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 صوتی زیر آب چیست؟ نگاریتیکه -1

گیری پیوسته و اندازهارسوا  اووا  صوتی در درون آب   در آن ازدور اسوت هه از ای از دانش سوجشش شواخه  1صووتی نگاریتیکه

ووسوم به  اقیانوسی ؛صوتی درون آب در سه سطح نگاریتیکهروش  هجد.وی صحبتجریان آب  ()پاراوترهای وختلف هایسجشهشبه

وتی نگاری صووسوم به ساوانه تیکه   دریایی[3-1]( 2اِس تی اِی اُآن ) لاتیننگاری صووتی اقیانوسی )ستاا( و یا وااد  سواوانه تیکه

وتی رودالی نگاری صتیکه ووسووم به سواوانه ایو رودخانه [5و  4] واروف اسوت 3ین به هَت(صو(( هه به زبان لاتسواللی )سوت

جریان  (دبینرخ )  [8]با استفاده از این روش سرعت جریان آب  گیرد.وورد استفاده قرار وی [7و  6] 4صر( وااد  لاتین فَت()سوت

  [14]   سرعت اووا  درونی[13] ود  سرعت جزرو[12] جهت جریان آب  [11]  رسووبا  وال  [11]  شووری [۹]  دوای آب [7]

ها به صوور  پیوسته وورد ها  دریاها و اقیانوسها  دریاچههای وختلف عم  آب در رودخانهدر لایهو غیره  [15] 5واندالیهای جریان

 گیرد.پایش قرار وی

 

 آب:صوتی زیر نگاریتیکهتاریخچه  -2

های اقیانوسووی ابدا  توسووو والتر وونو و همکاران جهت پایش دوا و سوورعت جریاندر اوریکا صوووتی  نگاری تیکه 1۹7۹در سووا  

گیری دوا و سوورعت هیلوهرتز( جهت اندازه 1پایین اووا  صووتی )همتر از  هایبسواودبا ارسوا   سوتاوا سواوانه. [17و  16] گردید

)هانکو و وحققان ژاپجی   1۹۹1ی دههاواخر در  .[18]شوووود هاربرده ویبهفواصووون چجد هزار هیلووتری های اقیانوسوووی در جریان

یری گتری اندازههای دریایی را در فواصن هوتاه  جریانصووتی نگاریتیکه فجاوریی توسواههایی صوور  دادند تا با همکاران( تلاش

با ارسوا  بساودهای  هاسواوانهنو   این .[1۹] گردیدطرالی و ابدا   صو(سوت سواوانه اولیه نمونه 2111سوا  در   بالاخره نمایجد.

در سووا    از آن پ(. هسووتجدهیلووتر  31های همتر از هیلوهرتز وجاسووب برای به هارگیری در دریاها در وقیاس 11تا  1وتوسووو 

را ابدا  هردند هه با ارسا  اووا  با  صرسوتبا نام  دسوتگاهی   صو(سوتبا توسواه  )هاوانیشوی و همکاران( وحققان ژاپجی  211۹

 .[21] عم  استهای آبی هم ها و وحیوگیری پاراوترهای جریان در رودخانههیلوهرتز( قادر به اندازه 61تا همتر از  11بساود بالا ) 

هشووورهای دیگری ووف  به   داده  تا هجون تحلینهای فجاورانه طرالی  سوواخت و هه با توجه به پیچیدگی اندها نشووان دادهبررسووی

وفهووی  الگوی 1شکن  وربوطه ارائه شوده است. تارنمایاند. اطلاعا  بیشوتر در این زویجه در ها نشودهتولید انبوه این نو  دسوتگاه

 دهد.در رودخانه را نشان وی صرستدستگاه 

 

 

                                                 
1 Acoustic Tomography 
2 OATS ; Ocean Acoustic Tomography System  
3 CATS ; Coastal Acoustic Tomography System  
4 FATS ; Fluvial Acoustic Tomography System  
5 Residual Currents 

http://www.marinotomography.com/
http://www.marinotomography.com/


 
 

 

  

و  در رودخانه( صرستدستگاه پردازنده و نحوه قرارگیری  واحدهای تراگذار،برای پایش متغیرهای آب در یک مقطع رودخانه ) صرستمفهومی دستگاه  الگوی 1شکن 

.[01] در آب ی انتشار امواج صوتینحوه



 صوتینگاری تیکههاربردهای علمی و عملی ترین وهم -3

 

 

 های آب شیرینرودخانه 

 گیری ورودی ای لشم آب عبوری از وقطع رودخانه با دقت بالا به وجظور اندازهپایش پیوسته  درازود  و لحظه

 ریزی برای تخایص آب و غیره برناوهآب به وخازن سدها  

 ها در   تاثیرا  دوایی پسووواب هارخانه  گروایش جهانیوحیطیپیوسوووته دوا به وجظور وسوووائن زیسوووت پایش

 یی آب زیرزویجی و رودخانه و غیره رودخانه  وطالاا  تبادلا  گروا

 تحقیقا  علمی و پژوهشی و غیره.ای  های رودخانههای به هارگیری توربینپایش سرعت جریان آب در طرح 

 های هشدار سین.به هارگیری در ساوانه 

 

 

 ودیهای جزرورودخانه 

 وطالاا  تداخن آب شور و شیرین   

  بررسی پیشروی شوری 

 ود و لشم آب عبوری در هجگام ودوپایش سرعت جزر  

 وطالاا  تحقیقاتی و علمی  

 ی انتقا  گروایی به دریاوحاسبه. 

 

 

 دریاها 

 هایبادی( به وجظور جایابی توربین -گیری سههای وختلف آب )اندازهگیری سرعت و جهت جریان در لایهاندازه 

 جزروودی و تحقیقا  علمی 

 گیری تغییرا  دوایی به وجظور وطالاا  گروایش جهانیاندازه  

 ها و خورهای تباد  آن در تجگهگیری لشم آب و نحوهاندازه  

   و  وحیطینفت  زیستاهتشاف و استخرا  پایش زوان واقای سورعت جریان به وجظور همو به اوور هشتیرانی

  غیره

 های دریاییبیجی جریانگیری و پیشاندازه  

 تحقیقا  علمی و پژوهشی. 
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  [25]  هانادا [24]اسکاتلجد   [23]اوریکا   [22]روسیه   [21] ژاپن نظیر ییدر هشورها صووتی بطور گسوترده نگاری تیکهوری افج 

براسووواس  وورد وطالاه قرار گرفته اسوووت  اوا [14]و اندونزی  [31]   نروژ[2۹] فرانسوووه  [28]  پرتغا  [27]تایوان   [26]چین 

 نگاریتیکهبا توجه به هاربردهای فراوان روش  این زویجه در ایران انشام نشوده است.ای در تا هجون وطالاه های انشام شودهبررسوی

 ضروری است.اوری آب  لوزه علوم وشکلا  وری فوق در هشور جهت رفعافج ریزییهدر علوم آب  پا یصوت

 

 آبصوتی زیرنگاری تیکهاهداف همیته  -5

ر وتی دص نگاری تیکهای با نام همیته  لذا به این وجظور قرار نگرفته است  توجهاین شواخه از علم تا هجون در ایران وورد   وتاسوفانه

 گاری نتیکهاهداف هلی همیته  در ایران را فراهم هجد. دانشریزی این شوود تا وقدوا  پایه انشمن وهجدسوی صوووتیا  ایران تشوکین

 :هستجدآب به شرح زیر صوتی زیر

 به زبان فارسی انتشار وقالا  علمی و هتاب های آووزشی برگزاری دوره آب باصوتی زیرنگاری تیکهریزی دانش پایه  

  اساتید و دانششویان( و تربیت نیروی وتخاص در این لوزه برای رفع به دانشگاهیان ) صوتی نگاری تیکه فجاوریوارفی

  هشورآتی نیازهای 

 های تحقیقاتی و علمیطرح ترویج و لمایت  

 وبادیها برای رودخانه نرخ جریانبه عجوان وثا  پایش به وجظور رفع وشوووکلا  هشوووور )بردی های هارپروژه لمایت از 

گیری سوورعت جریان در خلیج گیری دقی  لشم آب ورودی به سوودها  اندازهبه وجظور تخاوویص آب و یا اندازه ربوذی

  ودی و غیره(های جزروفارس به وجظور تایین بهترین وکان ناب توربین

 علمی های وشترکالمللی و اجرای طرحبین هشوری و وراهز علمیبا  همکاری. 

 

 آبصوتی زیرنگاری تیکههمیته ساله  3انداز چشم -6

 به صور  تخاای بر  هه هانفر از اساتید دانشگاه 5هشور   دانشگاه 5صوتی توسو  نگاریتیکهدستگاه  5ی لداقن تهیه

 اخه از دانش وطالاه و تحقی  هججد روی این ش

  صوتی نگاریتیکهدانششوی تحایلا  تکمیلی در رابطه با دانش  11تربیت لداقن  

  وقاله و هتاب علمی به زبان فارسی 11انتشار لداقن  

 صوتی نگاری تیکههای سازی دستگاهبووی  

  ساخته شده در ایران صوتی نگاریتیکههای المللی دستگاهبینولی و  هایثبت اخترا لمایت از  

   فروش و صادرا  تشهیزا  ساخت ایرانلمایت از المللی  وشترک علمی با وشاوع بینتحقیقا  

 های دانش بجیان در این لوزهلمایت از شرهت  

 های سراسر هشورهای آووزشی وتادد در دانشگاهبرگزاری هارگاه  

 های تحقیقاتی به وجظور رفع وشکلا  هشوراجرای پروژه. 



 صوتی زیر آبنگاری تیکهانداز بلجدود  همیته چشم -7

  در این لوزهتربیت نیروهای وتخاص  

  تولید علم در این لوزه  

 تدوین استانداردها  

 تبدین شدن به پجج هشور او  دنیا در این لوزه. 

 

 

 هاررفته:لغا  به

 معادل پیشنهادی فارسی معادل رایج فارسی واژه لاتین ردیف

1 Acoustic صوتی آکوستیکی 

2 Fluvial رودالی ایرودخانه 

3 Parameter سنجشبه پارامتر 

4 Residual ماندالی پسماند 

5 Tomography نگاریتیکه ینگارتوموگرافی، مقطع 
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