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 ٕطٖضدؿت ،  ىؼٌ ّذف٘ٓ،  ایٕـبٕيشٛبی ٍشصٙ ، ثبصتبثی   ٕيبسی  ٍشصٙ: َب کلیذ ياصٌ

 چکیده
ٛبی ّذف٘ٓ دس دؿت ٕطٖض ؿٖبػبیی ؿ٘د. ّٖطقٚ ّ٘سد ّطبٍؼٚ دس  ٕيبسی ثبصتبثی ىؼٌ ٛبی ٍشصٙ دس ایٔ ّقبٍٚ ػؼی ؿذٙ تب ثب اػتفبدٙ اص دادٙ

ّٖطقٚ ثب ت٘خٚ ثٚ پ٘ؿؾ آثشفتی اػت. ّطبٍؼٚ ثش سٗی ٕقـٚ ٛبی صّیٔ ؿٖبػی  خٖ٘ة غشثی ایشآ ّشمضی ٗ دس ّدبٗست صٗٓ اسّٗیٚ دختش ٗاقغ ؿذٙ

ٛبی ّتؼذدی دس  ی حبضش ٕـبٓ دٖٛذٙ ىؼٌٛبی ثبصتبثی دس ّطبٍؼٚ ّی ثبؿذ. تفؼیش دادٙ   ای ٛبی ؿٖبختٚ ؿذٙ ضخیِ ّ٘خ٘د دس ح٘ضٚ، فبقذ ىؼٌ

خٖ٘ة ثبختش ث٘دٙ تؼذادی  ؿیت ثٚ ػْتٛب ؿٖبػبیی ؿذٙ داسای ػبصٗمبس ّؼن٘ع ثب  ح٘ضٚ ثیـتش ىؼٌ  خبٗسیثبؿذ. دس قؼْت ؿْبً   ّی ّٖطقٚ 

ذ اص ىؼٌ ٛب ٕیض مٚ دس قؼْت خٖ٘ة ثبختشی ح٘ضٚ ٗاقغ ؿذٙ إذ، داسای ػبصٗ مبس ٕشّبً ثب ؿیت ثٚ ػْت ؿْبً خبٗس ّی ثبؿٖذ. ثب ت٘خٚ ثٚ سٕٗ

ایٔ ىؼٌ ٛب قشاس خٖ٘ة خبٗس ىؼٌ ٛبی ؿٖبػبیی ؿذٙ، ایٔ احتْبً ٗخ٘د داسد مٚ خط٘اسٙ ّ٘خ٘د دس ح٘ضٚ مٚ ثص٘ست ػْ٘د ثش  -ؿْبً یبختش

ّی ت٘إذ اداّٚ ىؼٌ  F2ىشفتٚ اػت، دس تغییش سٕٗذ ىؼٌ ٛبی ؿٖبػبیی ؿذٙ ٗ خبثدبیی آٓ ٛب ّبثش ث٘دٙ ثبؿذ. ثؼٖ٘آ ّثبً ىؼٌ ؿٖبػبیی ؿذٙ 

IRQ168 .دس تفؼیش ّقبطغ ٍشصٙ ای اص ٕـبٕيشٛبی ٍشصٙ ای ٕیض اػتفبدٙ ؿذٙ اػت مٚ  ثبؿذ.مٚ دس اثش ػَْنشد ایٔ خط٘اسٙ تغییش سٕٗذ پیذا مشدٙ اػت

 ثذٍیٌ میفیت ٕبّٖبػت دادٙ ٛب ٕتیدٚ ّطَ٘ثی سا ٕـبٓ ٕذادٙ اػت. 

 مقدمه
خبٗس ایشآ قشاس  -دسخٚ ؿْبٍی ٗ دس ایبٍت ٍشصٙ صّیٖؼبختی ایشآ ّشمضی33-35دسخٚ خبٗسی ٗ  51-53ىؼتشٙ ّ٘سد ّطبٍؼٚ دس ّحذٗدٙ  

اػت. اص دیذىبٙ صّیٔ ػبختی دس ایشآ ّشمضی، ىؼَؾ ثش ػبختْبٓ ٛبی چیٔ خ٘سدٙ ثشتشی داسد. فشاٗإی فشٕٗـؼت ٛبی ػبختْبٕی دس ایشآ  تٚىشف

ّشمضی ٕیض ٕتیدٚ دخبٍت ىؼٌ ٛبی فشاٗآ دس ػبختْبٓ آٓ ّی ثبؿذ. دس ّدْ٘ع ایشآ ّشمضی ػیؼتِ فشٗافتبدٙ ای سا دس ّقبثٌ چیٔ خ٘سدىی 

چیٔ خ٘سدىی اصَی ایشآ ّشمضی ثب فبص م٘ٛضایی آٍپی دس استجبط اػت ثٚ  (1663)ثٚ ٕظش اؿت٘مَیٔ(. 1331ٚ ٕـبٓ ّی دٛذ)ػالئی ٛبی حبؿی

 ٍیبع، اٗایٌ مشتبػٚ، اٗاػط ٗ اٗاخش دٗسآ ػٖ٘صٗئیل دس ایٔ ّٖطقٚ ّـبٛذٙ ؿذٙ اػت –ط٘سی مٚ پٖح فبص اصَی چیٔ خ٘سدىی آٍپ دس تشیبع 

 –ثٚ ّ٘اصات ثَ٘ك ٍ٘ت )ؿْبٍی  خبٗسدس   ثبختشی – خبٗسیینٖ٘اخت ٕیؼت، دس ؿْبً سٕٗذ  دس ایشآ ّشمضیسدىی ٛب سٕٗذ ػّْ٘ی چیٔ خ٘.

 بی ـ( اػت. ثخؾ ّیبٕی ایشآ ّشمضی سا ؿنؼتيیٜخبٗس ٘ةـخٖ – ثبختش)ؿْبً  شخبٓـػی –ثٚ ّ٘اصات ّٖطقٚ ػٖٖذج  ثبختشیخٖ٘ثی( ٗ دس خٖ٘ة 
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إذ ٗ دس ٕتیدٚ ثبال آّذىیٜب ٗ فشٗسفتيیٜب، ح٘ضٚ  ّـجل دس آٗسدٙ ٗ قطؼبت ؿنؼتٚ ٕؼجت ثٚ ِٛ حشمبتی داؿتّٚتؼذد ثب خٜبت ّختَف ثص٘ست 

ایشآ ّشمضی دس تْبُ ّذت دٗسآ پبٍئ٘صٗئیل ٗضؼی ّـبثٚ ثب ػبیش قؼْتٜبی ایشآ داؿتٚ اص دیذىبٙ چیٖٚ ؿٖبختی  .ّتفبٗتی ث٘خ٘د آّذٙ اػت

           دس آٓ حنْفشّب ث٘دٙ ٗ م٘یش ثضسه ٗ فشٗسفتيی ایشآ ّشمضی احتْبالً ح٘ضٚ ٗػیغ مِ ػْقی سا تـنیٌ اػت، ثط٘سی مٚ یل حبٍت پالتفشّی 

ّی دادٙ اػت. پغ اص سػ٘ثيزاسی پشّیٔ ّیبٕی یل دٗسٙ فشػبیؾ ط٘الٕی ثش ایشآ چیشٙ ىـتٚ مٚ حبصٌ آٓ ٕٜـت سػ٘ثبت آٗاسی ٗ قشّض سٕو دس 

ث٘دٙ ٗ دس دٗسآ ّضٗصٗئیل ٗ ْٛچٖیٔ دس ػٖ٘صٗئیل، ایشآ ّشمضی اص ٕظش صّیٔ ػبختی ّٖطقٚ پشتحشمی  (صّبٓ تشیبع صیشیٔ)ػبصٕذ ػشخ ؿیٌ

ث٘دٙ اػت، چٖبٕنٚ ػالٗٙ ثش چٖذیٔ دىشؿیجی مبّالً ّـخص، فؼبٍیت ّبىْبیی ثص٘ست ػٖيٜبی آتـفـبٕی ٗ ت٘دٙ ٛبی ىشإیتی ٕف٘ری ٕیض دس آٓ 

ٛبی  ٛذف اص ایٔ ّطبٍؼٚ ؿٖبػبیی ىؼٌخیضی پشامٖذٙ ٗ ٕبپی٘ػتٚ اػت.  فالت ایشآ ّشمضی داسای ٍشصٙ اص دیذىبٙ ٍشصٙ صّیٖؼبختی، .دیذٙ ّی ؿ٘د

ٛبی ّ٘خ٘د دس ّٖطقٚ إطجبقی ثب ٛیچ    ٍشصٙ صّیٔ ی ثبصتبثی اػت. دس ّ٘اسد ّتؼذد ثجت دػتيبٛی   ٕيبس  ٍشصٙ ٛبی  ثب اػتفبدٙ اص دادٙ ّذف٘ٓ دس دؿت ٕطٖض

دٖٛذ. دٍیٌ آٓ ّی ت٘إذ ایٔ ثبؿذ مٚ یب ایؼتيبٙ ٛبی ّتؼذدی دس ّٖطقٚ ٗخ٘د ٕذاؿتٚ ٗ یب ایٖنٚ بػبیی ؿذٙ ٕـبٓ ْٕییل اص ىؼٌ ٛبی فؼبً ؿٖ

سخْٖ٘ٓ ػطحی ٕذاؿتٚ ٗ ثٚ ص٘ست ّذف٘ٓ دس صیش سػ٘ثبت قشاس ىشفتٚ اػت. دس ص٘ست پ٘ؿؾ ّٖبػت ایؼتيبٙ ٛب ّطبٍؼٚ ثش    ٍشصٙ صّیٔ ّؼجت   ىؼٌ

 . (www.ngdir.ir)طقٚ اّشی ضشٗسی ّحؼ٘ة ّی ؿ٘دسٗی ىؼٌ ٛبی ّذف٘ٓ ّٖ

 

 

ٍمًلعیت مىغمٍ مًرد مغبلع :1شکل   

 ها داده
ٛبی صّیٔ ؿٖبػی  ی دٗ ثؼذی دس ىؼتشٙ ّ٘سد ّطبٍؼٚ ٗ ْٛچٖیٔ ٕقـٚ  ٕيبس  ٍشصٙ ٛبی  ٛبی ّ٘سد اػتفبدٙ دس ایٔ ّطبٍؼٚ ؿبٌّ دادٙ دادٙ

ثبصتبثی    ٕيبسی  ٍشصٙ ٛبی  ٛب ٕیض ثشای ّقبیؼٚ ثب ٕتبیح حبصٌ اص تفؼیش دادٙ   ٍشصٙ صّیٔ اػت.  SRTMٕطٖض ٗ مبؿبٓ ٗ تصبٗیش سقّ٘ی استفبػی  1:111111

         ثبٕذ پٜٔ ایشآ ٗ    ٕيبسی  َّی ٍشصٙ ی  ٛبی ؿجنٚ ، دادٙ(ISC) ٛبی ّشمض ثیٔ اٍََْی صٍضٍٚ ؿٖبػی اػت مٚ ؿبٌّ دادٙ ٕیض اص ّٖبثغ ّختَف اخز ؿذٙ

 ٛبی ّ٘ػؼٚ طئ٘فیضیل دإـيبٙ تٜشآ اػت.دادٙ

 روش کار
ص٘ست ىشفتٚ اػت. ثشای  SMT ت مٚ اثتذا تفؼیش ّقبطغ ٍشصٙ ای ثب اػتفبدٙ اص ٕشُ افضاسّشاحٌ إدبُ مبس دس ایٔ ّطبٍؼٚ ثٚ ایٔ ص٘ست اػ        

 تفؼیش ّقبطغ ٍشصٙ ای دس اثتذا چٖذ افق تؼشیف ّی ؿ٘د. افق ٛبی تؼشیف ؿذٙ دس ّقبطغ ایٔ ّطبٍؼٚ ػٚ افق ث٘دٙ اػت. دس ّشحَٚ ثؼذ، پغ اص

( دس تفؼیش ّقبطغ ٍشصٙ ای اص 2تؼییٔ ىشدیذ.)ؿنٌ   ای ٛبی ىؼَی دس خط٘ط ٍشصٙ ٜٖٚٛب، پ ّـخص ؿذٓ افق ٛب، ثش اػبع خبثدبیی ّشص ایٔ افق

دس اداّٚ ٕقـٚ ٛبی صّیٔ ؿٖبػی  ٕـبٕيشٛبی ٍشصٙ ای ٕیض اػتفبدٙ ؿذٙ اػت مٚ ثذٍیٌ میفیت ٕبّٖبػت دادٙ ٛب ٕتیدٚ ّطَ٘ثی سا ٕـبٓ ٕذادٙ اػت.

ّطبٍؼٚ قشاس ىشفت. ثشسػی ایٔ ٕقـٚ ٛب ثب ت٘خٚ ثٚ آثشفتی ث٘دٓ ّحٌ ّ٘سد ّطبٍؼٚ  آسآ ّ٘سد 1:251111ٕطٖض، مبؿبٓ ٗ ٕیض ٕقـٚ  1:111111

 ، (ISC) صٍضٍٚ ؿٖبػی ٛبی ّشمض ثیٔ اٍََْی ٚ مٚ اص دادٙـاطالػبت صیبدی سا ٕـبٓ ٕذادٙ اػت. دس ّشحَٚ ثؼذی صّیٔ ٍشصٙ ٛبی ّ٘خ٘د دس ّٖطق

 

 

http://www.ngdir.ir/


 

 

 3                                                                                                                                                                    ؿٖبػی ٗ ّٜٖذػی صٍضٍٚاٍََْی صٍضٍٚپظٗٛـيبٙ ثیٔ                      
 

 SEE 7 

 

ثذػت آّذٙ، ّ٘سد ثشسػی قشاس ىشفت. ّقبیؼٚ  ٗ دادٙ ٛبی ّ٘ػؼٚ طئ٘فیضیل دإـيبٙ تٜشآ ثبٕذ پٜٔ ایشآ   ٕيبسی  ٍشصٙ ی َّی  ٛبی ؿجنٚ دادٙ

ٛبی    ٍشصٙ صّیٔ ی ىؼٌ ؿٖبػبیی ؿذٙ سا ثص٘ست ٗاضح ّـخص ٕنشدٙ اػت صیشا امثش   خیض ٍشصٙ ٛبی اػتخشاج ؿذٙ ثب ایٔ صّیٔ ٍشصٙ ٛب  ّ٘قؼیت ىؼٌ

 M=2.7ٛیچ ػبصٗمبس مبٕٕ٘ی ثشای إٜٓب تؼییٔ ٕـذٙ اػت. اّب دس ایٔ ّیبٓ یل صّیٔ ٍشصٙ ثب ثضسىبی  ثبؿٖذ ٗ  ّی ّ٘خ٘د دس ّٖطقٚ داسای ثضسىبی مِ 

( مٚ ِٛ اص ػبیت پظٗٛـيبٙ ٗ ِٛ اص ػبیت ّ٘ػؼٚ طئ٘فیضیل دإـيبٙ تٜشآ ىضاسؽ ؿذٙ اػت. ْٛچٖیٔ 1ٗخ٘د داسد)ؿْبسٙ  F2دس ٕضدینی ىؼٌ 

(. ایٔ احتْبً ٗخ٘د داسد 4ٗ5 ٗخ٘د داسد)ؿْبسٙ  F4,F5ٕیض دٗ صّیٔ ٍشصٙ دیيش دس ٕضدینی ىؼٌ  (2ٗ3ٗ)ؿْبسٙ  F3دٗ صّیٔ ٍشصٙ دس دٗ ػ٘ی ىؼٌ 

ؿْبً  -مٚ ایٔ ىؼٌ ٛب ّؼجت صّیٔ ٍشصٙ ٛبی ّزم٘س ثبؿٖذ. ثشسػی ت٘پ٘ىشافی ّٖطقٚ ٕـبٓ دٖٛذٙ ٗخ٘د خط٘اسٙ ٛبیی ثب سٕٗذ خٖ٘ة ثبختشی

خٖ٘ة خبٗس ّٖطقٚ ؿذٙ -ٚ ایٔ خط٘اسٙ ٛب ّ٘خت قطغ ؿذىی ىؼٌ ٛبی ثب سٕٗذ ؿْبً ثبختشخبٗسی دس ّٖطقٚ ّی ثبؿذ مٚ ایٔ اّنبٓ ٗخ٘د داسد م

ّْنٔ اػت دس  5ٗ 4خبثدب ؿذٙ اػت. صٍضٍٚ ٛبی ؿْبسٙ F5 ٕؼجت ثٚ ىؼٌ   F4ٗ ٕیض ىؼٌ  IRQ168ٕؼجت ثٚ ىؼٌ  F2ثبؿٖذ. دس ایٔ ّیبٓ ىؼٌ 

 (3اثش ایٔ ثشخ٘سد ٗ خذایؾ ایدبد ؿذٙ ثبؿٖذ. )ؿنٌ
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وشبن  َب جىًة ببختز بًدٌ ي تفسیز حبصل اس آن -. ایه ممبعع دارای امتذاد شمبل خبيردي بعذی مزبًط بٍ دشت وغىش   ای ممبعع لزسٌ :2شکل 
احتمبل ایه  .استمشخص شذٌ بب خغًط مشکی در ممبعع ببال  F2گسل شىبسبیی شذٌ . ببشذ  می ی متعذدی در شمبل شزق مىغمٍ َب دَىذٌ گسل

سٍ افك مشخص شذٌ در ممبعع بصًرت  پًشش آبزفتی مىغمٍ مشخص وشذٌ است. بذلیلببشذ کٍ IRQ168 ادامٍ گسل   يجًد دارد کٍ ایه گسل
 میببشذ.اوتخببی 
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                 ی)مثلث َبی بىفش روگ( در محذيدٌ مًرد مغبلعٍ)بیه   وگبر  لزسٌ َبی  َبی ثبت شذٌ تًسظ ایستگبٌ   لزسٌ سمیه ومشٍ مًلعیت  :3شکل
 ، دایزٌ َبی لزمش سمیه لزسٌ َبیی ثبت شذٌ تًسظIIEESَبی  (. دایزٌ َبی آبی سمیه لزسٌ َبیی ثبت شذٌ تًسظ ایستگب1011ٌ -2114َبی  سبل

َبی شىبسبیی شذٌ در مىغمٍ تًسظ دادٌ َبی لزسٌ وگبری  می ببشذ. خغًط مشکی گسل ISCي دایزٌ َبی سبش مزبًط بٍ سبیت   IRSCَبی  ایستگبٌ
                ببشذ. سمیه لزسٌ َبی شمبرٌ گذاری شذٌ سمیه لزسٌ َبیی است کٍ احتمبل می ريد بب گسل َبی شىبسبیی شذٌ در ارتببط ببشذ.  می ببستببی 

                                وسبت F2َمچىیه گسل ي F5 وسبت بٍ گسل    F4خظ چیه مشخص شذٌ خغًارٌ ایست کٍ احتمبل می ريد  ببعث جببجبیی گسل
 شذٌ ببشذ IRQ168 بٍ گسل  

 گیری نتیجه

ٛبی ّتؼذدی دس ّٖطقٚ  ؿذٙ، ٕـبٓ دٖٛذٙ ىؼٌ ٛبی تدشثی ؿجیٚ ػبصی ی حبضش ٗ تطبثق آٓ ثب ّذًٛبی ثبصتبثی دس ّطبٍؼٚ تفؼیش دادٙ

( ٗ تؼذادی ٕیض داسای ػبصٗ مبس ٕشّبً ثب ؿیت F1, F2, F3, F6ٛب داسای ػبصٗمبس ّؼن٘ع ثب ؿیت ثٚ ػْت خٖ٘ة ثبختش ث٘دٙ ) ثبؿذ مٚ ثیـتش آٓ  ّی 

ؿذٙ اػت، ّْنٔ اػت اداّٚ ایٔ ىؼٌ ث٘دٙ مٚ ٗاقغ  IRQ168مٚ دس اّتذا ىؼٌ  F2(. ىؼٌ ؿٖبػبیی ؿذٙ F4, F5ثٚ ػْت ؿْبً خبٗس ّی ثبؿذ )

ؿْبً خبٗسی ّ٘خ٘د دس ّٖطقٚ خبثدب ؿذٙ، ْٛچٖیٔ ایٔ خط٘اسٙ ّْنٔ اػت ّؼجت خبثدبیی  -ثذٍیٌ قطغ ؿذىی ت٘ػط خط٘اسٙ خٖ٘ة ثبختشی

ٓ ؿذ، ّطبٍؼٚ ثش سٗی ٕقـٚ ٕیض ؿذٙ ثبؿذ ٗ ایٔ دٗ ىؼٌ ثٚ ص٘ست یل ىؼٌ ٗاحذ ثبؿٖذ. ْٛبٓ ط٘س مٚ پیـتش ػٖ٘ا F5 ٕؼجت ثٚ ىؼٌ    F4ىؼٌ

دس ىؼتشٙ    ای ٛبی ؿٖبختٚ ؿذٙ ٛب ثب ت٘خٚ ثٚ پ٘ؿؾ آثشفتی ضخیِ، فبقذ ىؼٌ ٛبی صّیٔ ؿٖبػی ّٖطقٚ ٕتیدٚ خبصی دسثش ٕذاؿتٚ اػت.ایٔ ٕقـٚ

ػبختبسٛبی صّیٔ ؿٖبػی ّ٘سد ٕظش ّی ثبؿٖذ.دس ٕتیدٚ ّی ت٘آ ىفت مٚ ٕتبیح حبصٌ اص دادٙ ٛبی ٍشصٙ ای دقیق تشیٔ اطالػبت ثذػت آّذٙ اص 

ّ٘خ٘د دس آٓ ّی ثبؿذ. ْٛچٖیٔ ىؼٌ ٛبی ؿٖبػبیی ؿذٙ دس ّٖطقٚ مٚ ثشای اٍٗیٔ ثبس ّؼشفی ؿذٙ إذ اص ٕظش تؼییٔ ٍشصٙ خیضی ّٖطقٚ اْٛیت 

 فشاٗإی داسٕذ. ایٔ ىؼٌ ٛب ّی ت٘إٖذ ّؼجت چٖذ صّیٔ ٍشصٙ دس ّٖطقٚ ثبؿٖذ.
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 ، ػبصّبٓ صّیٔ ؿٖبػی مـ٘س، تٜشآ، ایشا1:251111ّٓقیبع ٕقـٚ صّیٔ ؿٖبػی چٜبسى٘ؽ آسآ. 
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