األرض

Shoaling (wave amplification) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotating particles start 
sensing the seafloor when 

 
 

L 
depth = d = 2 

 
where L is the wavelength 

التضحل )املوجة مكبرة(

دوران اجلزيئات
يبدأ يف قاع احمليط عندما يكون العمق

قاع البحر

حيث L متثل طول املوجة
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التضحل )املوجة مكبرة(

عندما تتباطئ املوجات فيكون طول املوجة يكون أكثر 

بينما الفترة تبقى ثابتة

قاع البحر
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Shoaling (wave amplification) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If the wave becomes too high it will break when 
 
 

  H ≥ L 
  1   
7 

التضحل )املوجة مكبرة(

قاع البحر

عندما تصبح املوجة عالية جدا فإنها تتكسر عندما:

H
L

 ≥  1
7
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طول املوجة

ارتفاع
 املوجة

قاع املوجة املسار املداري 
جلزيئات املاء

طول املوجة

االرتفاع

العمق إلى قاع البحر

قمة 
املوجة

مستوى 
املاء
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اإلشـــــــتقاق الرياضــــــي

ميكــن وصــف املوجــة مــن خــالل الطــول املوجــي واالرتفــاع والفتــرة الزمنيــة. 
الطــول املوجــي هــو املســافة بــن قمتــي موجــة، أي أعلــى نقطــة يف كل موجــة. يتــم 
تعريــف الفتــرة الزمنيــة علــى أنهــا الوقــت بــن ممــرات قمتــن متتاليتــن مــن خــالل 

نقطــة معينــة.

ميكــن التمييــز بــن موجــات احمليــط بــن امليــاه العميقــة وموجــات امليــاه الضحلــة. 
يف حــن أن األولــى مشــتتة مبعنــى أن الســرعة تعتمــد علــى طــول املوجــة، فــإن ســرعة 
ــغ الطــول املوجــي  ــى عمــق املــاء. يبل ــة تعتمــد فقــط عل ــاه الضحل انتشــار موجــة املي
ملوجــة تســونامي مئــات الكيلومتــرات. منــذ كل احمليــط املوجــات ذات الطــول املوجــي 
األطــول مــن عمــق املــاء هــي موجــات مائيــة ضحلــة، ســرعة الســفر ملوجــة تســونامي 
تعتمــد فقــط علــى عمــق عمــود املــاء. اخلطــوة األولــى حلســاب وقــت انتقــال املوجــة 

هــي إيجــاد ســرعة موجــة تســونامي. 

سرعة موجات تسونامي تعتمد على عمق املاء واجلاذبية. فيما يلي معادلة املياه الضحلة 
]Dawson and Mirabito, 2008[ التي تُستخدم غالًبا يف أعماق احمليط أيًضا

1−        ν = gD

2−       ν  = 3.13 D

3−       ν (χ) = 3.13 D  (χ)

4−       dx / dt =  v (x)  ⇒   dx / dt   =   3.13  D  (x)

5−       1/v (x)  dx / dt   = 1  ⇒   1/v (x) dx =  dt

6−       ∫  1/v (x) dx = ∫  dt              t2  t1    s2  s1 

v1 = gD1

7−       ∫ s1
s2 1

 gD1
 dx =  1

 gD1
 ∫ s1
s2  dx =  ∫ t1

t2  dt

8−       
s2   −   s1

 gD1
 =  t2  −  t1

                        )1(

V     هي السرعة باألمتار يف الثانية )م / ث(،
D     هي العمق باالمتار )م(، 

g      هي تسارع اجلاذبية املفترض 9.8 م / ث2   وهكذا:
1−        ν = gD

2−       ν  = 3.13 D

3−       ν (χ) = 3.13 D  (χ)

4−       dx / dt =  v (x)  ⇒   dx / dt   =   3.13  D  (x)

5−       1/v (x)  dx / dt   = 1  ⇒   1/v (x) dx =  dt

6−       ∫  1/v (x) dx = ∫  dt              t2  t1    s2  s1 

v1 = gD1

7−       ∫ s1
s2 1

 gD1
 dx =  1

 gD1
 ∫ s1
s2  dx =  ∫ t1

t2  dt

8−       
s2   −   s1

 gD1
 =  t2  −  t1

                  )2(
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إذن كيف يتم اشتقاق معادلة السرعة؟

معــــادلة امليـــــــــاه الضحلـــــــة مشتقة من معادالت نافييه - ستوكس الكالسيكية   
والزخـــــــم  الكتلــــــــــة  على  احلفــــــــــــــاظ  عن  تعـــــــــــــــــبر  التي    Navier-Stokes

]Batchelor، 1967؛]Dawson and Mirabito, 2008[[. نظًرا ألن املعادلة )2( صحيحة 

ويتغير عمق احمليط اعتماًدا على املوقع، فإن ذلك يعني أن السرعة تختلف يف كل موقع. 
ميكن أن يؤدي وقت السفر على طول مسار واحد إلى تقليل املشكلة إلى بُعد واحد.

 بشكل عام، إنها مشكلة أكثر تعقيًدا، حيث يؤدي انتشار املوجة ثنائية األبعاد 
إلى حدوث تداخل  سوف نتجاهلها من أجل البساطة. لنفترض أن x هي املسافة 
من املصدر على طول املسار وليكن الوقت الذي يحدث منذ أن تسبب الزلزال يف 
حدوث تسونامي. إذا افترضنا أن املسار الذي تسير عليه املوجة عبارة عن دائرة 
كبيرة )أقصر مسافة على سطح الكرة(، فيمكننا استخراج قياس األعماق على طول 

املسار ثم قراءة قيمة عمق عمود املاء كدالة على املسافة من مصدر تسونامي.

 إذا كانت D يف املعادلة )2( دالة للموضـــــع على طول املسار، فيمكن كتابة السرعة كـ

1−        ν = gD

2−       ν  = 3.13 D

3−       ν (χ) = 3.13 D  (χ)

4−       dx / dt =  v (x)  ⇒   dx / dt   =   3.13  D  (x)

5−       1/v (x)  dx / dt   = 1  ⇒   1/v (x) dx =  dt

6−       ∫  1/v (x) dx = ∫  dt              t2  t1    s2  s1 

v1 = gD1

7−       ∫ s1
s2 1

 gD1
 dx =  1

 gD1
 ∫ s1
s2  dx =  ∫ t1

t2  dt

8−       
s2   −   s1

 gD1
 =  t2  −  t1

 )3(

ولدينا من املعادلة )3(:

1−        ν = gD

2−       ν  = 3.13 D

3−       ν (χ) = 3.13 D  (χ)

4−       dx / dt =  v (x)  ⇒   dx / dt   =   3.13  D  (x)

5−       1/v (x)  dx / dt   = 1  ⇒   1/v (x) dx =  dt

6−       ∫  1/v (x) dx = ∫  dt              t2  t1    s2  s1 

v1 = gD1

7−       ∫ s1
s2 1

 gD1
 dx =  1

 gD1
 ∫ s1
s2  dx =  ∫ t1

t2  dt

8−       
s2   −   s1

 gD1
 =  t2  −  t1

 )4(
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من املعروف أن )D )x لسبب طبيعي أكبر من 0 لكل قيمة x ألن موجة تسونامي تنتقل 
فقط يف املاء. وبالتالي، )x( v أكبر من 0 وميكن تقسيم طريف املعادلة )4( على

1−        ν = gD

2−       ν  = 3.13 D

3−       ν (χ) = 3.13 D  (χ)

4−       dx / dt =  v (x)  ⇒   dx / dt   =   3.13  D  (x)

5−       1/v (x)  dx / dt   = 1  ⇒   1/v (x) dx =  dt

6−       ∫  1/v (x) dx = ∫  dt              t2  t1    s2  s1 

v1 = gD1

7−       ∫ s1
s2 1

 gD1
 dx =  1

 gD1
 ∫ s1
s2  dx =  ∫ t1

t2  dt

8−       
s2   −   s1

 gD1
 =  t2  −  t1

 )5(
تسمح لنا املعادلة )5( بتحديد وقت السفر بن نقطتن x =  S1   و   x = S2  . نظًرا 

ألن النقطتن على طول املسار، ستكون املعادلة على النحو التالي:

∫
s
1

s
2 1
v (x)

 dx = ∫
t
1

t
2  dt   )6(

يف املعادلة )6(: يشير متغير الوقت إلى اللحظة التي تصل فيها املوجة إلى نقطة 
معينة، بينما يشير املتغير s إلى املسافة من مصدر تسونامي. بعد التبسيط، ميكننا 
أن نفترض أنه يف فترة التكامل، يكون عمق املاء ثابًتا ويساوي D1. يف هذه احلالة 

تكون السرعة ثابتة 
  وتكامل املعادلة )6( يصبح:

1−        ν = gD

2−       ν  = 3.13 D

3−       ν (χ) = 3.13 D  (χ)

4−       dx / dt =  v (x)  ⇒   dx / dt   =   3.13  D  (x)

5−       1/v (x)  dx / dt   = 1  ⇒   1/v (x) dx =  dt

6−       ∫  1/v (x) dx = ∫  dt              t2  t1    s2  s1 

v1 = gD1

7−       ∫ s1
s2 1

 gD1
 dx =  1

 gD1
 ∫ s1
s2  dx =  ∫ t1

t2  dt

8−       
s2   −   s1

 gD1
 =  t2  −  t1

و 

1−        ν = gD

2−       ν  = 3.13 D

3−       ν (χ) = 3.13 D  (χ)

4−       dx / dt =  v (x)  ⇒   dx / dt   =   3.13  D  (x)

5−       1/v (x)  dx / dt   = 1  ⇒   1/v (x) dx =  dt

6−       ∫  1/v (x) dx = ∫  dt              t2  t1    s2  s1 

v1 = gD1

7−       ∫ s1
s2 1

 gD1
 dx =  1

 gD1
 ∫ s1
s2  dx =  ∫ t1

t2  dt

8−       
s2   −   s1

 gD1
 =  t2  −  t1

  )7(
املعادلة )7( تعطي احلل

1−        ν = gD

2−       ν  = 3.13 D

3−       ν (χ) = 3.13 D  (χ)

4−       dx / dt =  v (x)  ⇒   dx / dt   =   3.13  D  (x)

5−       1/v (x)  dx / dt   = 1  ⇒   1/v (x) dx =  dt

6−       ∫  1/v (x) dx = ∫  dt              t2  t1    s2  s1 

v1 = gD1

7−       ∫ s1
s2 1

 gD1
 dx =  1

 gD1
 ∫ s1
s2  dx =  ∫ t1

t2  dt

8−       
s2   −   s1

 gD1
 =  t2  −  t1   )8(

يف املعادلة )8(: تشير S1 و S2 إلى أقصى فترة تكامل لـ x، بينما تشير t1 و t1 إلى 
الفترة الزمنية.

ميكن استخدام املعادلة املتكاملة )6( واملعادلة )8( لكل جزء من املوجة إلضافتها إلى 
الوقت اإلجمالي على مسافة معينة ستقطعها املوجة
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ميكانيكية التسونامي
تتولــد التســونامي مــن حركــة الدفــع الفجائيــة التــي يحدثهــا الزلــزال حتــت قــاع 
ــن. ويف بعــض  ــة مــن جــراء تصــادم صفيحت ــة عنيف ــة تصدعي ــط نتيجــة حرك احملي
احلــاالت قــد تنجــم عــن ثــوران بركانــي أو ســقوط نيــزك أو حــدوث انــزالق أرضــي 
حتــت املــاء. تتميــز مبــدى طويــل جــداً قــادرة علــى نقــل الطاقــة املدمــرة مــن مصدرهــا 
يف احمليــط إلــى مســافة تبلــغ آالف الكيلومتــرات. متــر التســونامي أثنــاء نشــوئها 

ــة متتابعــة: التولــد واالنتشــار ثــم الغمــر. بثــالث مراحــل فيزيائي

 التولــــــــد :
تتمثــل عمليــة توليــد املوجــة بــأي إزاحــة عموديــة مفاجئــة يف قــاع البحــر نتيجــة 
حركــة تصدعيــة عنيفــة. حيــث تقــوم هــذه احلركــة بدفــع مــا فوقهــا مــن ميــاه نحــو 
األعلــى. الــزالزل حتــت املــاء هــي الســبب األكثــر شــيوًعا ملوجــات التســونامي. عندمــا 
تنزلــق الصفائــح التكتونيــة فــوق بعضهــا البعــض حتــت املــاء، يتــم إطــالق كميــة هائلــة 
مــن الطاقــة، والتــي تنتقــل إلــى الســطح وتزيــح كميــات هائلــة مــن املــاء. عندمــا يتــم 
إزاحــة هــذا احلجــم الضخــم مــن املــاء، ممــا يتســبب يف ارتفــاع املــاء عاليــاً فــوق 
الســطح، تســحبه جاذبيــة األرض ألســفل مــرة أخــرى، ممــا يجعــل الطاقــة متــوج أفقًيا 

إلــى اخلــارج، ممــا ينتــج عنــه موجــات متعــددة تتحــرك يف جميــع أنحــاء الســطح.
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يتسبب إزاحة املياه بكميات هائلة يف حدوث موجات تسونامي

إزاحة كمية هائلة من املاء ورفعها إلى أعلى 
فوق مستوى البحر

موجة ضخمة ُتسحب إلى أسفل 
بسبب اجلاذبية

وتنقسم إلى موجات أصغر نسبيا

مستوى البحر

مستوى البحر
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االنتشــــــــــــار
تنتشر املوجة عبر مياه احمليط بسرعة عالية تصل إلى 700كم/س غير أن ميل 
هذه األمواج التي يصل طولها إلى 600 ضعف ارتفاعها يكون من الصعوبة مالحظتها 
يف عرض البحر. أي أنه كلما كانت املياه أكثر عمقاً وكانت املوجة أكثر طوالً كانت 
املوجة التسونامية ذات سرعة أكبر. وعندما تصل املوجة إلى املياه الضحلة تتباطأ 
سرعتها حتى تصل إلى 80كم/س تقريباً. كما أن الطول املوجي ملوجات تسونامي 
يتناسب  طاقته  تسونامي  به  يفقد  الذي  املعدل  العميقة.  املياه  فوق  للغاية  مرتفع 
عكسيا مع الطول املوجي للموجات. هذه التسونامي لديها القدرة على إحداث دمار 

واسع النطاق، ليس فقط يف املنطقة املباشرة ولكن عبر احمليط بأكمله. 

معدل فقد الطاقة 

)تصل  موجية ضخمة  أطوال  لها  يكون  أن  تسونامي ميكن  موجات  ألن  نظًرا 
إلى 500 كيلومتر(، فإن فقدان الطاقة ضئيل للغاية. هذا هو السبب يف أن موجات 
كيلومتر يف   900 عن  تزيد  بسرعة  تنتقل  أن  العميقة، ميكن  املياه  فوق  تسونامي، 

الساعة دون أن تاُلحظ . 

معدل فقد الطاقة طول املوجة
1
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الغمــــــــــــــر
تــؤدي ظاهــرة انكســار املوجــة وتضحلهــا إلــى حشــد طاقــة املوجــة وتركيزهــا ومــن 
ثــم تبــدأ تنضغــط طاقــة املوجــة داخــل حجــم أصغــر أثنــاء دخولهــا إلــى امليــاه الضحلــة 
ــؤدي هــذه  ــي تليهــا أو أنهــا تلتــف حــول الشــاطئ وت وتتباطــأ لتلحــق بهــا املوجــة الت

الزيــادة يف كثافــة الطاقــة بدورهــا إلــى زيــادة يف ارتفــاع املوجــة والتيــارات. 

مبعنــى اخــر، فــإن موجــات تســونامي تخضــع لتحــول ســريع ألنهــا تتحــرك نحــو 
ــاه، أي أن  ــن املي ــل م ــة أق ــن الشــاطئ. نظــًرا لوجــود كمي ــرب م ــة بالق ــاه الضحل املي
عمــق املــاء منخفــض، وفًقــا للعالقــة املذكــورة أعــاله، فــإن معــدل تغيــر الطاقــة هائــل، 
ــادة ســعة املوجــة. مبعنــى آخــر، نظــًرا ألن الطاقــة حتتــوي علــى  ممــا يــؤدي إلــى زي
كميــة أقــل مــن املــاء للتنقــل خاللهــا، فإنهــا تصبــح مضغوطــة، ممــا يتســبب يف إبطــاء 
املوجــات وزيــادة ارتفاعهــا إلــى 100 قــدم! هــذه الظاهرة تســمى موجــة املياه الضحلة.
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تتحرك األمواج بتسارع يف مياه 
سرعات  لتبلغ  العميقة  احمليط 

تصل إلى 500 كلم/س

يدفع  البحر  قاع  يف  تصدع 
املــــــــــــــــاء إلى أعلـــــى مما يبدأ 

تكوين األمواج

تندفع األمواج نحو اليابسة 
مدمـــــــــــــرة كل ما يعـــــــــترض 

طريقها

اليابسة  من  األمواج  اقتراب  مع 
تبطيء سرعتها إلى 45 كلم/س

لكنها تزداد ارتفاعًا

1

3

2

4
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مراحل نشأة التسوناميات الثالثة : التولد واالنتشار واإلغراق. يؤدي االنكسار 

متر التسونامي أثناء تشكلها بثالثة 
مراحل فيزيائية متتابعة

٣ - الغمر

٢ - االنتشار

١ -  التولد

صدع

االنكسار

التضحل
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وتركيزها، لتصبح حائطا عاليا  املوجة  إلى حشد طاقة   Shoaling والتضحل   
وتتباطأ  املياه الضحلة،  إلى  أثناء دخولها  املنقطة(  املياه )اخلطوط  وخطيرا من 
لتلحق بها املوجة التي تليها، تؤدي هذه الزيادة يف كثافة الطاقة، بدورها، إلى زيادة 

يف ارتفاع املوجة والتيارات.

ــى حشــد  ــؤدي االنكســار Refraction والتضحــل Shoaling إل ــان أخــرى ي يف أحي
طاقــة املوجــة وتركيزهــا، لتصبــح حائطــا عاليــا وخطيــرا مــن امليــاه. تنضغــط طاقــة 
املوجــة داخــل حجــم أصغــر )اخلطــوط املنقطــة( أثنــاء دخولهــا إلــى امليــاه الضحلــة. 
وتتباطــأ لتلحــق بهــا املوجــة التــي تليهــا، أو أنهــا تلــف حــول أي لســان أو أرض 

متقدمــة.

وتبــدأ خطــورة هــذه املوجــات عنــد دخولهــا منطقــة امليــاه الضحلــة عنــد املوانــئ 
واخللجــان الضيقــة حيــث تصطــدم مبســتوى عمــق امليــاه يف هــذه املناطــق ممــا ينتــج 
عنــه انخفــاض مفاجــئ يف ســرعتها، وتســبب عمليــة االنخفــاض املفاجــئ هــذه إلــى 
حــدوث زيــادة وفيــرة يف كميــة امليــاه فيــزداد معهــا ارتفــاع املوجة بشــكل ضخم ومروع، 
وتتســبب هــذه القــوة الضخمــة الهدامــة يف إحــداث دمــار شــديد عنــد ارتطامهــا 
بالشــاطئ، وعــادة مــا تتعــرض املبانــي الكبيــرة واملنــازل يف هــذه املناطــق النهيــار 
عنــد ارتطــام مثــل هــذه املوجــات بهــا، وكثيــراً مــا حتمــل هــذه املوجــات التســونامية 
البواخــر الكبيــرة وترفعهــا ثــم جترفهــا نحــو األرض اليابســة لتســتقر بعــد ذلــك فــوق 

رمــال الشــاطئ.

ميكن أيًضا اعتبار التضحل Shoaling على أنه حتويل لطاقة املوجة بن األشكال 
املختلفة. عندما تنتشر موجة تسونامي عبر احمليط، تكون طاقتها يف الغالب على 
شكل طاقة حركية )حركة(، ولكن مع اقترابها من الساحل، فإنها تتباطأ وترتفع وهذا 
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يعني أن الكثير من طاقتها احلركية تتحول إلى الطاقة الكامنة، سيكون جلزيئات 
املاء التي تكون أعلى بكثير من مستوى املاء العادي الكثير من الطاقة الكامنة بسبب 

اجلاذبية.

لذلــك عندمــا يكــون لديــك موجــة كبيــرة جــًدا على الســاحل، مثل موجة تســونامي 
بارتفــاع 10-5 أمتــار، فهنــاك الكثيــر مــن الطاقــة املخزنــة التــي تكون جاهــزة إلطالقها 

عنــد صعودهــا فوق األرض

ضحالة األمواج: يزداد ارتفاع األمواج كلما  اقتربت من الشاطئ

موجة التسونامي

ماء عميق

مستوى البحر

منطقة التضحل

ارتفاع املوجة

طول املوجة
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بســبب امليــاه الضحلــة، ميكــن أن ترتفــع أمــواج تســونامي التــي لــم تكــن محسوســة 
يف املياه العميقة إلى ارتفاعات مرعبة بالقرب من الشــاطئ. تشــير حقيقة تســميتها 
»موجــات املينــاء« إلــى أن موجــات تســونامي ال ميكــن إدراكهــا إال عندمــا تقتــرب مــن 
الشــاطئ، ممــا يجعــل اإلخــالء أكثــر صعوبــة. عــالوة علــى ذلــك، إذا ضــرب قــاع موجة 
تســونامي الشــاطئ أوالً، فقــد يكــون أكثــر تدميــراً، حيــث ستنســحب امليــاه أكثــر مــن 

املعتــاد ثــم تعــود مبوجــة قويــة شــاهقة تنكســر إلــى الداخــل.
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مقياس حجم وشدة التسونامي

إحــدى املشــاكل الرئيســية يف فهرســة موجــات التســونامي التاريخيــة قيــاس 
»احلجــم« الكلــي أو »القــوة« حلــدث مــا. ملقارنــة أحــداث تســونامية مختلفــة، نحتــاج 
إلــى بعــض املقاييــس لقياســها. بشــكل عــام، هنــاك نوعــان مــن املقاييــس : مقيــاس 
ــاس  ــق مبصــدر احلــدث، بينمــا مقي ــاس احلجــم يتعل احلجــم ومقيــاس الشــدة. مقي
ــم:   ــى مقاييــس احلجـــــــــ ــة عل ــر. أمثل ــع التأثي ــاجت يف مواق ــر الن الشــدة يصــف التأثي
مقيــاس ريختــر للــزالزل )9-0( - مقيــاس VEI لالنفجــارات البركانية )9-1( - مقياس 

Saffir-Sympson (1-5)اإلعصــار

 أمثلــة علــى مقاييــس الشــدة: مقيــاس ميركالــي املعــدل )I-XII( - مقيــاس الريــاح 
بوفــورت )0 - 10( ميكــن أن يكــون كال املقياســن وصفًيــا، بنــاًء علــى اخلصائــص 
ــة  ــى قيمــة بعــض املعلمــات املادي ــاًء عل ــة، بن ــة لبعــض "الدرجــات"، أو الكمي الوصفي

ــة للقيــاس. القابل

أفضــل مقيــاس لتقديــر حجــم موجــات تســونامي املختلفــة ســتكون طاقتهــا 
ــم احلقيقــي بواســطة   ــوع احلجـــــ ــن نـــــ ــراح هــذا املقيــاس مــــــــ اإلجماليــة. مت اقتـــــ

Murty and Loomis, 1980

مت تعريــف قيمــــــة القــــــــــدر الزلزالــــــــــي احمللــي ML، حيــث E هــي طاقــة 
 .)ergs بــال  تســونامي 

ML = log2 )E – 19(                                   

مت حتديــد قيــم ML حلوالــي 25 أكبــر تســونامي يف احمليــط الهــادئ، منــذ ذلــك 
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الوقــت لــم يتــم إجــراء أي حســابات جديــدة تقريًبــا لـــ ML. والســبب هــو أنــه ليــس من 
الســهل حســاب قيمــة ML ألنهــا تتطلــب معرفــة اإلزاحــة األوليــة يف مصــدر تســونامي 
أو أشــكال موجــات تســونامي يف مواقــع وســمات مختلفــة، وهــذا ليــس ممكًنــا دائًمــا 

ألمــواج تســونامي احلقيقيــة.

تاريخًيــا، كان أول مقيــاس مقتــرح لقيــاس تســونامي هــو مقيــاس Sieberg  يف 
عــام 1927. لقــد كان مقياًســا وصفًيــا مــن 4 درجــات، بنــاًء علــى التأثيــر املدمــر 
للتســونامي، ولــم يتضمــن أي مقاييــس كميــة الرتفــاع موجــة تســونامي. يف عــام 
1962 قــام Ambraseys بتعديــل هــذا املقيــاس بشــكل طفيــف، ممــا جعلــه مــن 6 

درجــات، عــن طريــق تقســيم الدرجــة العليــا إلــى ثــالث خطــوات إضافيــة. مقيــاس 
Sieber-Ambraseys هــو مثــال منوذجــي ملقيــاس الشــدة، ألنــه يعتمــد بشــكل اســتثنائي 

علــى تأثيــرات مظاهــر تســونامي علــى الســاحل. ومــع ذلــك، فقــد مت اســتخدامه 
منــذ البدايــة لتوصيــف احلجــم الكلــي لتســونامي )أي كمقيــاس احلجــم( مــن خــالل 
تخصيــص احلــد األقصــى مــن شــدته امللحوظــة حلــدث تســونامي علــى الســاحل. يف 
ــر أمــواج تســونامي يف البحــر  ــة، مت تطبيقــه بشــكل أساســي لتقدي املمارســة العملي

األبيــض املتوســط.
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ل لشدة أمواج البحر مقياس سيبرغ املعدَّ

1. خفيــف جــدا. موجــة ضعيفــة جــًدا بحيــث ميكــن إدراكهــا فقط يف ســجالت مقياس 
املــد واجلزر.

2. الضــوء. موجــة الحظهــا أولئــك الذيــن يعيشــون علــى طــول الشــاطئ وعلــى درايــة 
بالبحــر. علــى الشــواطئ املســطحة جــدا الحظــت بشــكل عــام.

3. قــوي إلــى حــد مــا. الحظــت بشــكل عــام. فيضانــات يف الســواحل املنحــدرة بلطــف. 
مت نقــل الســفن الشــراعية اخلفيفــة علــى الشــاطئ. أضــرار طفيفــة يف الهيــاكل 
اخلفيفــة الواقعــة بالقــرب مــن الســواحل. عكــس اجتــاه تدفــق النهــر بعــض 

املســافة يف اجتــاه املنبــع.

إلــى بعــض العمــق. جتــوب خفيــف علــى أرض مــن  4. قــوي. فيضــان الشــاطئ 
صنــع اإلنســان. تضــرر الســدود والســدود. تضــرر الهيــاكل اخلفيفــة بالقــرب 
مــن الســواحل. إصابــة الهيــاكل الصلبــة علــى الســاحل. اجنرفــت ســفن اإلبحــار 
والســفن الصغيــرة إلــى الداخــل أو يف البحــر. تناثــرت الســواحل باحلطــام العائــم.

5. قــوي جــدا. فيضــان عــام للشــاطئ إلــى بعــض العمــق. تضــرر جــدران الرصيــف 
والهيــاكل الصلبــة بالقــرب مــن البحــر. تدميــر الهيــاكل اخلفيفــة. جتــوب شــديد 
لأراضــي املزروعــة وتناثــر العناصــر العائمــة واحليوانات البحرية على الســاحل. 
باســتثناء الســفن الكبيــرة، يتــم نقــل جميــع أنــواع الســفن األخــرى إلــى الداخــل 
أو يف البحــر. جتاويــف كبيــرة يف مصــب األنهــار. تضــررت أعمــال املرفــأ. غــرق 

النــاس. موجــة مصحوبــة بزئيــر قــوي.
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6. كارثية. تدمير جزئي أو كامل للهياكل التي من صنع اإلنسان لبعض املسافة من 
الشاطئ. فيضانات السواحل إلى أعماق كبيرة. السفن الكبيرة تضررت بشدة. 

اقتالع األشجار أو حتطيمها. العديد من الضحايا.

من الناحية العملية، فإن ما يسمى مبقياس إمامورا - إيدا هو مقياس من ست 
موجات  لتوصيف   )-1  = )م  واحدة  إضافية  درجة  بإضافة   4 إلى   -1 من  تتراوح  درجات 
التسونامي الضعيفة مما يعطي االنطباع بأنه مقياس الشدة بدالً من مقياس احلجم. كما 
قاما أيًضا بربط رقم الدرجة m مباشرًة مع قيمة التشغيل القصوى امللحوظة على الساحل 

m = log 2  H max        : بواسطة الصيغة Hmax

هذا ما يسمى مبقياس شدة Imamura-Iida كان مستخدًما على نطاق واسع يف فهرسة 
موجات املد البحري التاريخية يف احمليط الهادئ. 

مت إجراء تعديل هام على هذا املقياس بواسطة  Soloviev، يف عام 1972 الذي اقترح 
I = ½ + log2 Hav         وفًقا للصيغة I حساب شدة تسونامي

حيث ميثل Hav متوسط   ارتفاع املوجة على طول الساحل األقرب )باملتر( 

مت تقدمي مقياس جديد ملقدار التسونامي MT، بواسطة  Abe يف عام 1979م بناًء على 
وفًقا  واجلزر  املد  مقاييس  بواسطة  تسجيلها  مت  التي  تسونامي  ت  ا ملوج القصوى  السعة 

 MT = a lg h + b lg R + D         للصيغة

 R ،ــر( تقــاس مبقيــاس املــد واجلــزر حيــث h هــي أقصــى ســعة ملوجــة تســونامي )باملت
هــي املســافة املركزيــة )بالكيلومتــر( و a و b و D هــي ثوابــت التــي مت تصميمهــا 
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جلعــل مقيــاس MT وثيــق الصلــة مبقيــاس M )العــزم الزلزالــي(. هــذا مقيــاس 
حجــم حقيقــي ألنــه يعتمــد علــى املقاييــس الكميــة )ارتفــاع املوجــة اآلليــة( ويتضمــن 
التصحيــح ملســافة االنتشــار. مــع مالحظــة انــه يجــب أن تكــون R أكثــر مــن 100 

ــن املصــدر. ــر م كيلومت

عمومــا فــان جميــع مقاييــس حجــم تســونامي التي تســتند إلى قياســات ارتفاعات 
موجــات تســونامي علــى الســواحل، مــن املقاييــس البدائيــة، مثــل تلــك املوجــودة يف 
إمامــورا - إيــدا وســولوفييف، إلــى املقاييــس األحــدث واألكثــر تعقيــًدا ألبــي وهاتــوري 
حساســة للغايــة للتأثيــرات احملليــة مثــل التضاريــس الســاحلية وقيــاس األعمــاق 
بالقــرب مــن الشــاطئ واالنكســار واالنعــراج والرنــن.  ومــع ذلــك، فــإن املعايــرة 
األفضــل للصيــغ، بنــاًء علــى قــدر أكبــر مــن املــد واجلــزر واملقاســة يف ارتفاعــات 
موجــة املجــال، قــد حتســن بشــكل كبيــر مــن قابليــة تطبيــق مثــل هــذه املقاييــس 

ــد حجــم التســونامي يف املســتقبل. لتحدي
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أوجه الشبه واالختالف بن مقاييس الشدة واحلجم للتسونامي والزالزل

مقيـــاس التســونامي نــــــــوع املقيـــــــاس  ما يشابهه من مقاييس
الزالزل

مقاييس الشدة

Sieberg  مقياس الشدة البدائي من
6 درجات مقاييس الشدة املبكرة

Ambraseys  مقياس الشدة احملسن من 6
درجات مقاييس الشدة احملسنة

Shuto  مقياس الشدة املطور من 6
درجات مقاييس الشدة املطورة

Papadopoulos  مقياس شدة جديد من 12
درجة

 مقياس مير كالي املعدل للشدة
الزلزالية من 12 درجة

مقاييس القدر )احلجم(

Imamura –Iida
مقياس احلجم البدائي مقياس ريختر احمللي

Soloviev
مقياس احلجم البدائي

مقياس ريختر احمللي

Abe
مقياس احلجم  مقياس احلجم املبني على

املوجات السطحية

Murty –Loomis مقياس احلجم مقياس العزم الزلزالي
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أنواع موجات تسونامي اعتماًدا على املسافة من املصدر 

التسونامي احملـلــــــي

التســـــــونامي احمللــي هــو الـــــــذي ينشــــــــــــأ مــن حوالــي 100 كيلومتــر أو أقـــــــل 
مــن 1 ســاعة مــن وقــت الســفر عــن طريــق تســونامي مــن الســاحل املتأثــر. غالًبــا مــا 
حتــدث أمــواج تســونامي احملليــة بســبب البراكــن املغمــورة أو ترســبات الرواســب 
البحريــة أو االنهيــارات األرضيــة الســاحلية. ميكــن أن تكــون هــذه هــي األخطــر غالًبــا 
ألنــه غالًبــا مــا يكــون هنــاك القليــل مــن التحذيــر بــن احلــدث الــذي أطلــق العاصفــة 
ووصــول تســونامي . ميكــن أن تــؤدي أمــواج تســونامي احملليــة إلــى عــدد كبيــر مــن 

الضحايــا ألن الســلطات ليــس لديهــا الوقــت الــكايف لتحذيــر / إخــالء الســكان.

التسونامي اإلقليمــي

57 % مــن تســونامي تعتبــر أحداًثــا إقليميــة. تتعــرض اليابــان وهــاواي وأالســكا 

عــادة ملوجــات املــد اإلقليميــة. هــاواي، علــى ســبيل املثــال، تعرضــت للقصــف بشــكل 
متكــرر خــالل هــذا القــرن، كل خمــس إلــى عشــر ســنوات تقريًبــا. كان أحــد أســوأها 

تســونامي 1 أبريــل 1946م الــذي دمــر مدينــة هيلــو.

التســونامي اإلقليمــي هــو القــادر علــى التدميــر يف منطقــة جغرافيــة معينــة، 
ــواج تســونامي  ــن أن تصــل أم ــن مصــدره. ميك ــر م ــن 1000 كيلومت بشــكل عــام ضم
اإلقليميــة إلــى الســواحل املتضــررة يف غضــون 3-1 ســاعات مــن حدوثهــا، ومــع ذلــك، 
كمــا هــو احلــال مــع أمــواج تســونامي احملليــة، نظــًرا لوقــت التحذيــر احملــدود، فإنهــا 

ال تــزال مدمــرة للغايــة ومميتــة.
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التسونامي بعيد املـــــــدى

ــر  ــر مــن 1000 كيلومت ــا أكث ــى تســونامي الناشــئ مــن مصــدر، وعموًم ــق عل يُطل
أو أكثــر مــن 3 ســاعات مــن وقــت ســفر تســونامي مــن اخلــط الســاحلي املتأثــر، 
تســونامي علــى مســتوى احمليــط أو بعيــًدا أو تســونامي بعيــد املــدى. تكــون موجــات 
التســونامي هــذه أقــل تواتــًرا، ولكنهــا أكثــر خطــورة مــن أمــواج التســونامي اإلقليميــة، 
حيــث تبــدأ عــادًة كتســونامي محلــي يتســبب يف دمــار واســع النطــاق لشــاطئ بالقــرب 
مــن املصــدر، وتســتمر األمــواج يف الســفر عبــر حــوض احمليــط بأكملــه بطاقــة كافيــة 
إلحــداث إصابــات إضافيــة ودمــار علــى الشــواطئ علــى بعــد أكثــر مــن 1000 كيلومتــر 
مــن املنبــع. هــذه التســونامي لديهــا القــدرة علــى إحــداث دمــار واســع النطــاق، ليــس 
ــع موجــات تســونامي  ــه. جمي ــط بأكمل ــر احملي فقــط يف املنطقــة املباشــرة ولكــن عب

علــى مســتوى احمليــط نتجــت عــن الــزالزل الكبيــرة. 

تســونامي علــى مســتوى احمليــط الهــادئ هــو األقــل شــيوًعا حيــث إن 3.5 % 
فقــط مــن أمــواج تســونامي كبيــرة بهــذا احلجــم، لكنهــا ميكــن أن تســبب دمــاًرا 
هائــاًل بســبب احلجــم الهائــل لأمــواج. يف عامــي 1940م و 1960م، حــدث تســونامي 
مدمــر علــى مســتوى احمليــط الهــادئ. يف اآلونــة األخيــرة، كان هنــاك تســونامي 
ــرة  ــر 1994م، ممــا تســبب يف أضــرار كبي ــادئ يف 4 أكتوب ــط اله ــى مســتوى احملي عل
ــكا الشــمالية محظوظــة يف  ــت أمري ــدم )3.5 م( موجــات. كان ــع 11.5 ق ــان م يف الياب
ذلــك الوقــت. مت تســجيل موجــات 6 بوصــات )15 ســم( فــوق االرتفــاع الطبيعــي يف 

كولومبيــا البريطانيــة
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أعنف موجات التسونامي تاريخيا
1 . سومطرة، إندونيسيا - 26  ديسمبر 2004م

وتشــير التقديــرات إلــى أن الزلــزال الــذي بلغــت قوتــه 9.1 درجــة قبالــة ســواحل 
ســومطرة حــدث علــى عمــق 30 كــم. كان طــول منطقــة الصــدع التــي تســببت يف 
ــا  ــى إزاحــة قــاع البحــر عمودًي ــر، ممــا أدى إل ــي 1300 كيلومت ــة تســونامي حوال كارث
بعــدة أمتــار علــى طــول هــذا الطــول. كان ارتفــاع تســونامي الــذي أعقــب ذلــك يصــل 
إلــى 50 متــًرا، ووصــل إلــى 5 كيلومتــرات يف الداخــل بالقــرب مــن موبــوال، ســومطرة. 
هــذا التســونامي هــو أيًضــا األكثــر تســجياًل علــى نطــاق واســع، حيــث أبلــغ مــا يقــرب 
مــن ألــف مقيــاس مــد وجــزر وشــهود عيــان مــن جميــع أنحــاء العالــم عــن ارتفــاع يف 
ارتفــاع املوجــة، مبــا يف ذلــك أماكــن يف الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة والقــارة 

القطبيــة اجلنوبيــة. 

2. ساحل شمال احمليط الهادئ، اليابان - 11 مارس 2011م

اجتاحــت تســونامي قويــة ســرعتها 800 كيلومتــر يف الســاعة مــع أمــواج بارتفــاع 
10 أمتــار فــوق الســاحل الشــرقي لليابــان. نتــج عــن كارثــة تســونامي زلــزال بقــوة 9.0 

درجــة وصــل إلــى أعمــاق تصــل إلــى 24.4 كيلومتــًرا، ممــا يجعلــه رابــع أكبــر زلــزال 
ل علــى اإلطــالق. أدى االهتــزاز العنيــف إلــى حــدوث حالــة طــوارئ نوويــة، حيــث  يُســَجّ

بــدأت محطــة فوكوشــيما دايتشــي للطاقــة النوويــة يف تســريب البخــار املشــع. 

 3. لشبونة، البرتغال - 1 نوفمبر 1755م

تســبب زلــزال بقــوة 8.5 درجــة يف سلســلة مــن ثــالث موجــات ضخمــة تضــرب 
مدًنــا مختلفــة علــى طــول الســاحل الغربــي للبرتغــال وجنــوب إســبانيا، بارتفــاع يصــل 
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ــج  ــل خلي ــدة مث ــى موجــات بعي ــر تســونامي عل ــن. أث ــًرا، يف بعــض األماك ــى 30 مت إل
كاراليــل، باربــادوس، حيــث قيــل إن األمــواج ارتفعــت مبقــدار 1.5 متــر. 

4 . كراكاتو، إندونيسيا - 27 أغسطس 1883م

ــرا. مت  ــو كالدي ــركان كراكات حــدث تســونامي هــذا مرتبــط يف الواقــع بانفجــار ب
نشــر موجــات متعــددة يصــل ارتفاعهــا إلــى 37 متــًرا مــن خــالل االنفجــارات العنيفــة 
ودمــرت مــدن أجنــر وميــراك. ورد أن البحــر قــد انحســر عــن الشــاطئ يف بومبــاي 
بالهنــد. ميكــن أن يُعــزى حــاالت الوفــاة مباشــرة إلــى االنفجــارات البركانيــة، بــدالً مــن 

تســونامي الــذي أعقــب ذلــك.

5 . بحر إنشونادا، اليابان - 20 سبتمبر 1498م

تســبب زلــزال ُقــدرت قوتــه 8.3 درجــة علــى األقــل يف حــدوث موجــات تســونامي 
علــى طــول ســواحل كيــي وميــكاوا وســوروجو وإيــزو وســاغامي. كانــت األمــواج قويــة 
ــا عــن البحــر.  ــرة حمان ــذي كان يفصــل ســابًقا بحي ــراق البصــق، ال مبــا يكفــي الخت

كانــت هنــاك تقاريــر عــن منــازل غمــرت امليــاه وجرفــت يف جميــع أنحــاء املنطقــة.

6. نانكايدو، اليابان - 28 أكتوبر 1707م

ارتفاعها  يصل  بحرية  موجات  إحداث  درجة يف   8.4 قوته  بلغت  زلزال  تسبب 
إلى 25 متًرا يف سواحل احمليط الهادئ يف كيوشو وشيكوكو وهونشن. كما حلقت 
أضرار بأوساكا. وتضرر إجمالي ما يقرب من 30 ألف مبنى يف املناطق املتضررة. 
أفيد أنه مت إحصاء ما يقرب من اثنتي عشرة موجة كبيرة بن الساعة 3 مساًء و 4 

مساًء، ميتد بعضها عدة كيلومترات يف الداخل يف كوتشي.
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7. سانريكو، اليابان - 15 يونيو 1896م

انتشر تسونامي هذا بعد وقوع زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة 
سواحل سانريكو باليابان. مت اإلبالغ عن تسونامي يف Shirahama بلغ ارتفاعه 38.2 
متًرا، مما تسبب يف أضرار ألكثر من 11000 منزل. كما مت العثور على تقارير تشير 

إلى وقائع تسونامي مماثل ضرب الساحل الشرقي للصن .

8 . شمال شيلي - 13 أغسطس 1868م

حدث تسونامي هذا بسبب سلسلة من زلزالن كبيرين، ُقدرت قوتهما 8.5 على 
التي تلت  مقياس ريختر، قبالة سواحل أريكا، بيرو )تشيلي اآلن(. أثرت املوجات 
ذلك على حافة احمليط الهادئ بأكملها، حيث مت اإلبالغ عن ارتفاع األمواج إلى 21 
متًرا، والتي استمرت ما بن يومن وثالثة أيام. مت تسجيل كارثة تسونامي يف أريكا 

بواسطة ستة مقاييس للمد واجلزر، حتى سيدني، أستراليا. 

9. جزر ريوكو، اليابان - 24 أبريل 1771م

يُعتقد أن زلزااًل بقوة 7.4 درجة قد تسبب يف حدوث تسونامي دمر عدًدا كبيًرا 
من اجلزر يف املنطقة ؛ ومع ذلك، اقتصرت أخطر األضرار على جزر إيشيجاكي 
ومياكو. من الشائع االستشهاد بأن ارتفاع املوجات التي ضربت جزيرة إيشيجاكي 

ويُقدر ارتفاعها بدقة حوالي 11 إلى 15 متًرا. 

Ise Bay .10، اليابان - 18 يناير 1586م

 .8.2 بقوة  كان  إيسي  خليج  تسونامي  يف  تسبب  الذي  للزلزال  تقدير  أفضل 
وارتفعت األمواج إلى ارتفاع 6 أمتار محدثة أضرارا يف عدد من البلدات. تعرضت 
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بلدة نغهامه الشتعال حريق مع وقوع الزلزال ألول مرة ودمر نصف املدينة. يُذكر أن 
بحيرة بيوا املجاورة انتشرت فوق املدينة، ولم تترك أي أثر باستثناء القلعة. 

التسوناميات املدمرة خالل الثالثن سنة املاضية ) 2020 -1990 (، ويتضح أن تسونامي سومطرة- 
الذي وقع يف ديسمبر 2004 م كان األعنف واألكثر دمارا

1996/2/21
الساحل الشمالي

املوجه القصوى 5 أمتار
عدد الضحايا 12

1992/9/2
نيكاراكوا

املوجه القصوى 10 أمتار
عدد الضحايا 165

1995/10/9
جاليسكو - املكسيك

املوجه القصوى 11 متر
عدد الضحايا 7

1998/7/17
بابو غينيا اجلديدة

املوجه القصوى 15 متر
عدد الضحايا 2200

1996/2/17
إيريان - جايا

املوجه القصوى 7.7 متر
عدد الضحايا 161

1993/7/12
أوكشيري - اليابان

املوجه القصوى 31 مترًا
عدد الضحايا 239

1994/11/14
جزيرة مندورو

املوجه القصوى 7 أمتار
عدد الضحايا 49

1996/1/1
جزيرة سوالويزي

املوجه القصوى 3.4 متر
عدد الضحايا 9

1992/12/12
جزيرة فلورس

املوجه القصوى 26 مترًا
عدد الضحايا أكثر 1000

1994/6/2
شرق جاوا

املوجه القصوى 14 مترًا
عدد الضحايا 238

2004/12/26
جزيرة سومطرة

املوجه القصوى 30 مترًا
عدد الضحايا 280 ألف
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حالة تاريخية : تسونامي سومطره 
لم يشهد العالم منذ العام 1964م زلزاالً يضاهي قوة الزلزال العنيف الذي ضرب 
دول جنوبي شرقي آسيا وهي إندونيسيا وسريالنكا والهند وتايالند وماليزيا وجزر 
املالديف وأودى بحياة 280000 شخص ويعتبر خامس أقوى زلزال منذ العام 1900م. 
لقد تعرضت غرب جزيرة سومطرة بتاريخ 2004/12/26م إلى زلزال مدمر جنم 
عن موجات بحرية عاتية جتاوز قدره 9 درجات. دلت الدراسات أن فترة هذه الهزة 

استمرت 10 دقائق على األقل وتعتبر األطول يف التاريخ احلديث.

وقــع مركــز الزلــزال الســطحي عنــد N, 95.854°E°3.316  إلــى الغــرب مــن 
القســم الشــمالي مــن جزيــرة ســومطرة االندونيســية وعلــى بعــد 250 كيلومتــرا مــن 
الســاحل اجلنوبــي الشــرقي لبانــدا اتشــيه و 320 كيلومتــرا إلــى الغــرب مــن مدينــة 
ميــدان عنــد نهايــة احلافــة  الغربيــة »حللقــة النــار« )Fire Belt( التــي  يتركــز  فيهــا 
81 باملائــة مــن الــزالزل الكبــرى يف العالــم. حيــث ميتــد هنــاك خــط االنقطــاع 
الصخــري الفاصــل بــن الصفيحتــن الكبيرتــن الغربيــة وهــي الهندية-األســترالية 
ــح يف  ــة اليوراســية-البورمية وهــذه الصفائ ــة والصفيحــة الشــرقية القاري احمليطي
حركــة دائمــة بشــكل بطــيء. ونتيجــة حلركــة هاتــن الصفيحتــن بشــكل مجــار /

مــواز/ لبعــض، فقــد حــدث نــوع مــن التصــادم والتضاغــط الشــديد بينهمــا جنــم عــن 
ذلــك تصدعــات مختلفــة حيــث انزلقــت الصفيحــة الهنديــة احمليطيــة األكثــر كثافــة 
حتــت الصفيحــة اليوراســية-البورمية بســرعة 6 ســم يف الســنة تقريبــا لتولــد زلــزاال 
علــى عمــق 10 كــم حتــت ســطح احمليــط الهنــدي وامتــدت احلركــة علــى فالــق طولــه 
400 كــم يف اجتــاه الشــمال الغربــي بإزاحــة بلغــت 20 متــرا علــى امتــداد الفالــق. 
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انزالق الصفيحة الهندية احمليطية األكثر كثافة حتت الصفيحة اليوراسية - البورمية شمال غرب 
سومطرة بسرعة 6 سم يف السنة تقريبا مما أدى إلى حدوث التسونامي

صفيحة سوندا - بورما

صفيحة سوندا - بورما

تنتج موجة تسونامية

انتفاخ قاع البحر

صفيحة الهند - استراليا

صفيحة الهند - استراليا
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عندمــا اصطدمــت املوجــه بالشــاطئ حتولــت طاقتهــا احلركيــة إلــى موجــة 
عاليــة بلــغ ارتفاعهــا أكثــر مــن 10 أمتــار. بلغــت الطاقــة الكليــة التــي أصدرهــا زلــزال 
احمليــط الهنــدي حوالــي 2X1018 جــول وهــذه تعــادل تقريبــا طاقــة قنبلــة بقــوة مائــة 
ــة  ــد أدى زحزحــة الكتل جيجــا طــن  gigaton = 106 ton of TNT ( Gigaton 1 (. وق
ــة التــي أطلقهــا الزلــزال إلــى إحــداث تغيــر طفيــف يف  الصخريــة  والطاقــة الهائل
دوران األرض. وتشــير  النمــاذج النظريــة إلــى أن يــوم األرض  ســيقصر مبقــدار 
2.68 أجــزاء مــن املليــون مــن الثانيــة )µs 2.68( )أو حوالــي واحــد Billionth مــن 

طــول اليــوم( وذلــك نتيجــة  لنقصــان يف تفلطــح )Oblateness( األرض. كما قد يؤدى 
الزلــزال أيضــا إلــى "حتلحــل" )Wobble( يف حــدود 2.5 ســنتيمتر،  أو رمّبــا بحــدود 
5 أو 6 ســنتيمترا. وبصــورة  مذهلــة، حتركــت بعــض اجلــزر الصغيــرة املتواجــــــــــدة 
بســومطرة يف بعـــــــــــض املناطـــــــــــــق اجلنوبيــة الغربيــــــــــة يف حـــــــــــدود 20م،  بــل 
إّن النهايــة  الشــمالية لســومطرة التــي تقــع  علــى صفيحــة بورمــا، قــد تنتقــل 

أيضــا  ملســافة 36م  باجتــاه اجلنــوب الغربــي.
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حركية تسونامي سومطرة والتي تبن منطقة تصادم الصفيحة الهندية احمليطية من الغرب مع 
الصفيحة القارية /اليوراسية-البورمية من الشرق مبعدل 6 سم يف السنة تقريبا. ويظهر يف الشكل 

البؤرة السطحية لزلزال سومطرة الذي حدث يف ديسمبر2004م

الصفيحة الهندية

احمليط 
الهندي

سيرالنكا
الصفيحة اليوراسية

الصفيحة اليوراسية

بنجالديشالصـــني

الصفيحة االســـترالية
اخدود سندرا

اندونيسا

مركـــز الزلــــزالســـــنغافورة

بورماتايالند
فيتنام

الهنـــــد
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لــم تتضــرر بنجــالدش كثيــرا بزلــزال احمليــط الهنــدي بالرغــم مــن أنهــا تقــع علــى 
الطــرف الشــمالي خلليــج البنجــال، عــالوة علــى كونهــا أرض منخفضــة، ويرجع الســبب 
إلــى أن اجتــاه خــط الفالــق )الصــدع( ميتــد اجتــاه شــمال-جنوب، األمــر الــذي جعــل 
ــق، أي  ــى اجتــاه خــط الفال ــاً عل القــوة العظمــى للموجــات التســونامية تســافر عمودي
باجتــاه شــرق-غرب. دلــت الدراســات الزلزاليــة التاريخيــة واحلديثــة علــى امتــداد 
ــزالزل وبقــدر 9 قــد يتكــرر كل 230 ســنة  ــوع مــن ال ــل هــذا الن ــق ســومطرة أن مث فال

ــم .  تقريبــا واهلل أعل

الزالزل التسونامية التاريخية واحلديثة املدمرة التي وقعت يف اندونوسيا وبلغ مقدارها أكبر من 7 
ويظهر تغير معدل تصادم الصفائح على امتداد صدع سومطرة.

جنوب شرق 
الصفيحة 
االسيوية

الصفيحة 
الهندية - 
االسترالية

ماليزيا

سومطرة

سنغافورا
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مدى تأثير ظاهرة التسونامي على الوطن العربي 
تتأثر منطقة شبه اجلزيرة العربية حركيا باالنفتاح يف منطقة البحر األحمر ثم 
منطقة التصادم غرب إيران ممتدة حتى صدع األناضول الذي يأخذ االجتاه من 
الشرق إلى الغرب يف جنوب تركيا، هذا الصدع حتدث عليه حركة أفقية. أما منطقة 
البحر األبيض املتوسط جند أن الصفيحة التركية مع الصفيحة اليوراسية والصفيحة 
األفريقية تتحركان حركة جانبية بالنسبة لكل منهما األخر وال يوجد تصادم يف هذه 
املنطقة أما إلى اجلنوب قليال يف منطقة البحر األبيض املتوسط يحدث تصادم وإن 
كان التصادم مازال يف مرحلة املهد ال يقارن بالتصادم يف منطقة احمليط الهادي 
مع احمليط الهندي حيث تصدم الصفيحة األفريقية مع الصحيفة اليوراسية حتت 
األفريقية يف هذا  الصفيحة  اندساس  معدل  القبرصي.  والقوس  اليوناني  القوس 
املكان حوالي 2 سم لكل عام هو نفس معدل االنفتاح يف البحر األحمر بينما يصل 

املعدل إلى 3 سم يف منطقة تصادم الصفيحة العربية مع اليوراسية. 

1000كم  طوله  يبلغ  حيث  مغلق  وشبه  بحر ضحل  بأنه  العربي  اخلليج  يتميز 
وعرضه من 200-300 كم ومساحته 250000 كم2 ويصل أقصى عمق 100م. أما 
البحر األحمر فيبلغ طوله 2000 كم ومساحته 440000 كم مربع وعرضه 350 كم 

ويصل أقصى عمق له حوالي 2850 مترا ومتوسط العمق 500  متر.
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خارطة حركية تبن الصدوع النشطة يف الوطن العربي وعالقتها بالصفائح التكتونية العربية واليوراسية 
واألفريقية.

الصفيحة 
العربية

صفيحة االناضول

بحر 
ايجه

الصفيحة 
االفريقية

الصفيحة 
اليوراسية

البحر االسود

البحر االبيض املتوسط
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يتضــح إن الظــروف احلركيــة والبيئيــة التــي تتشــكل فيهــا التســونامي عمومــا 
ال تتوفــر يف املنطقــة العربيــة حيــث أن ذلــك يتطلــب أوالً أن تكــون منطقــة بحــار 
أو محيطــات مفتوحــة بــآالف الكيلومتــرات باإلضافــة إلــى أن مناطــق التســونامي 
النشــطة تتولــد مــن حركــة الدفــع الفجائيــة التــي يحدثهــا الزلــزال حتــت قــاع احمليــط 
نتيجــة حركــة تصدعيــة عنيفــة مــن جــراء تصــادم صفيحتــن. ويف بعــض احلــاالت 
قــد تنجــم التســونامي عــن ثــوران بركانــي أو ســقوط نيــزك أو حــدوث انــزالق أرضــي 
حتــت املــاء.  عــالوة علــى أن موجــات التســونامي تتميــز مبــدى طويــل جــداً لهــا 
القــدرة علــى نقــل الطاقــة املدمــرة مــن مصدرهــا يف احمليــط إلــى مســافة تبلــغ آالف 

ــرات.  الكيلومت

إن ظــروف تشــكيل التســونامي ال تتوفــر يف البحــر األحمــر وخليج العقبة واخلليج 
العربي نظراً حملدوديــــة اتســاعهم وضـــحــــالة أعماقهم عالوة على أن الفوالـــــــق يف 
البحــر األحمــر وخليـــــج العقبــة مــن النــوع الرأســي و املضربــي ليــس لديهــا القــدرة 
الكافيــة علــى توليــد موجــات تســــــونامية مدمــرة كمــا هــو احلــال يف احمليــط الهــادي. 
ــبه  ــونامية منــذ 525 ق.م يف شـــــــــ ولــم يســبق تاريخيــاً أنــه ســجل أي موجــات تســــ

اجلزيــرة العربيــة.

أمــا الوضــع يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط فيعتبــر أكثــر قابليــة وعرضــة 
ــة  ــزالزل التســونامية ويرجــع ذلــك إلــى عرضــه الكبيــر نســبياً، وكذلــك إلــى نوعي لل
الصــدوع يف منطقــة قبــرص ومــا حتتهــا، املؤهلــة لكــي يتولــد منهــا موجات تســونامية. 
حيــث جنــد ان محــرك النشــاط الزلزالــي هــي منطقــة اندســاس الصفيحــة األفريقيــة 
حتــت الصفيحــة اليوراســية الواقعــة حتــت منطقــة األطلــس يف شــمال أفريقيــا مــن 
املغــرب حتــى تونــس ومتتــد أيضــا يف البحــر حتــى شــمال صقليــة . اجلــدول 1 يوضــح 
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تســجيل تســع تســوناميات يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط منــذ 525 ق.م وخلــو 
شــبه اجلزيــرة العربيــة مــن هــذا النــوع مــن الــزالزل.  

وحيــث أن هنــاك العديــد مــن املشــاريع البحريــة واجلــزر االصطناعيــة علــى 
امتــداد شــواطئ اخلليــج العربــي والبحــر األحمــر فإنــه مــن الضــرورة إنشــاء كاســرات 
أو مصــدات األمــواج التــي تعمــل علــى تشــتيت الطاقــة املوجيــة وانكســارها قبــل 
وصولهــا إلــى الشــواطئ مبســافة 15ـ  20 متــرا. وينصــح بــأن يتــم التصميــم الهندســي 
للمنشــات احليويــة والعمرانيــة علــى امتــداد شــواطئ املنطقــة العربيــة علــى اعتبــار 
وقوعهــا يف منطقــة النشــاط الزلزالــي العالــي Zone 2A وإعطائهــا معامــل أمــان 
زلزالــي مرتفــع نســبيا بحيــث يكــون لديهــا القــدرة علــى حتمــل زالزل ذات قــدر 

ــي 6 درجــات. زلزال

واملنشــات  املبانــي  وتصميــم  الــزالزل  تخفيــف مخاطــر  فانــه ميكــن  وعمومــا 
املقاومــة لهــا أمــا كــوارث التســونامي فالوضــع أصعــب نســبيا يف البحــر األبيــض 
املتوســط والبحــر األحمــر ألن زمــن انتقــال املوجــة مــن املصــدر إلــى الشــواطئ  ال 

يكفــي لبنــاء منظومــة إنــذار مبكــر كمــا يف احمليطــن الهــادي والهنــدي.
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جدول يبني الزالزل التسونامية املؤثرة التي حدثت يف الوطن العربي

الوصــــــــفالسنة

زلزال وأمواج بحرية ومد زلزالي أدى إلى تدمير مدينة صور.525   ق.م

تعرضت صور إلى أمواج عاتية ومد زلزالي.140   ق.م

أمواج زلزالية أدى إلى دمار واسع على طول ساحل شرق البحر 206 م
املتوسط

زالزل وأمواج بحرية دمرت بيروت تدميراً كاماًل وانحسرت مسافة 551 م
ثالثة كيلومترات ورمبا كان األقوى يف تاريخ املنطقة.

زلزال بقوة 7.3 أدى إلى أمواج عاتية وصلت إلى غور األردن.746 م

أمواج بحرية عاتية دمرت مدينة عكا.881 م

موجة من الزالزل واألمواج البحرية عصفت بقبرص وفلسطن 1201 م
وسوريا.

أمواج بحرية عمالقة أحدثت دماراً على طول الساحل اللبناني.1404 م

أمواج بحرية ضربت شواطئ فلسطن.1752 م
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كيفية التصرف يف حال حدوث تسونامي

 هنــاك العديــد مــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي مُيكــن اتباعهــا للنجــاة مــن خطــر 
كارثــة التســونامي، ومــن هــذه اإلجــراءات اآلتــي:

• االنتقــال إلــى األماكــن العاليــة بــداًل مــن التواجــد يف املناطــق الســاحلية امُلنخفضــة، 	
ويجــب اتبــاع هــذا اإلجــراء أيضــًا عنــد حــدوث أي زلــزال قــوي يف تلــك املناطــق، فعلــى 
الرغــم مــن أن الــزالزل ال تتســبب جميعهــا بحــدوث تســونامي إال أن الكثيــر منهــا إذا 
وقــع يف مناطــق داخــل احمليــط أو بالقــرب منــه فقــد ينتــج عنهــا حــدوث التســونامي. 

• احلــرص علــى البقــاء بعيــدًا عــن مناطــق اخلطــر، وذلــك حلــن إصــدار قــرار مــن اجلهــات 	
امُلختصــة بــزوال خطــر التســونامي الــذي قــد يحــدث علــى عــدة موجــات متتالية.

• احلــذر عنــد رؤيــة بعــض العالمــات التــي قــد ُتشــير إلــى حــدوث التســونامي كانخفــاض 	
منســوب امليــاه أو ارتفاعــه بشــكل ملحــوظ. 

• األولــى، فهــذه 	 للوهلــة  يبــدو صغيــرًا  قــد  الــذي  التســونامي  عــدم االنخــداع مبظهــر 
الشــواطئ.  إلــى مــدى عــدة كيلومتــرات داخــل حــدود  قــد تصــل  األمــواج 

• جتُنــب التوجــه إلــى الشــواطئ أثنــاء حــدوث التســونامي؛ حيــث إن أمــواج التســونامي 	
تســتطيع العبــور بشــكل أكبــر ممــا مُيكــن لإلنســان الهــرب منهــا. 

• التعاون مع السلطات املختصة التي ستعمل على إدارة الكارثة. 	

• اخلــروج مــن املبانــي املوجــود ضمــن املناطــق الســاحلية املنخفضــة؛ حيــث إن الوجــود يف 	
مثــل هــذه املبانــي ُيشــكل خطــرًا علــى حيــاة اإلنســان، ومُيكــن االختبــاء يف أحــد الطوابــق 
العلويــة للمبانــي القويــة امُلشــيدة مــن اإلســمنت يف حــال عــدم القــدرة علــى اخلــروج 

والذهــاب إلــى أماكــن مرتفعــة. 
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• ُينصــح بالتوجــه إلــى امليــاه العميقــة التــي يزيــد عمقهــا عــن 180 متــر تقريبــًا، يف حــال 	
وجــود املــرء بســفينة أو قــارب أثنــاء حــدوث التســونامي فإنــه ويف حــال كانــت عوامــل 
الطقــس ال تســمح بذلــك فإنــه ُينصــح بتــرك القــارب أو الســفينة والتوجــه إلــى املناطــق 

العاليــة. 

• عــدم إعــادة املراكــب أو الســفن إلــى الشــواطئ قبــل التأُكــد مــن أنــه مُيكــن فعــل ذلــك 	
بأمــان، حيــث مُيكــن أن ينتــج عــن التســونامي العديــد مــن املوجــات والتيــارات املفاجئــة 

لفتــرة مــن الزمــن. 

• متابعــة وســائل اإلعــالم وأخبــار الطقــس بشــكل دائــم ملعرفــة أيــة أخبــار قــد يتــم نشــرها 	
عــن حــدوث التســونامي.

• االبتعــاد عــن وســائل النقل: عليــَك االبتعــاد عــن الســيارات أو أي وســيلة نقــل أخــرى 	
كاملوتــور الهوائــي، فهــَي لــن تفيــدك بشــيء بــل ســتعرقلك وتســتنفذ وقتــك، ففــي هــذه 

احلالــة يكــون عــدد وســائل النقــل كبيــر جــدًا ومــَن امُلمكــن أن ُيصادفــَك ازدحــام.

• جتنــب اســتخدام املصعــد: ال تســتخدم املصعــد فالكثيــر مــَن األشــخاص يعتقــدون أَن 	
املصعــد ســريع جــدًا وســينقل بهــم إلــى أعلــى نقطــة، ولكــن مــَن احملتمــل أن تصــل امليــاه 

إلــى داخــل املصعــد لذلــك ُيفّضــل اســتخدام الــدرج.

• التحضيــر املســبق: إذا كنــَت موجــودًا يف أحــد األماكــن املهــددة بالتســونامي، فاعمــل 	
جاهــدًا إلعــداد حقيبــة ووضــع داخلهــا جميــع األساســيات التــي حتتاجهــا، كاألدويــة 

التــي ال مُيكنــك االســتغناء عنهــا. واإلســعافات األولية وبعــض األمــور الشــخصية 
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هل ميكن التنبؤ بحدوث التسونامي؟ 

يبــذل العلمــاء قصــارى جهودهــم للوصــول إلــى طــرق جديــدة للتنبــؤ بحــدوث 
التســونامي وحتديــد ســلوكياته، وبالرغــم مــن التطــور التكنولوجــي الــذي بلغــه العالــم 
حالًيّــا؛ إال أن معظــم البيانــات املتوفــرة تأتــي بعــد وقــوع الضــرر وليــس قبلــه، إذ 
جلــأ اجليولوجيــون إلــى الوقــوف علــى العديــد مــن العوامــل املؤثــرة منهــا الغمــر 
واالرتفــاع؛ ويقصــد بالغمــر املســافة األفقيــة القصــوى التــي ينطلــق منهــا املــوج مــن 
أعمــاق احمليــط، بينمــا يســتدل باالرتفــاع علــى املســافة الرأســية القصــوى التــي 

ــا األمــواج فــوق مســتوى ســطح البحــر. بلغته

وقــد جلــأ العلمــاء إلــى خطــوات عظيمــة يف التنبــؤ بحــدوث التســونامي مــن خــالل 
املراقبــة املســتمرة لأحــداث الزلزاليــة ومــدى التغيــرات التــي تطــرأ علــى مســتويات 
األمــواج، ومــن اجلديــر بالذكــِر أن مركــز التحذيــر مــن الــزالزل )PTWC( يتمركــز يف 
شــواطئ إيــوا يف هــاواي املطلــة علــى احمليــط الهــادئ؛ لذلــك يكــون قــادًرا علــى معرفة 
الــزالزل قبــل وقوعهــا ورصدهــا، ويقــدم اخلدمــة لكافــة الســواحل الغربيــة ومركــز 
أالســكا ومنطقــة جــزر ألوتيــان وكولومبيــا البريطانيــة وواليــة واشــنطن وكاليفورنيــا 

وأوريغــون. 

جُلــَئ الســتخدام العوامــات البحريــة املفتوحــة ومقاييــس املــد الســاحلي للكشــف 
ــا يف اإلبــالغ عــن معلومــات  عــن أمــواج تســونامي، وإّن هــذه الوســائل تــؤدي دوًرا هاًمّ
هامــة تنقلهــا إلــى احملطــات املوجــودة يف املناطــق، وتكمــن أهميتهــا يف مراقبــة ورصــد 
مقــدار التغيــرات الدقيقــة التــي تطــرأ علــى مســتوى املــد فــوق ســطح البحــر، وترصــد 
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الــزالزل ونشــاطها بواســطة محطــات قيــاس الــزالزل، ويف حــال اكتشــاف مركــز 
الزلــزال فــإن التســونامي ســيحدث حتًمــا يف حــال كانــت قــوة الزلــزال 7.5 أو أعلــى 

مــن ذلــك.

تلجــأ اجلهــات املختصــة للتحذيــر مــن التســونامي واإلبــالغ عنــه وإخــالء املناطــق 
املتوقــع تأثرهــا، ولــم تغــب وكالــة ناســا عــن املشــاركة يف التنبــؤ بحــدوث التســونامي 
قبــل وقوعهــا، إذ حققــت جناًحــا يف إطــالق نظــام تنبــؤ منوذجــي بالتســونامي داخــل 
مختبــرات الدفــع النفــاث ســنة 2010م، وقــد متكــن النظــام املبتكــر مــن التنبــؤ بحــدوث 

تســونامي بعــد زلــزال تشــيلي املندلــع يف 27 شــباط ســنة 2010م. 
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تخفيف مخاطر التسونامي

ال يســتطيع العلــم التنبــؤ مبوعــد حــدوث تســونامي، ولكــن اســتناًدا إلــى البيانــات 
ــد املناطــق املعرضــة  ــن أن يســاعد يف حتدي ــة، ميك ــة والنمذجــة اإلحصائي التاريخي
لهــذه الظواهــر املخيفــة. مبجــرد اكتشــافها، ميكــن أن يســاعد العلــم يف حتديــد 
وقــت التأثيــر وشــدته ومنطقــة تأثيــر موجــات تســونامي، والتــي ميكــن أن تســاعد يف 
تعبئــة عمليــات اإلخــالء. نظــًرا لكونــه أحــد أكثــر املظاهــر فتــًكا لقــوى الطبيعــة، فــال 
يوجــد الكثيــر ممــا ميكــن فعلــه ضــد كارثــة تســونامي. أفضــل رهــان لــك هــو ببســاطة 
أن تكــون علــى درايــة بهــذه األحــداث وتبتعــد عــن الطريــق عندمــا تضــرب األمــواج 
القاتلــة. أفضــل فرصــة للنجــاة مــن كارثــة تســونامي هــي االنتقــال إلــى أرض مرتفعــة 
يف أســرع وقــت ممكــن. يعــد جتنــب املناطــق املنخفضــة أمــًرا أساســًيا ؛ يف األســاس، 
يعــد وضــع أكبــر مســافة ممكنــة بينــك وبــن املوجــة فكــرة جيــدة. إنهــا خرافــة أن أول 
موجــة تســونامي هــي األعلــى، لذلــك ال تتوقــف عــن التســلق بعــد أن تضــرب املوجــة 

األولــى. 

يف الــدول الناميــة، تكــون املعانــاة مــن أثــر الكــوارث الطبيعيــة أشــد وطــأة، حيــث 
أن أكثــر مــن 95 % مــن إجمالــي اخلســائر يف األرواح الناجمــة عــن الكــوارث تكــون 
يف الــدول الناميــة، وميكــن أن يصــل حجــم اخلســائر املاديــة التــي تتكبدهــا هــذه 
الــدول إلــى 20 مــرة ضعــف مــا تتكبــده الــدول الصناعيــة )كنســبة مــن إجمالــي النــاجت 
ــان 150 تســونامياً أحــدث 15 %  ــى مــدى القــرن املاضــي ضــرب الياب ــي(. وعل احملل
خســائر ماديــة وبشــرية بينمــا أحــدث أكثــر مــن نصــف عــدد التســوناميات ألـــ 34 التي 

ضربــت إندونيســيا خــالل القــرن املاضــي خســائر كبيــرة يف املمتلــكات واألرواح.
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من املعروف أن أكثر من ربع مجموع التسوناميات التي وقعت يف منطقة احمليط 
أربع  التقاء  من  لقربها  نظراً  اليابان  من  بالقرب  نشأت  1895م  عام  منذ  الهادي 
صفائح حركية نشطة. ومن أجل هذا كرس اليابانيون أمواالً طائلة يف محاولة للتنبؤ 

بالتسونامي والتقليل من آثارها. 

عمومًا يشتمل برنامج تخفيف مخاطر التسونامي على أربعة مراحل:

• إعداد البرامج التعليمية والثقافية.	

• إنشاء نظام فعال لإلنذار املبكر.	

• زراعة غابات اعتراضية شاطئية.	

• إشادة مصدات بحرية.	
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البرامج التعليمية والثقافية
»لقــد بــدأت الــوكاالت املانحــة واحلكومــات تــدرك أن التأهــب للكــوارث والتكيــف 
مــع التغيــرات املناخيــة ال بــد وأن يكــون لهمــا األولويــة القصــوى يف مســاعدات 
ــر عرضــة  ــن مســتوى ســطح البحر واألكث ــة، وال ســيما يف املناطــق القريبة م التنمي

لهــذه الكــوارث مثــل جــزر احمليــط الهــادي«. 

تــؤدي توعيــة املجتمعــات احملليــة دوراً حاســماً لتفــادي كــوارث التســوناميات يف 
املســتقبل. وحاليــاً تنتشــر الفتــات موحــدة يف جميــع الواليــات املطلــة علــى احمليــط 

الهــادي لتحذيــر ســكان الســواحل يف املناطــق املعرضــة ملخاطرهــا.

)ISO( ضة ملخاطر أمواج التسونامي التي اعتمدتها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي منطقة معرَّ
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عالمتان تشيران إلى مبنى ُيجلى منه وإلى مكان آمن ُيجلى إليه بسبب أمواج التسونامي، يف اليابان
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ضة ملخاطر أمواج التسونامي عالمة تشير إلى منطقة معرَّ

واحلقيقــة أن تثقيــف املقيمــن يف املناطــق الســاحلية املنخفضــة بشــأن عالمــات 
التحذيــر التــي قــد تشــير إلــى اقتــراب حــدوث موجــة تســونامي )مثــل االهتــزازات 
طــوارئ  نشــرات  يتضمــن  إنــذار  نظــام  وإنشــاء  للمحيــط(،  املفاجــئ  واالنحســار 
وحتذيــرات تبــث علــى الهواتــف، وصفــارات إنــذار، وحتســن أنظمــة االســتجابة 
للطــوارئ، كل ذلــك كان مــن شــأنه أن ينقــذ العديــد ممــن قتلــوا بســبب موجــة 

التســونامي التــي ضربــت ســواحل احمليــط الهنــدي. 
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إنشاء نظام فعال لإلنذار املبكر

األقمار الصناعية 
مقاييس االرتفاع لأقمار الصناعية تقيس ارتفاع سطح احمليط مباشرة عن طريق 
القمر  من  احمليط  سطح  إلى  إرسالها  يتم  الكهرومغناطيسية.  النبضات  استخدام 
الصناعي وميكن حتديد ارتفاع سطح احمليط من خالل معرفة سرعة النبضة وموقع 
القمر الصناعي وقياس الوقت الذي تستغرقه النبضة للعودة إلى القمر الصناعي. 
تتمثل إحدى مشكالت هذا النوع من بيانات األقمار الصناعية يف أنها ميكن أن تكون 
متفرقة للغاية - فبعض األقمار الصناعية متر فقط فوق موقع معن مرة واحدة يف 
الشهر، لذلك ستكون محظوًظا الكتشاف تسونامي نظًرا ألنها تنتقل بسرعة كبيرة. 
ومع ذلك، أثناء تسونامي احمليط الهندي يف 26 ديسمبر 2004، تصادف أن مقياس 

االرتفاع عبر القمر الصناعي جايسون كان يف املكان املناسب يف الوقت املناسب.

DART نظــــــــام

 يف عام 1995، بدأت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي )NOAA( يف تطوير 
نظام تقييم أعماق احمليطات واإلبالغ عن موجات التسونامي )DART(. يتم نشر مجموعة 
من احملطات حالًيا يف احمليط الهادئ. تقدم هذه احملطات معلومات مفصلة عن موجات 
تسونامي بينما ال تزال بعيدة عن الشاطئ. تتكون كل محطة من مسجل ضغط قاع البحر 
الذي يكتشف مرور تسونامي. )ضغط عمود املاء مرتبط بارتفاع سطح البحر(. ثم يتم 
نقل البيانات إلى عوامة سطحية عبر السونار. ثم ترسل العوامة السطحية املعلومات 
يدوم  الصناعي.  القمر  عبر   )PTWC( الهادئ  احمليط  يف  تسونامي  مركز حتذير  إلى 
مسجل الضغط السفلي ملدة عامن بينما يتم استبدال العوامة السطحية كل عام. لقد 

أدى النظام إلى حتسن التنبؤ واإلنذار بأمواج تسونامي يف احمليط الهادئ.
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تقاس  بحيث  الصغر  من  هي  تسونامي  أمواج  يكشف  أن  ميكن  البحر  قاع  على  موضوع  الضغط  لقياس  جهاز   
بالسنتيمترات، ومن محطة عائمة راسية من أجل االتصال اآلني. ويستعان يف هذا النظام برابط صوتي لنقل البيانات 
ل البيانات املعنية إلى احملطات األرضية، حيث ُتستخلص  من قاع البحر إلى احملطة العائمة على سطح البحر. ثم ترحَّ

اإلشارات من أجل توزيعها الفوري على مراكز اإلنذار بأمواج التسونامي

يعاد  كتابها
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أجهزة للكشف عن التسونامي يف املياه العميقة يف احملطات الزلزالية الواقعة على امتداد نطاق االسكا 
النشط زلزاليا )املثلثات الزرقاء(. تعتمد هذه األجهزة على مجسات عالية الدقة توضع يف قاع البحر 
)OBS( وعندما يستشعر أحد هذه املجسات موجة تسونامية فوقه، يبعث إشارات صوتية إلى منصة 

 . VSAT طافية على سطح املاء لتقوم بدورها بنقل التحذير عبر األقمار الصناعية

يعاد  كتابها
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زراعة الغابات الشاطئية

يف الوقــت الــذي يتعــذر فيــه إيقــاف أمــواج التســونامي واألعاصيــر، ثمــة فرصــة 
كبيــرة لتخفيــف وطأتهمــا تتمثــل يف التأهــب ملثــل هــذه الكــوارث مــن خــالل مشــاركة 
املجتمعــات احملليــة علــى نحــو صحيــح ووضــع أنظمــة بنــاء وتصميــم منشــآت ســاحلية 
أفضــل وحتســن طــرق إدارة الشــعب املرجانيــة وأشــجار املنغــروف. تســاعد أشــجار 
املنغــروف يف كســر قــوة األمــواج املدمــرة للنباتــات الصغيــرة، كمــا انهــا حتمــي ســكان 
الســواحل مــن أي فيضــان نــاجت عــن موجــة أو ارتفــاع املــد. كمــا أنهــا يســاعد يف 

احلمايــة مــن موجــات التســونامي أو األعاصيــر ذات املوجــات القويــة.

يعاد  كتابها
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متتص أشجار املانغروف طاقة موجة التسونامي
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مصــــــّد األمـــــــــواج
أو قاطــع مــاء أو  بنيــة علــى الشــاطئ أو يف البحــر، ميكــن أن تكــون جــداراً 
شــيئاً آخــر ضمــن امليــاه يشــّتت األمــواج، يُســتخدم حلمايــة مرفــأ أو شــاطئ مــن قــوة 

األمــواج.

جدار بحري ذو درج ُيستخدم طريقًا لإلجالء، يحمي مدينة ساحلية من الغمر الناجم عن أمواج 
التسونامي يف اليابان
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قنطرة مائية ُتستخدم للحماية من أمواج التسونامي يف اليابان تنغلق تلقائيًا يف غضون ثوان بعد أن 
تكون الهزة األرضية قد حركت مجّسات الزالزل يف القنطرة
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النمذجة العددية واحملاكاة ألمواج التسونامي
 النمذجــة هــي وصــف رياضــي لــدورة دورة حيــاة تســونامي مبــا يف ذلــك التوليــد 
واالنتشــار واالرتفــاع. احملــاكاة العدديــة هــي أداة قويــة لفهــم تأثيــرات األحــداث 
املاضيــة واملســتقبلية. مــن األهميــة مبــكان اســتخدام نتائــج محــاكاة تســونامي مثــل 
أمنــاط انتشــار موجــات تســونامي، والسالســل الزمنيــة، والســعات، واالمتــداد علــى 
ــة.  ــف مــن مخاطــر تســونامي لأحــداث املســتقبلية احملتمل طــول الســواحل للتخفي
تنتشــر موجــات تســونامي بســرعة تصــل إلــى 700 إلــى 950 كــم / ســاعة يف احمليــط 
دون أن تفقــد الكثيــر مــن الطاقــة. عندمــا يصلــون إلــى امليــاه الضحلــة، يــزداد 
اتســاعهم يف عمليــة تــآكل األمــواج. غالًبــا مــا تُســتخدم معــادالت امليــاه الضحلــة غيــر 
اخلطيــة لنمذجــة انتشــار موجــات تســونامي وتصاعدها. يتم حســاب الشــرط األولي 
لنمــوذج انتشــار تســونامي باســتخدام خوارزميــة أوكادا. يســتخدم منــوذج كومكــوت 
الهيدروديناميكــي حملــاكاة تســونامي العدديــة. إن الكومكــوت قــادرة على حل معادالت 
امليــاه الضحلــة غيــر اخلطيــة يف كل مــن اإلحداثيــات الكرويــة والديكارتــي باســتخدام 

مخططــات الفــروق احملــدودة املتعرجــة الصريحــة وتكويــن شــبكة متداخلــة.

ــزالزل  ــل تســونامي الناجتــة عــن ال ــط، مث ميكــن منذجــة انتشــار موجــات احملي
ــاه  ــة األبعــاد )مــا يســمى مبعــادالت املي ــة، بواســطة معــادالت الســوائل ثنائي األرضي
الضحلــة(. حلــل هــذه النمــاذج عددًيــا، نســتخدم تقديــًرا للشــبكات املثلثيــة التكيفيــة. 
تعــد القــدرة علــى التكيــف، أي حتســن الشــبكة يف املناطــق احلرجــة )خاصــة علــى 
طــول جبهــة موجــة االنتشــار( ولكــن أيًضا اخلشــونة يف املناطق األقل إثــارة لالهتمام، 
أمــًرا بالــغ األهميــة لتحقيــق الدقــة املطلوبــة يف الوقــت املقبــول. تتطلــب مثــل هــذه 
ــب  ــا تتطل ــن أيًض ــا، ولك ــرة لتخزينه ــة للذاك ــات فعال ــاكل بيان ــة هي الشــبكات التكيفي

خوارزميــات وتطبيقــات فعالــة تعمــل علــى هيــاكل البيانــات هــذه. 
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منذجـــــــة التنبــــــــؤ

الهــدف الرئيســي مــن منــوذج التنبــؤ هــو تقــدمي تقديــر لوقــت وصــول املوجــة 
وارتفاعهــا ومنطقــة الغمــر مباشــرة بعــد حــدث تســونامي. يتــم تشــغيل منــاذج التنبــؤ 
بالتســونامي يف الوقــت الفعلــي بينمــا ينتشــر تســونامي يف احمليــط املفتــوح، وبالتالــي 

فهــي مصممــة ألداء يف ظــل قيــود زمنيــة صارمــة للغايــة. 

نظــًرا للقيــود الزمنيــة لهــذا النــوع مــن الدراســة، فقــد مت تســريع عمليــة حســاب 
املراحــل الثــالث لنمذجــة تســونامي، وهــي توليــد املوجــات وانتشــارها وغمرهــا 
مــن خــالل إنشــاء قاعــدة بيانــات للســيناريوهات احملســوبة مســبًقا. حتتــوي قاعــدة 
البيانــات احملســوبة مســبًقا علــى معلومــات حــول انتشــار تســونامي يف احمليط املفتوح 
مــن العديــد مــن املصــادر احملتملــة. عنــد وقــوع حــدث تســونامي، يتــم حتديــد مصــدر 
ــن تســونامي،  ــى م ــات احملســوبة مســبًقا. يف املراحــل األول ــن قاعــدة البيان ــي م أول
يعتمــد هــذا االختيــار فقــط علــى املعلومــات الزلزاليــة املتاحــة حلــدث الزلــزال. مــع 
انتشــار املوجــة عبــر احمليــط ووصولهــا علــى التوالــي إلــى أنظمــة DART، تقــوم هــذه 
التقاريــر بإبــالغ معلومــات مســتوى ســطح البحــر املســجلة إلــى TWCs والتــي بدورهــا 
تعالــج املعلومــات وتنتــج تقديــًرا جديــًدا وأكثــر دقــة ملصــدر تســونامي. والنتيجــة 
هــي تنبــؤ متزايــد الدقــة بشــأن تســونامي ميكــن اســتخدامه إلصــدار أو مراقبــة أو 

حتذيــرات أو عمليــات إخــالء.

تُستخدم  مسبًقا،  احملسوبة  السيناريوهات  ألحد  مشابه  حدث  حدوث  عند 
معلومات االنتشار املتاحة حلساب املرحلة األخيرة من الدراسة، وهي غمر املوجة.
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مثال لنموذج رقمي للتنبؤ بالتسونامي 
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منذجـــــة الغمـــــــــر
أو  العميقة  املياه  يف  تسونامي  جيل  إنشاء  إعادة  الغمر  دراسة منذجة  حتاول 
الساحلية، وانتشار األمواج إلى منطقة التأثير والفيضان على طول منطقة الدراسة. 
استخدام  يتم  اإلغراق،  أثناء حسابات  الصحيحة  املوجة  ديناميكيات  إنتاج  إلعادة 
شبكات قياس األعماق والطبوغرافية عالية الدقة يف هذا النوع من الدراسة. تتطلب 
مجموعات البيانات الطبوغرافية والقياسية لأعماق عالية اجلودة الالزمة لتطوير 
خرائط الغمر الصيانة والتحديث مع توفر بيانات أفضل وحدث تغييرات ساحلية.

ميكن إجراء دراسات الغمر باتباع نهج احتمالي يتم فيه النظر يف سيناريوهات 
تسونامي متعددة، وتقييم مدى تعرض الساحل ملخاطر تسونامي، أو قد تركز على 
تأثير »سيناريو أسوأ حالة« معن وتقييم تأثير مثل هذا احلدث شديد التأثير بشكل 

خاص على املناطق قيد التحقيق.

يجب أن تتضمن نتائج دراسة غمر تسونامي معلومات حول أقصى ارتفاع للموجة 
وأقصى سرعة للتيار كدالة للموقع، واحلد األقصى خلط الفيضان، باإلضافة إلى 
سلسلة زمنية الرتفاع املوجة يف مواقع مختلفة تشير إلى وقت وصول املوجة. ميكن 
استخدام هذه املعلومات من قبل مديري الطوارئ واملخططن احلضرين يف املقام 

األول إلنشاء طرق اإلخالء وموقع البنية التحتية احليوية.



موجـــات املينـــاء )التسونامي(

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences
103 موسوعة العمري يف علوم األرض

منوذج محاكاة رقمية لفيضان التسونامي

البيانات املطلوبة
معلومات عن الطبوغرافية

معلومات عن  قاع احمليط

معلومات عن خشونة السطح
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اجلهات الدولية واحمللية املعنية بالتسونامي

اجلهــة التــي تتولــى تنســيق اإلنــذار بأمــواج التســونامي )TWFP(. هــي 
ــق  ــة لفري ــواج التســونامي، وهــي تابع ــا يخــص أم ــى التنســيق فيم ــي تتول ــة الت اجله
ــن  ــة رســمية ميك ــا شــخص مســؤول أو جه ــي. إنه ــي املعن ــي احلكوم التنســيق الدول

ــدار الســاعة ــى م ــا عل ــا أو مخاطبتهم االتصــال بهم

طيلــة أيــام األســبوع الســبعة بغيــة تلقي وإصــدار املعلومات املتعلقــة بحاالت أمواج 
التســونامي ســريعاً )مثــل التحذيــرات(. واجلهــة التــي تتولــى التنســيق فيمــا يخــص 
اإلنــذار بأمــواج التســونامي إمــا أن تكــون الهيئــة املعنيــة بالطــوارئ )الدفــاع املدنــي 
أو وكالــة أخــرى معيَّنــة لتولــي املســؤولية عــن الســالمة العامــة(، أو أن تكــون مســؤولة 
عــن إبــالغ هــذه الهيئــة عــن خصائــص احلالــة املعنيــة )الزلــزال و/أو التســونامي(، 

وفقــاً إلجــراءات العمــل القياســية الوطنيــة.

TWC مركز اإلنذار بأمواج التسونامي

هــو املركــز الــذي يرســل يف الوقــت املناســب بالغــات عــن أمــواج التســونامي 
هــة إلــى وكاالت التحــرك العاجــل و/أو اجلمهــور. والبالغــات الصــادرة عــن  موجَّ
هــة إلــى اجلهــة التــي  املركــز الدولــي لإلنــذار بأمــواج التســونامي هــي إشــعارات موجَّ

ــواج التســونامي. ــذار بأم ــي تنســيق اإلن ــد املعن ــى يف البل تتول
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 ITIC املركز الدولي لإلعالم عن أمواج التسونامي

أنشــأت جلنــة اليونســكو الدوليــة احلكوميــة لعلــوم احمليطــات هــذا املركــز يف 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 1965م لدعــم فريــق التنســيق الدولــي احلكومــي املعنــي بنظام 
م هــذا  اإلنــذار بأمــواج التســونامي والتخفيــف مــن آثارهــا يف احمليــط الهــادي. ويقــدِّ
املركــز أيضــاً مســاعدة إلــى الــدول األعضــاء يف مجــال بنــاء القــدرات لكــي تُنشــأ علــى 

النطــاق العاملــي نظــم لإلنــذار بأمــواج التســونامي والتخفيــف مــن آثارهــا

TNC مسؤول االتصال الوطني فيما يتعلق بأمواج التسونامي

هــو الشــخص الــذي تعينــه حكومــة الدولــة العضــو ليمثــل بلــده يف فريــق التنســيق 
ــف مــن آثارهــا.  ــذار بأمــواج التســونامي والتخفي ــة تنســيق أنشــطة اإلن ــي بغي الدول
ويكــون هــذا الشــخص أحــد األطــراف املعنيــة الرئيســية يف البرنامــج الوطنــي لإلنذار 
بأمــواج التســونامي والتخفيــف مــن آثارهــا. وميكــن أن يكــون هــذا الشــخص اجلهــة 
التــي تتولــى تنســيق اإلنــذار بأمــواج التســونامي، أو أن يكــون مــن هيئــة وطنيــة إلدارة 
الكــوارث، أو مــن مؤسســة تقنيــة أو علميــة، أو مــن وكالــة أخــرى تتولــى مســؤوليات 

يف مجــال اإلنــذار بأمــواج التســونامي والتخفيــف مــن آثارهــا.
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GOOS النظام العاملي لرصد احمليطات

إنه نظام عاملي دائم لرصد املتغيرات املتعلقة بالبحار واحمليطات، ووضع مناذج 
لها، وحتليلها، دعماً للخدمات التشغيلية يف مجال احمليطات يف جميع أنحاء العالم

NGDC واملركز الوطني للبيانات اجليوفيزيائية WDS  نظام البيانات العاملي

النظام العاملي لرصد مستوى سطح )GLOSS( البحر
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املناصب اإلدارية والفنية

v دكتوراه يف اجليوفيزياء عام 1990 م من جامعة مينيسوتا – أمريكا.
v املشرف على مركز الدراسات الزلزالية- جامعة امللك سعود.

v املشرف على كرسي استكشاف املوارد املائية يف الربع اخلالي.
v املشرف على مركز الطاقة احلرارية االرضية بجامعة امللك سعود.

v رئيس اجلمعية السعودية لعلوم األرض. 
v رئيس قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء – جامعة امللك سعود.

.AJGS  مؤسس ورئيس حترير املجلة العربية للعلوم اجليولوجية v
v رئيس فريق برنامج زمالة عالم مع جامعة أوريغون احلكومية األمريكية ومعهد ماكس بالنك األملاني.

االستشارات والعضويات

l   مستشار مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
l   مستشار هيئة املساحة اجليولوجية وهيئة املساحة العسكرية والدفاع املدني.

l  مستشار مدينة امللك عبداهللا للطاقة الذرية واملتجددة. 
l   مستشار هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية. 

l   باحث رئيس يف عدة مشاريع بحثية مدعمه من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو.
.LLNL  باحث رئيس يف مشاريع مدعمه من وزارة الطاقة األمريكية وجامعة كاليفورنيا ومعمل ليفرمور األمريكي  l

l  عضو اجلمعية األمريكية للزالزل.  
l  عضو االحتاد األمريكي للجيوفيزياء. 
l  عضو االحتاد األوروبي للجيولوجيني. 

.GSF عضو جلنة كود البناء السعودي وعضو املنتدى اخلليجي للزالزل  l
 .RELEMR عضو جلنة تخفيف مخاطر الزالزل يف دول شرق البحر األبيض املتوسط  l

l   باحث رئيسي ومشارك يف مشاريع بحثية مع جامعات االباما وبنسلفانيا وأوريغون االمريكية.
l  ضمن قائمة (املنجزون البارزون العرب) من ِقبل منظمة ريفاسيمنتو الدولية.

l  ضمن قائمة Who’s Who يف قارة آسيا للتميز العلمي.
l  ضمن قائمة Who’s Who يف العالم لإلسهامات العلمية.

النشر العلمي والتأليف
v نشر أكثر من 180 بحثاً علمًيا يف مجالت محكمة. 

v ألف 30 كتاباً علمياً. 
v أصدر موسوعة رقمية يف علوم األرض من 14 مجلداً و107 ملفات علمية.

 أجنز 40 مشروعاً بحثياً محلياً و 16 مشروعاً بحثياً دولياً  و 74 تقريراً فنياً.   املشاريع البحثية

 شارك يف أكثر من 125 مؤمتراً محلياً ودولياً و 75 ندوة وورشة عمل متخصصة. املؤمترات والندوات

 باحث رئيسي يف 13 مجموعة عمل أمريكية وأملانية.التعاون الدولي

اجلوائز

v حصل على جائزة املراعي لإلبداع العلمي عام 2005 م.
v حصل على جائزة التميز الذهبي من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و التقنية عام 2006 م. 

v حصل على جائزة أبها التقديرية لإلسهامات العلمية عام 2007م.
v حصل على جائزة جامعة امللك سعود للتميز العلمي عام 2013 م.

v حصل على جائزة االحتاد االمريكي للجيوفيزياء للتعاون الدولي والنشاط البحثي عام 2013 م.
v حصل على جائزة جامعة السلطان قابوس لإلسهامات العلمية عام 2013 م.

.ISI حصل على جائزة امللك سعود إلدراج املجلة العربية للعلوم اجليولوجية يف قائمة الـ v
.SPRINGER حصل على جائزة أفضل رئيس حترير مجلة علمية عام 2017 من الناشر األملاني v

v حصل على جائزة ألبرت نيلسون ماركيز لإلجناز مدى احلياة عام 2018 من منظمة  Who’s Who العاملية.

v حصل على 85 درعاً تكرميياً وشهادات تقدير من اململكة وعمان والكويت واإلماراتدروع التكرمي
واألردن ومصر وتونس واجلزائر وأملانيا وأمريكا.

www.alamrigeo.com  E.mail : alamri.geo@gmail.com  Cell : +966505481215

أ. د. عبــد ا� بــن محمــد العمــري

2013 م.

.ISI حصل على جائزة امللك سعود إلدراج املجلة العربية للعلوم اجليولوجية يف قائمة الـ 
.SPRINGER

العاملية. Who’s Who

 درعاً تكرميياً وشهادات تقدير من اململكة وعمان والكويت واإلمارات
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