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دُیچک  
ی ٍ کَاترًری را تريدُ ٍ جاتجا در گسترُ تْراى، گسل ّای کَچک ٍ تسرگ تسياری ٍجَد دارد کِ تِ طَر عودُ رديف ّای رسَتي ترشير

تا کردُ اًد. يکي از عودُ تريي ايي گسل ّا، پٌِْ گسل شوال تْراى است کِ  پرخطرتريي ٍ يکي از تحث اًگيستريي گسل لرزُ ای گسترُ تْراى، 

تْراى ٍ حاشيِ پارک جٌگلي  11 ٍاقع در هٌطقِ آزادشْر راستای شرقي غرتي است کِ در شوال تْراى تيي کَُ ٍ کَّپايِ قرار دارد. پٌِْ گسلي

  Faultهاًٌد  گسل ّای فرعي آى حَهِ تطَر هثال چيتگر، ٍردآٍرد ٍ هيالد تِ صَرت گسلي افسايشي ))حاشيِ شْرک آزادشْر(  چيتگر 

Propagation  (  ضوي  ،آى فرعي آزادشْر ٍ ٍضعيت زير سطحي گسليپٌِْ است کِ تِ طرف جٌَب حالتي پيشرًٍدُ دارد. تِ هٌظَر هعرفي

تر رٍی  (GPRشئَرادار ) ٍ  الکتريکي ترداشت ّای هقاٍهت ٍيصُ اًجام ترداشت ّای صحرايي خصَصيات ساختاری گسل ّای فرعي ايي پٌِْ،

در راستای گسل اصلي  ْای ايي پٌِْگسل است کِ ايي ًشاى دٌّدُ کِ صَرت گرفتِ استپرٍفيل ّای هٌظن ٍ عوَد تر جْت گسل تا استفادُ 

تِ سطح رسيدُ ٍ رسَتات  F8 شکستگي است. در تيي گسل ّا فقط گسل 9گسلش عادی ٍ هعکَض ٍ  8دارای  ايي پٌِْ قرار دارًد.راى شوال تْ

ٍ چَى شية زيادی دارًد، اهتدادلغس چپگرد ّستٌد، گسل تَدُ  دارای هَلفِ ًرهال  F8تا  F4ترشياری ٍ کَاترًری را قطع کردُ است. گسل ّای 

ًيرٍّای تکتًَيکي تَجَد آٍرًدُ گسل ّای هٌطقِ از جْت ٍ دٌّد. ٍضَح  ًرهال تَدى ٍ حالت کشش در هٌطقِ را ًشاى هي تِ  F6  ٍF7ّای 

 ( ترخَردار تَدُ است. N45Eجٌَب غرب ) –اهتداد شوال شرق

 (GPRالکتریکی، شئَرادار ) گسل شوال تْراى، گسل فرعی آزادشْر، هقاٍهت ٍیصُ پٌِْ گسلی، :کلیدٍاشُ 
 

 

  قدهِه -1
در ٌغتزٜ تٟزاٖ، ٌغُ ٞبی وٛچه ٚ ثشري ثغیبری ٚرٛد دارد وٝ ثٝ عٛر ػٕذٜ ردیف ٞبی رعٛثی تزؽیزی ٚ وٛاتز٘زی را 

ثزیذٜ ٚ ربثزب وزدٜ ا٘ذ. یىی اس ػٕذٜ تزیٗ ایٗ ٌغُ ٞب، پٟٙٝ ٌغُ ؽٕبَ تٟزاٖ اعت وٝ  پزخغزتزیٗ ٚ یىی اس ثحج اٍ٘یشتزیٗ 

ثز رٚی ایٗ ٌغُ ٔغبِؼبت ثغیبری  اعت. )ثیٗ وٜٛ ٚ وٛٞپبیٝ(بی ؽزلی غزثی در ؽٕبَ تٟزاٖ ٌغُ ِزسٜ ای ٌغتزٜ تٟزاٖ، ثب راعت

اِٚیٗ ٘فز ثٛد وٝ ٌغّی را٘ذٜ وٝ ثبػج ؽذٜ عبس٘ذ تٛفیت وزد ثٝ عٗ ائٛعٗ رٚی ٔقبِح آثزفتی  ریجٗ ا٘زبْ ؽذٜ وٝ اس آٖ رّٕٝ

، ٌغُ ؽٕبَ تٟزاٖ ٌغّی (Reiben, 1955)  ثّٙذیٟبی اِجزس یبفتتٟزاٖ را٘ذٜ ؽٛد، را ٔزس ثیٗ پبی وٛٞپبیٝ ٚ تٛفیت ٞبی ٚالغ در 

، اختالف ارتفبع چبِٙىٛ .اس ٘ٛع ِزسٜ سا اعت ٚ پبرٜ ای اس سٔیٗ ِزسٜ ٞبی تٟزاٖ حبفُ حزوت سٔیٗ در أتذاد ایٗ ٌغُ اعت

یٗ ٌغُ ثب راعتبی ٔتٛعظ . ا(Tchalenko, 1974ثٝ حزوت یه ٌغُ ٘غجت دادٜ اعت) ٘بٌٟب٘ی ٔیبٖ تٟزاٖ ٚ ثّٙذیٟبی تٛچبَ را

ویّٛٔتز اس ِٛاعبٖ ٚ ٘یىٙبْ دٜ )ؽٕبَ ؽٟز تٟزاٖ( تب غزة ِٚیبٖ )غزة وزد( ادأٝ دارد وٝ  508ؽٕبَ ؽزلی ٚ ثب دراسای  -ؽزلی

 80تب  50وٕی ثٝ عٕت رٙٛة خٕیذٌی دارد ٚ ؽیت آٖ ثٝ عٕت ؽٕبَ اعت. ٔمذار ؽیت در ٘ٛاحی ٔختّف ٔتغیز اعت ٚ اس 

زی ؽذٜ اعت. در وٗ تٛفیت ٞبی عبس٘ذ وزد، ثٝ ػٙٛاٖ فزادیٛارٜ رٚی فزٚدیٛارٞبی اس عبس٘ذ ٞشاردرٜ را٘ذٜ ؽذٜ دررٝ ا٘ذاسٜ ٌی
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ا٘زبْ داد٘ذ ٚ احز در ٟ٘ؾتٝ ٞب  ؼزخفؼبَ ثٛدٖ ٌغُ ٚ ٕٞچٙیٗ  احز ٌغُ را ثز خٕؼ ٚ چدر راثغٝ ثب  یتحمیمػجبعی ٚ فزثذ  اعت.

ٌغُ ٞبی فزػی ٚ ؽىغتٍی ٞبی  . (Abbassi and Farbod, 2009)ثیبٖ وزد٘ذ ٌغُ در ٟ٘ؾتٝ ٞبی وٛاتز٘زی ؽٕبَ تٟزاٖ را

 ٔتؼذدی ٔزتجظ ثب ٌغُ ؽٕبَ تٟزاٖ ؽٙبعبیی ؽذٜ اعت.

ٔغبِؼبت صئٛفیشیىی ٚ صئٛتىٙیىی ٔتؼذدی در عغح ؽٟز تٟزاٖ فٛرت ٌزفتٝ ٚ در ثزخی اس آٟ٘ب ٘ؾب٘ٝ ٞبیی اس ؽٙبعبیی ٌغُ ٞب 

عبیی ٚ ٔؼزفی وبُٔ تز ٌغُ ٞب ٚ ؽىغتٍی ٞبی فزػی آثزفت تٟزاٖ ٔٛضٛػی ٟٔٓ ٚ ٔٛرد د ِٚی ٕٞٛارٜ ؽٙب٘یش دیذٜ ٔی ؽٛ

تٛرٝ ثٛدٜ اعت. ثز رٚی  ثزخی اس ایٗ ٌغُ ٞب ی فزػی ٚ پٟٙٝ ٞبی ٌغّی تحمیمبتی فٛرت ٌزفتٝ اعت ِٚی ٌبٜ ثب تٛعؼٝ 

بٖ ٔی ؽٛ٘ذ وٝ اس دیذٌبٜ ػٕزا٘ی ٟٔٓ ثٛدٜ ػٕزا٘ی ٚ حفز تزا٘ؾٝ ٞب ٚ ٔغبِؼبت رذیذ ؽىغتٍی ٞب ٚ پٟٙٝ ٞبی ٌغّی رذیذی ٕ٘بی

ٚ ثبیغتی ٔٛرد ٔغبِؼٝ ٚ ثزرعی دلیك تز ٚ ربٔغ تزی لزار ٌیز٘ذ. ؽىی ٘یغت وٝ ا٘زبْ ٔغبِؼبت صئٛتىٙیه ٚ صئٛفیشیه یىی اس 

 اثشارٞبی ؽٙبعبیی ثٟتز ایٗ پذیذٜ ٞب ٚ احزات آٟ٘ب ثز ؽزایظ سیز عغحی پی عبسٜ ٞب اعت. 

 

 فرعی آزادشْر: پٌِْ گسلیپٌِْ گسل شوال تْراى ٍ  زهیي شٌاسی ٍ ساختار 
ؽٟز تٟزاٖ در دأٙٝ رٙٛثی اِجزس ٚ ثز رٚی ٟ٘ؾتٝ ٞبی آثزفتی وٛاتز٘ز ثٙب ؽذٜ ٚ لغٕت رٙٛثی آٖ در وٙبرٜ ؽٕبَ ثبختزی وٛیز 

تٝ ٞبی ٔیجبؽذ، ٟ٘ؾبَ تٟزاٖ ؽٕثٝ ٘بْ  را٘ذٌی  وٝ ٘ؾب٘ٝ یهاختالف ارتفبع ٘بٌٟب٘ی ثیٗ اِجزس ٚ تٟزاٖ ػالٜٚ ثز ثشري لزار دارد. 

آثزفتی دؽت تٟزاٖ ٚ ؽٟز ری ٘یش دارای ٌغُ ٞبی ٔتؼذدی اعت وٝ ثٝ ٍٞٙبْ رٙجیذٖ ٌغُ ٞبی ثشري ٕٔىٗ اعت دچبر 

ٚ ٘یش ٚرٛد ٌغُ ٞبی ثشري در ایٗ  1.1سٔیّٙزسٜ ثب ثشرٌبی ثیؼ اس  10ذ. ثب تٛرٝ ثٝ تبریخچٝ سٔیّٙزسٜ ٞبی ثشري ٘ربثزبیی ؽٛ

 سیبد اعت. 7ٚیذاد سٔیّٙزسٜ ای ثب ثشرٌبی ثشرٌتز یب ٔغبٚی پٟٙٝ احتٕبَ ر

(، اس دیذٌبٜ پیىزؽٙبعی، پٟٙٝ تٟزاٖ را اس رٙٛة ثٝ ؽٕبَ ثٝ چٙذ ثخؼ سیز تمغیٓ 5988( ٚ وبٜٚ )5911ثزثزیبٖ ٚ ٕٞىبراٖ )   

 وزد:

 ،دساؽیت -ؽٕیزاٖ -ی ٞبی عؼبدت آثبدثّٙذ اِف: ٔؾتُٕ ثزٌغتزٜ وٛٞپبیٝ تٟزاٖ ) -9چیٗ ٞبی وٙبری اِجزس،  -1اِجزس ثّٙذ، -5

-1(، ػجبط آثبد -ثّٙذی ٞبی عزؽت ث:زٚ٘ؾغت داٚٚدیٝ، ت: ف ،ثّٙذی ٞبی ارٔٙیٝ ح: ،٘یبٚراٖ -تززیؼ -فزٚ٘ؾغت اٚیٗ ة:

 فزٚ٘ؾغت ؽٕبِی ایزاٖ ٔزوشی )دؽت تٟزاٖ(

فزػی ٘بْ دار٘ذ. ایٗ ٌغّٟب ثٝ خٛدی در اعزاف ٌغُ افّی )را٘ذٌی ؽٕبَ تٟزاٖ( ٌغّٟبی  km 1وٛاتز٘ز وٛتبٜ تز اس  ٌغّٟبی

خٛد ِزسٜ سا ٘یغتٙذ ِٚی ثٝ خبعز آساد ؽذٖ ا٘زصی االعتیىی در راعتبی ٌغُ ٞبی ٕٞغبیٝ ی خٛد ٔی تٛا٘ٙذ دچبر ِغشػ ٚ 

ِٚی، ربثزبیی ؽذٜ ٚ ٘مغٝ عغتی در سیز عبسٜ ثٝ ؽٕبر آیٙذ. ٘بْ ایٗ ٌغّٟب اس ٘بْ ٔحّی اعت وٝ در آ٘زب پذیذ آٔذٜ ا٘ذ )حفیظی ٚ 

5978.) 

ربدٜ ارتجبعی ایزاٖ  ثخؼ ؽزلی ؽٟزداری تٟزاٖ 11ٚالغ در ٔٙغمٝ  پبرن رٍّٙی چیتٍز حبؽیٝدر ثبسٜ ٔغبِؼبتی ایٗ پضٚٞؼ 

 احز (. در تزا٘ؾٝ ٚالغ در ایٗ ٔٙغم5ٝلزار دارد )ؽىُ  خٛدرٚ ثب ٔٙغمٝ ٔغىٛ٘ی آساد ؽٟز ٚ دریبچٝ تفزیحی ؽٟذای خّیذ فبرط

در ایٗ پضٚٞؼ تالػ ٌزدیذٜ تب ثب . ٔؾٟٛد ٔی ثبؽذ ٘بٔیذٜ ؽذٜ اعت، آساد ؽٟز ٙٛاٖ پٟٙٝ ٌغّییه پٟٙٝ ٌغّی وٝ تحت ػ

ػٕٛد ثز أتذاد ٌغُ ٞبی  (Pole-dipole)دٚلغجی  –صئٛاِىتزیه ثب آرایٝ لغجی رٚػ ٚ  (GPR)اعتفبدٜ ٕٞشٔبٖ اس رٚػ صئٛرادار

 ٛد.ثٝ ٔؼزفی ثٟتز ٚ وبُٔ تز ایٗ پٟٙٝ ٌغّی پزداختٝ ؽ ایٗ پٟٙٝ،
 شْرداری تْراى 22هطالعاتی در تحقیق ٍاقع در هٌطقِ حدٍد ه  – 1شکل 
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در ٔحذٚدٜ پبرن چیتٍز ٌغُ ٞبی ٔتؼذدی لبثُ تؾخیـ ٞغتٙذ. عٗ ایٗ ٌغّٟب اس اٚاخز دٚراٖ عْٛ سٔیٗ ؽٙبعی تب ػٟذ حبضز 

بِی پبرن ٌزدیذٜ ٚ ٌغّٟبی رٛا٘تز تغییز ٔی وٙٙذ. ٌغّٟبی لذیٕی تز ثبػج پبییٗ افتبدٖ ٔحذٚدٜ ثیٗ پبرن ٚ ارتفبػبت ؽٕ

ثذٖٚ آ٘ىٝ ٘مؼ ثبرسی در صئٛٔٛرفِٛٛصی ٚ ؽىُ ٘بٕٞٛاریٟب ایفب وٙٙذ، فمظ رعٛثبت ٚ ٟ٘ؾتٝ ٞبی وٛاتز٘زی را ربثزب ٕ٘ٛدٜ ٚ 

ٔی  ای چٙذ عیفی لبثُ ردیبثی ٞب ثٝ فٛرت خغٛارٜ ٚ تغییز در تٗ خبوغتزی ػىغٟبی ٞٛایی ٚ تقبٚیز ٔبٞٛارٜ احزات ایٗ ربثزبیی

ثبؽٙذ. رٟت غبِت ٌغّٟبی لبثُ تؾخیـ در ٔحذٚدٜ ٔٛرد ٔغبِؼٝ چیتٍز ٚ ٚردآٚرد ثٝ ٔٛاسات ٌغُ ؽٕبَ تٟزاٖ ٔی ثبؽذ وٝ 

ٞبی  ثبؽذ. ٌغّٟبی ٔتؼذد دیٍزی ثب عِٟٛبی وٓ ٘یش در ایٗ ٔٙغمٝ ٚرٛد دار٘ذ وٝ دارای رٟت غزثی ٔی -دارای رٟت تمزیجب ؽزلی

وزد( ثٛعیّٝ دٚ  -ی ـ رٙٛثی ٔی ثبؽٙذ. تپٝ چیتٍز در غزة تٟزاٖ)ؽٕبَ ثشرٌزاٜ تٟزاٖغبِت ؽٕبِؾزق ـ رٙٛة غزة ٚ ؽٕبِ

( را تؾىیُ ٔی دٞذ. ٌغُ چیتٍز اس ؽبخٝ ٞبی AٚBٌغُ ثزیذٜ ؽذٜ اعت، ایٗ ٌغُ ٔزس ٔیبٖ تپٝ ٞبی چیتٍز)رعٛثبت آثزفتی 

 .(1)ؽىُ  (Nazari,2006; Tatar, 2001)رٛاٖ ٚ پیؾزٚ٘ذٜ ٌغُ ؽٕبَ تٟزاٖ ثٝ عٕت رٙٛة ٔی ثبؽذ 

 
 (Nazari,2006)جٌَتی گسل چیتگر از پٌِْ گسل تْراى  -ترش زهیي شٌاسی شوالی   – 2شکل 

 ّاهَاد ٍ رٍش -2

اِىتزیه اعتفبدٜ ؽذٜ اعت. صئٛ (GPR)رٚػ صئٛاِىتزیه ٚ صئٛراداردٚ ، اس رٟت ؽٙبعبیی ٚ ٔؼزفی پٟٙٝ ٌغّی آسادؽٟز

یىی اعت وٝ در ٔجبحج اوتؾبفی ٚ خٛردٌی ٚ غیزٜ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔی ٌیزد. در ایٗ رٚػ ثز اعبط یىی اس رٚػ ٞبی صئٛفیش

ا٘ذاسٜ ٌیزی ٔمبٚٔت اِىتزیىی سٔیٗ ثب عی ٔزاحُ پزداسػ ٔی تٛاٖ ثٝ ؽٙبخت الیٝ ٞبی سیز سٔیٗ ٚ اٞذاف اس پیؼ تؼییٗ ؽذٜ 

 . ٕ٘ٛد فحت عٙزیٔمبیغٝ ٚ ثؼجبرتی  ،ٜ ٞب ٚ ؽزایظ ٚالؼیٚ ثب تٛرٝ ثٝ ثزداؽت ٞبی حبفُ ثٝ راثغٝ ثیٗ ایٗ داد رعیذ

٘یش ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس رٚػ ٞبی صئٛفیشیىی وٝ در ٔجبحج ٔختّف اوتؾبفی ٚ ؽٙبعبیی عبختبر سیز  (GPRٕٞچٙیٗ صئٛرادار)

ٙیٗ ٌغُ ٞب ٔی تٛاٖ عغحی ٘ظیز حفزیبت سیز سٔیٙی اس لجیُ غبر، تُٛ٘ ٚ ٔغبرٞبی عجیؼی، وب٘بَ ٞبی سیز سٔیٙی ٚ لٙبت ٞب ٚ ٕٞچ

یه رٚػ صئٛفیشیىی عغحی غیزٔخزة ٔی ثبؽذ وٝ ثزای ٔىبٖ یبثی پذیذٜ ٞبی سیزعغحی ٚ یب  صئٛرادار ثٝ وبر ٌزفت.

پیٛعتٍی رب٘جی عغح ٔؾتزن خبن ٚ عًٙ در اػٕبق وٓ ثىبر ٔی رٚد. در ایٗ رٚػ أٛاد رادیٛیی ثٝ درٖٚ سٔیٗ ارعبَ ٔی 

یزسٔیٙی ثبستبثیذٜ ؽذٜ ٚ تٛعظ دعتٍبٜ ثٝ فٛرت ٍ٘بؽت سؽیبء ٚ یب ٔزس ٘غجتبً ٚاضح ثیٗ الیٝ ٞبی ؽٛد ٚ ایٗ أٛاد ثب ثزخٛرد ثٝ ا

ٞبی ثغیبری ثب ِزسٜ ٍ٘بری ا٘ؼىبعی دارد. ٔٛد ثٝ وبر ٌزفتٝ ؽذٜ در  افَٛ ٚ ٔجب٘ی تئٛری رٚػ صئٛرادار ؽجبٞتحجت ٔی ٌزدد. 

 اس أٛاد اِىتزٚٔغٙبعیظ فزوب٘ظ ثبال اعتفبدٜ ٔی ؽٛد. در صئٛرادار رٚػ ِزسٜ ٍ٘بری ، ٔىب٘یىی ٚ اس ٘ٛع أٛاد فٛتی اعت ِٚی

ثزای ثٝ ٘مؾٝ در آٚردٖ ؽزایظ سیز عغحی ؽبُٔ ػٕك پی عًٙ، ػٕك عغح آة سیز سٔیٙی، ػٕك ٚ ضخبٔت خبن ٚ  صئٛرادار

ٞبی رعٛثی در خؾىی ٚ ارغبْ سیز عغح آة ؽیزیٗ، ثزرعی تزاوٓ خبن، ضخبٔت ثتٗ ٚ آعفبِت، ٔحُ حفزات سیز الیٝ

ٔؼبدٖ ،ٌغُ ٞب ،تّٟٛ٘ب ٚ غیزٜ در سیز عغح سٔیٗ ثىبر  ٞب ٚ ؽٙبخت ٔٛلؼیت حفزٜ ٞب ، غبرٞب ، آة سیزسٔیٙی،عغحی، ؽىغتٍی

عٛئذ أٛاد اِىتزٚ ٔغٙبعیظ ثب  MALAعبخت ؽزوت   RTA 50در پضٚٞؼ حبضز ثباعتفبدٜ اس دعتٍبٜ صئٛرادار ٔذَرٚد. ٔی
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1 

 

ت ٍٔبٞزتش ثزای ثزرعی سیز عغحی اعتفبدٜ ٌزدیذٜ اعت. ٘مغٝ ؽزٚع ثزداؽت پزٚفیُ در ٔٛلؼیت ثب ٔختقب 10فزوب٘ظ 

(X:517589,Y:3955178)  ُ110ٚ  150تب  590، 550ٔی ثبؽذ وٝ در عَٛ حزوت در راعتبی پزٚفیُ ثٝ تزتیت در  فٛاف 

 . اعت٘ؾب٘ٝ ٞبی ؽىغتٍی  Reflexwوٝ ثب تٛرٝ ثٝ پزداسػ تٛعظ ٘زْ افشار لبثُ ؽٙبعبیی ثٛدٜ ٔتزی تغییزاتی 

ٜ اعت وٝ دٚ اِىتزٚد ا٘تٟبیی دارای ٕٞپٛؽب٘ی ٔی ثبؽذ. دٚ لغجی اعتفبدٜ ؽذ -اس آرایٝ ی لغجی در رٚػ صئٛاِىتزیه

ٔتز اعت . فبفّٝ دٚ پزٚفیُ  50ثزداؽت ثب فبفّٝ اِىتزٚدی  ٞز پزٚفیُ ؽبُٔ دٚ ٔتز ٚ 510ثب ٕٞپٛؽب٘ی،  عَٛ تمزیجی پزٚفیُ ٞب

َ ٚ ػٕٛد ثز أتذاد ٌغُ ٔتز ٔی ثبؽذ. راعتبی ثزداؽت ٚ رٟت حزوت پزٚفیُ اس رٙٛة ثٝ ؽٕب 10یبد ؽذٜ اس یىذیٍز تمزیجبً 

 اعت.ثٛدٜ ٞبی ٔٙغمٝ 

 
 تحلیل شده است Reflexw که با استفاده از نرم افسار  (GPRبرداشت شده از روش شئورادار )نمونه پروفیل  – 3شکل 

 تحث:                -3
را ثٝ حبؽیٝ پبرن رٍّٙی رٙٛثی ایزاٖ خٛدرٚ وٝ ربدٜ ٔخقٛ وزد -در ٔٙغمٝ ٔغبِؼبتی ثٝ د٘جبَ احذاث ادأٝ خیبثبٖ ؽٕبِی

چیتٍز ٚ در ادٔٝ دریبچٝ رذیذ االحذاث ؽٟذای خّیذ فبرط ٔتقُ ٔی عبسد تزا٘ؾٝ ٞبیی ایزبد ؽذٜ اعت وٝ پٟٙٝ ٌغّی 

ٔتز اعت ٚ  100حذٚدا  تزا٘ؾٝ در ثخؼ ٔٛرد ثزرعیٔتزاص وّی  ٔغبِؼبتی در تزا٘ؾٝ ؽزلی حبؽیٝ ؽٟزن آسادؽٟز لزار ٔی ٌیزد.

ٚ عٝ ؽىغتٍی اعت  F8تب  F1ٌغّؼ ثب ٘بْ اختقبری  8دارای  ٔتغیز اعت. ایٗ پٟٙٝٔتز  51زی تب ثیؾتز اس ٔت 5ارتفبع آٖ اس 

 رٙٛة ثٝ ؽٕبَ ٔی ثبؽذ(.ؽٕبرٜ ٌذاری اس )
Forward and reverse Pole- dipole array (P1)” 

 
Measured Apparent Resistivity Pseudo section 

 
Calculated Apparent Resistivity Pseudo section 

 

Depth    Iteration 25 RMS error = 3.4% 
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1 

 

 
Inverse Model Resistivity Section 

 
Resistivity in ohm. m                                                                        Unit electrode Spacing is 10.0 m 

 بر اساس نتایج برداشت های شئوالکتریک های ترسین شدهنمونه پروفیل  –4شکل 

 

تزا٘ؾٝ  اس اثتذای رٙٛثیٔتزی  51تب  55ٚ یه ؽىغتٍی ریش ٚ در أتذاد ٞٓ،  در فبفّٝ ثیٗ  (crack) تزن اس اثتذای تزا٘ؾٝ چٙذ

 1/1ٚ  9/1ٚ ا٘ذاسٜ ٌیزی در عَٛ ایٗ ؽىغتٍی ٞب ثٝ تزتیت  لزار دارد وٝ ربثزبیی ٔحغٛعی در ایٗ ؽىغتٍی ٞب ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ

ٔتز ٔی ثبؽذ ٚ در ادأٝ ثٝ تزتیت ثٝ عزف ؽٕبَ ٌغُ ٞبی فزػی ٚ ؽىغتٍی ٞبی سیز در پٟٙٝ ٌغّی آسادؽٟز لبثُ تؾخیـ ٔی 

 :(1)ؽىُ ثبؽذ

  18ٚ  17ثیٗ فبفّٝ ی  NW 30,50 : یه ؽىغتٍی وٛچه در راعتبیؽىغتٍی

 ٔتزی  70در فبفّٝ تبثغ ٌغّؼ ا٘ذاسٜ ٌیزی ؽذٜ در سیز ٚ  NE 300,70در راعتبی  :ؽىغتٍی

F1:  310,68در راعتبی NE  ّٝعب٘تی ٔتز  91ربثزبیی ا٘ذاسٜ ٌیزی ؽذٜ در راعتبی ٌغُ  ٔتزی، 510در فبف 

  (crack) ؽىغتٍی 9ٔتزی ٚ دارای  590در فبفّٝ  NE 54 ,310در راعتبی  :ؽىغتٍی

 F2 89 , 315: در راعتبی NE  ّٝعب٘تی ٔتز 10ٚد ربثزبیی حذ ٔتزی در عَٛ تزا٘ؾٝ، 510در فبف 

 F3:  68 ,340در راعتبی NE  ّٝعب٘تی ٔتز  10ٔتزی ٚ ثب ربثزبیی وٓ در حذ  570در فبف 

F4:  65,70در راعتبیNW   ّٝعب٘تی ٔتز  10ٔتزی ٚ ثب ربثزبیی وٓ در حذ  590در فبف 

F5 58 ,40: در راعتبی NW  ّٝٔتز  1ٔتزی ٚ ربثزبیی  110در فبف 

F6:  84 , 30در راعتبی NW  ّٝٔتز 1/1ربثزبیی حذٚد  ،ٔتزی 190در فبف 

F7:  72 ,55در راعتبی SE  ّٝٔتز 1ربثزبیی  ،ٔتزی 110در فبف 

F8 54 ,28: در راعتبی NW  ّٝٔتز.  1/5ٔتزی در عَٛ تزا٘ؾٝ،ربثزبیی حذٚد  950در فبف 

 
  پاًَراهای هٌطقِ هَرد هطالعِ تصَیر   – 5شکل 

ثزای ٔحبعجٝ ربثزبیی عغح  ربثزبیی عغح ٌغُ ٚ ربثزبیی لبئٓ:آٔذٜ اعت.  5در رذَٚ ٞب ٚ ؽىغتٍی ٞب غُ ٔؾخقبت ایٗ ٌ

چزا وٝ لغٕت ثبالیی الیٝ ٕٔىٗ اعت فزعبیؼ یبفتٝ یب تٛعظ ٔٛرٛدات  (،'A - A)ٌغُ ثبیذ اس لغٕت سیزیٗ الیٝ اعتفبدٜ وٙیٓ 

 (1)ؽىُ  (.A “-  A )ٚ ثذعت آٚردٖ ٚتز آٖ ٔی پزداسیٓ،دعتخٛردٜ ثبؽذ.ثزای ٔحبعجٝ ربثزبیی لبئٓ ثٝ رعٓ ٔخّخی 
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 ة               اِف                 

 ب( اًدازُ گیری جاتجایی سطح گسل اًدازُ گیری جاتجایی قائن ٍ  الف(  – 6شکل 

 

 آزادشْر پٌِْ گسلیپاراهترّای گسل ّا ٍ شکستگی در  -1جدٍل 

٘یزٚٞبی تىتٛ٘یىی ثٛرٛد آٚر٘ذٜ ٌغّٟبی ٔٛرٛد در ؽٕبَ تٟزاٖ رٟت ٚ أتذاد ؽٕبِؾزق ـ  ،ثب تٛرٝ ثٝ ٕ٘ٛدارٞبی ٌُ عزخی

 .(5981، ( ثزخٛردار ثٛدٜ اعت)ؽزوت رٟبد تحمیمبت آة ٚ آثخیشداری  N45Eرٙٛثغزة  )در حذٚد 

ؽزلی اعت وٝ  –آسادؽٟز، ٘ؾب٘ذٞٙذٜ أتذاد در راعتبی غزثی  پٟٙٝ ٌغّیاعتزیٛ٘ت اس راعتب ٚ ؽیت ٌغُ ٞبی ٚالغ در  در تفغیز

 ٚ . در وٙتٛر دیبٌزاْ، ٔٙحٙی ٞبی ٔیشاٖ ثزای لغت ٞبی یىغبٖ تزعیٓ ؽذٜ اعتاعتتٟزاٖ  ؽٕبَ ٌغُ افّی ثبراعتب  ٞٓ

  ر عٕت ؽٕبَ غزثی اعت. رسدیبٌزاْ، رٟت ؽیت غبِت را ٘ؾبٖ ٔی دٞذ، وٝ د

 

 

 

 

 

 

  اِف                                  

                                        ة                                   

 ردیف
/ ًام گسل

 یشکستگ

جاتجایی تر رٍی 

 (mسطح گسل)

 جاتجایی قائن گسل

(m) 
 GPS شیة ٍ اهتداد گسل سازٍکار گسل

1 break - - - 300,70 NE - 

2 F1 0.91 1.22 310,68 ٔؼىٛط NE * 

3 break - - - 310,54 NE - 

4 F2 0.1 1.08 315,89 د٘زٔبَ ٚ أتذادِغش چپٍزNE * 

5 F3 0.1 2.03 ٍ340,68 دز٘زٔبَ ٚ أتذادِغش چپNW * 

6 F4 0.7 2.2 65,70 ٘زٔبَ ٚ أتذادِغش چپٍزدNW x=517606 , y= 3955071 

7 F5 1 1 َ40,58 ٘زٔبNW x=517602 , y= 3954996 

8 F6 1.1 1.09 30,84 ٘زٔبَ ٚ أتذادِغش چپٍزد NW x= 517621 , y= 3954976 

9 F7 1 3.20 55,72 ٘زٔبَ ٚ أتذادِغش چپٍزدSE * 

10 break - 2.98 - 30,50NW - 

11 F8 1.5 2.40 َ28,54 ٘زٔب NW * 
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 ، فراٍاًی گسلْا از ًظر تعداد ٍ طَل را ًشاى هی دّد.‘‘ب‘‘ٍ ‘‘ الف‘‘ًوَدارّای گل سرخی کِ تِ ترتیة   – 7شکل 

 
 دیبٌزاْوٙتٛر ة:                                         رسدیبٌزاْ ف: اِ

 آزادشْر پٌِْ گسلی تفسیر جْات گسل ّای  –8شکل 
 گیریًتیجِ -1

آسادؽٟز ثب دراسای  ؽٟزن حبؽیٝ ؽزلی خیبثبٖ ایزاٖ خٛدرٚ ٔزبٚرؽٟزداری تٟزاٖ ٚالغ در  11تزا٘ؾٝ ٔٛرد ٔغبِؼٝ در ٔٙغمٝ 

در تحمیك حبضز ثز اعبط ثزداؽت ٞبی ٔیذا٘ی ٚ ثزرعی ٞبی صئٛفیشیىی )صئٛاِىتزیه  وٝ ٙٝ ٌغّی اعتیه پٟٔتز  100حذٚد 

، ؽٕبَ ثٝ رٙٛة تزا٘ؾٝاس  .در ایٗ پٟٙٝ ؽٙبعبیی ٚ ٔؼزفی ؽذٜ اعت ؽىغتٍی 9ٌغّؼ ػبدی ٚ ٔؼىٛط ٚ  8 ٚ صئٛ رادار(

ٗ ٔمذار ٔتز ثٝ عٕت رٙٛة ای 1ٕت ؽٕبَ ثب ربثزبیی ثغٛریىٝ اس لغ وٕتز ٔی ؽٛدٌغُ ٞب  عغحربثزبیی ا٘ذاسٜ ٌیزی ؽذٜ در

لزار دارد، ثٝ عغح رعیذٜ ٚ  اس رٙٛة ٔتزی 950وٝ در ٔحذٚدٜ  F8 . در ثیٗ ٌغُ ٞب فمظ ٌغُٔتز وبٞؼ ٔی یبثذ 0.91ثٝ 

ر٘ذ، ٚ چٖٛ ؽیت سیبدی دا ثٛدٜ دارای ِٔٛفٝ ٘زٔبَ  F8تب  F4رعٛثبت تزؽیبری ٚ وٛاتز٘زی را لغغ وزدٜ اعت. ٌغُ ٞبی 

عجك رٕغ آٚری  .ذٙٚ حبِت وؾؼ در ٔٙغمٝ را ٘ؾبٖ ٔی دٞ ٜثٝ ٚضٛح  ٘زٔبَ ثٛد F6  ٚF7أتذادِغش چپٍزد ٞغتٙذ، ٌغُ ٞبی 

، چٙیٗ ثذعت آٔذٜ در ایٗ تحمیك (Rose Diagram)ٞبی ا٘زبْ ؽذٜ در راعتبی ٌغُ ؽٕبَ تٟزاٖ ٚ عزح ٕ٘ٛدار ٌّغزخی 

( N45Eرٙٛة غزة ) –ٛد آٚر٘ذٜ ٌغُ ٞبی ٔٙغمٝ اس رٟت ٚ أتذاد ؽٕبَ ؽزق اعتٙجبط ؽذٜ اعت وٝ ٘یزٚٞبی تىتٛ٘یىی ثٛر

پیؾٟٙبد ٔی ٌزدد وٝ ثب ا٘زبْ ٔغبِؼبت صئٛفیشیىی  ٚ صئٛتىٙیىی وبُٔ تز ثٝ ثزرعی احزات ایٗ پٟٙٝ ٌغّی ثز ثزخٛردار ثٛدٜ اعت. 

 ٔٙغمٝ پزداختٝ ؽٛد. خقٛفیبت سیز عغحی ٚ ثٝ تجغ آٖ ٔخبعزات احتٕبِی ثز عبسٜ ٞبی ٔٛرٛد ٚ آتی در

  قدرداًی  -2

 ٔی ٕ٘بیٙذ.تؾىز ٚ لذردا٘ی ثٝ ٚیضٜ ٟٔٙذط ػجبط ػّیبٖ ٘ضادی   ؽزوت سٔیٗ فیشیه پٛیب اس ٕٞىبری ٞبی٘ٛیغٙذٌبٖ ایٗ تحمیك 

 هٌاتع  -3

 –ت ٚ خغز سٔیٗ ِزسٜ پضٚٞؼ ٚ ثزرعی صرف ٘ٛسٔیٗ عبخت، ِزسٜ سٔیٗ عبخ – 1364ثزثزیبٖ، ْ.، لزؽی، ْ.، ارصً٘ رٚػ، ة.، ٟٔبرز اؽزؼی، ا.، 

 .315. عبسٔبٖ سٔیٗ ؽٙبعی وؾٛر.ؿ 56ٌغّؼ در ٌغتزٜ تٟزاٖ ٚ پیزأٖٛ) پضٚٞؼ ٚ ثزرعی ِزسٜ سٔیٗ عبخت ایزاٖ سٔیٗ(، ٌشارػ ؽٕبرٜ 

فیشیه سٔیٗ ٚ فضب، ، ثزرعی ٔٙبثغ آة سیزسٔیٙی در درس ٚ ؽىبف ٞب ثٝ رٚػ ٔمبٚٔت ٚیضٜ ٚ لغجؼ اِمبیی ثب آرایٝ ٔزثؼی، 1378حفیظی، ْ. ن. ِٚی، د. 

 .29- 23. ؿ 2ٚ 1. ؽٕبرٜ ٞبی 25رّذ 

ثزرعی ٞبی پبریٙٝ ِزسٜ ؽٙبعی ثزرٚی پٟٙٝ ٌغُ ؽٕبَ تٟزاٖ ) پبرٜ ٌغُ چیتٍز(،پبیب٘بٔٝ وبرؽٙبعی ارؽذ دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ  – 1388وبٜٚ،آ،

 ػّْٛ تحمیمبت تٟزاٖ.
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