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 آَىگ لغسش چپگرد گسل چًپاوان در زمان کًاتروری )پلیستًسه(

*2، عّیرضا ٘ذیٕی0فاطٕٝ برزی  

 
 Fatemeh50Borzi@Gmail.Comضٙاسی، دا٘طٍاٜ اغفٟاٖ، اغفٟاٖ  دا٘طجٛی وارضٙاسی ارضذ تىتٛ٘یه، ٌرٜٚ زٔی0ٗ

 geotecton@yahoo.comضٙاسی، دا٘طٍاٜ اغفٟاٖ، اغفٟاٖ  استادیار ٌرٜٚ زٔیٗ *2

 چکیذٌ

ٞای دستٍاٞی بزسري بزر    ٞای زٔیٗ ِرزٜ خٛر لرار دارد. بٝ دِیُ ٘بٛد دادٜ -ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ در خردٜ لارٜ ایراٖ ٔروسی، بّٛن یسد ٚ زیر زٖٚ ا٘ارن 

ٔٙطمزٝ ٔزٛرد    ٕ٘ایذ. بزا ایزٗ ٚجزٛد در اطزرا      ای ٘إٔىٗ ٔی ای ایٗ ٌسُ را بر اساس واتاِٛي زٔیٗ ِرزٜ رٚی ٌسُ جٙبای چٛپا٘اٖ، بررسی تٛاٖ ِرزٜ

ٝ   ثبت ضذٜ است. با تٛجٝ بٝ ٚجٛد ضٛاٞذ ریخت زٔیٗ Mw6/5ٞای با بسرٌی  ٔطاِعٝ زٔیٗ ِرزٜ ٞزای   ساختی ٔتعذدی در أتذاد ٌسُ چٛپا٘زاٖ ٚ ضزاخ

ُ بررسی ٔی باضزذ.  لاب حروت جٙبای ٌسُ چٛپا٘اٖ در بازٜ زٔا٘ی وٛاتر٘ری ٞا، افىٙٝ ٞای وٛچه ٚ بسري ٚ ٔخرٚط جایی آبراٞٝ فرعی آٖ، از جّٕٝ جابٝ

ساختی ارائٝ ضذٜ در ٌسترٜ جغرافیایی خٛر ٘طاٖ از حروت اغّی ٌسُ چٛپا٘اٖ در بزازٜ زٔزا٘ی پّسیستٛسزٗ بزٝ غزٛرت راسزتاِغس        ضٛاٞذ ریخت زٔیٗ

َ رٚسزتای  ٞزای ٔختّزآ آٖ، بیطزتریٗ آٞٙزً ِغزسش در ضزٕا       چپٍرد است. با در ٘ظر ٌرفتٗ حروات افمی در أتذاد سأا٘ٝ ٌسّی چٛپا٘اٖ در بخص

 .ٔتر بر ساَ لابُ برآٚرد است ٔیّی 4عرٚساٖ در حذٚد 

 کلیذی َای ياشٌ

 وٛاتر٘ری، ایراٖ ٔروسی.آًٞٙ ِغسش،  ٌسُ چٛپا٘اٖ، 

 مقذمٍ -1

ٞای جٙبزا یىزی از پارأترٞزای ٟٔزٓ در بزازخٛا٘ی       ًٞٙ ِغسش ٌسُآ

باضذ. بٝ ٔٙظٛر برآٚرد آًٞٙ وٛتاٜ ٔذت )بازٜ چٙذ  ٔی ٞا ٌسُحروات 

ساِٝ در زٔاٖ حاضر(، ٔیاٖ ٔذت )از یه غذ ٞسار ساَ تزا دٚ ٔیّیزٖٛ   

ساَ( ٚ دراز ٔزذت )بزیص از دٚ ٔیّیزٖٛ سزاَ ٌ(ضزتٝ( بزٝ ترتیز  از        

ریخززت ضٙاسززی ٚ   (، زٔززیInsar, GPSٗٞززای زٔززیٗ ٔبٙززا )   رٚش

ٝ  ضٛد. آًٞٙ ٍٕٞر ضٙاختی استفادٜ ٔی زٔیٗ  -ٞزای عربزی   ایزی غزف 

اٚراسیا وٝ ضاخع اغّی در دٌرضىّی جٙبای فزتت ایزراٖ بزٝ ضزٕار     

رٚد بٝ ٘ظر ٔی رسذ وٝ از ابتذا تزا زٔزاٖ حزاَ تغییزر وزردٜ باضزذ        ٔی

(Allen et al., 2004)      ٖٔیاٍ٘یٗ آٞٙزً ِغزسش در بزازٜ زٔزا٘ی ٔیزا .

ٞای راستاِغس پٟٙٝ  ٔذت )پّیستٛسٗ ٚ ِٞٛٛسٗ( بر رٚی برخی از ٌسُ

 Meyer and Le) ا٘ذازٜ ٌیری ضذٜ اسزت  ایراٖ ٔروسی ٚ ضرق ایراٖ

Dortz, 2007; Meyer et al., 2006) در ایززٗ ٔطاِعززات جٟززت .

ٝ  یابی بٝ آٞ دست جزایی ٚ سزٗ    ًٙ ِغسش ٌسُ، دٚ پارأتر ٔمزذار جابز

٘ظر ٌرفتٝ  سٗ ٘سبی ٚاحذٞا در پژٚٞص ایٗ ٚاحذٞای جابجا ضذٜ )در

ضٛد. در ایزٗ پزژٚٞص آٞٙزً ِغزسش چپٍزرد       ضذٜ است( ٔ اسبٝ ٔی

 ٌسُ چٛپا٘اٖ در زٔاٖ وٛاتر٘ری )پّیستٛسٗ( بررسی ضذٜ است.

ِغزسش، تزاوٖٙٛ   با تٛجٝ بٝ إٞیت ٔٛضزٛ  تىتٛ٘یزه فعزاَ ٚ آٞٙزً     

ٞای بر رٚی ایٗ بخص از ٔطاِعات جذیذ عّزْٛ زٔزیٗ غزٛرت     پژٚٞص

  ٖ ، (Talebian and Jackson, 2002) ٌرفتٝ است. طاِبیزاٖ ٚ جىسزٛ

ذ با استفادٜ از ضٛاٞ (Walker and Jackson, 2002)ٚاور ٚ جىسٖٛ 

ٞزای درٚ٘زٝ،    آًٞٙ ِغسش ٌسُ GPSٞای  ریخت زٔیٗ ساختی ٚ دادٜ

 ,.Meyer et al) یر ٚ ٕٞىاراٖ ا٘ذ. ٔی دٞطیر، ا٘ار ٚ ... را بررسی ٕ٘ٛدٜ

ضٛاٞذ فعاِیزت وزٛاتر٘ری را در طزَٛ ٌسزُ دٞطزیر بررسزی        (2006

آًٞٙ جابجزایی   (Javadi et al., 2013)ا٘ذ. جٛادی ٚ ٕٞىاراٖ  ٕ٘ٛدٜ

 .٘ذٞای ٔختّآ آٖ برآٚرد وردٜ ا ٌسُ درٚ٘ٝ را در بخص

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ -2

طززَٛ ضززرلی ٚ  ´30°55-´45°54ٔٙطمززٝ ٔززٛرد ٔطاِعززٝ در ٔ ززذٚد  

عرؼ ضٕاِی در استاٖ اغزفٟاٖ، ضزٕاَ ضٟرسزتاٖ     ´34°15-´33°45

خٛر ٚالع ضذٜ است. خٛر از ٘ظر ساختاری در پٟٙٝ ایراٖ ٔروسی، بّٛن 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 یسیو بروامه ر ییای،داوشگاه اصفهان ،داوشکده علوم جغراف یآزاد دانیخاوه : اصفهان ،م ریدب

 19035694133www.irquaconference.irهمراه :    37935774-130فکس :    37935773-130تلفه : 

ُ    -، زیزر زٖٚ ا٘زارن  (0383)آلا ٘بزاتی،   یسد (. 0خزٛر لزرار دارد )ضزى

ارتفاعات ضٕاَ خٛر دارای تٙٛ  زٔا٘ی ٚاحذٞای سٍٙی از پرٚترٚزٚئیه 

ذٞا اوثراً بٝ غٛرت ٌسّٝ است. در ایزٗ  باضذ ٚ ٔرز ٚاح تا وٛاتر٘ری ٔی

جا  فعاِیت جذیذ ٔٙطمٝ، ٚاحذٞای وٛاتر٘ری جابٝپژٚٞص جٟت بررسی 

ٞای فرعزی آٖ را ٔزٛرد ارزیزابی     ضذٜ در أتذاد ٌسُ چٛپا٘اٖ ٚ ضاخٝ

ٖ در جٙزٛ  ضزرق ٌسزُ درٚ٘زٝ ٚ ضزٕاَ ٌسزُ       ٘زا ٌسُ چٛپاایٓ.  لرار دادٜ

جٙزٛ    -راستای وّی ضٕاَ ضزرق اردی  لرار دارد. ایٗ ٌسُ دارای  -تروٕٙی

 .غر  است

 

( ٔٛلعیت ٌسُ چٛپا٘اٖ در حاضیٝ جٙٛبی ٌسُ b( ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ در ضٕاَ ضرق استاٖ اغفٟاٖ با وادر سفیذ ٔطخع ضذٜ است. a: 0ضىُ

ضٙاسایی ضذٜ در ٔٙطمٝ ٔی باضذ.درٚ٘ٝ. خط ٞای لرٔس رً٘، خطٛارٜ ٌسّی 

 ريش کار -3

ٞزای   تٛاٖ در بخزص  با تٛجٝ بٝ ٘ٛ  پژٚٞص ا٘جاْ ضذٜ رٚش وار را ٔی

ُ    ٔختّآ وتابخا٘ٝ ٞزای   ای، غ رایی ٚ آزٔایطٍاٞی تمسزیٓ وزرد. ٌسز

ٞای ٔختّزآ ضٙاسزایی ٚ ٘زٛ  حروزت      ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ در ٔمیاس

ای  ٞزای ِزرزٜ   دادٜٞای ٔختّآ تعییٗ ٌردیزذ. بررسزی    ٞا در لسٕت آٖ

إِّّززی  )پژٚٞطززٍاٜ بززیٗ 2104-0911ثبززت ضززذٜ در بززازٜ زٔززا٘ی  

ضٙاسی ٚ ٟٔٙذسزی زِسِزٝ(، ٚ پزتت وزردٖ آٟ٘زا بزر رٚی ٘مطزٝ         زِسِٝ

ٞای  ٞا با پراوٙذٌی ٌسُ ٞای ضٙاسایی ضذٜ ٚ ٔمایسٝ زٔیٗ ِرزٜ ٌسُ

 .ٝ استجٟت ضٙاسایی فعاِیت تىتٛ٘یىی ٔٙطمٝ، ٔٛرد تٛجٝ لرار ٌرفت

افسارٞای ٔختّفزی ٔا٘ٙزذ    ٞا از ٘رْ جا جٟت ضٙاسایی دلیك ٌسُٗ در ای

ER Mapper, Global Mapper, SAS planet, Google Earth  ٚ

عرٚسزاٖ، ٔػزر، فرخزی ٚ خزٛر      011111/0ضٙاسزی   ٞای زٔیٗ ٘مطٝ

ْ   استفادٜ ضذٜ است. جٟت آٔادٜ سازی دادٜ  ,Arc GIS افزسار  ٞزا از ٘زر

Corel Draw ٜضذ استفاد. 

 بحث -4

 مطالعات ديرسىجی -4-1

عذْ ضٙاسایی دلیك ٌسُ ٞای فعاَ از ٟٔٓ تریٗ ٔطىتتی اسزت وزٝ   

 در خػٛظ تعییٗ ِرزٜ خیسی ٔٙاطك ٔختّآ ٚجٛد دارد. ٔسزّٕاً  غاِباً

ٔطاِعات دلیك ٚ بٙیادی در زٔیٙٝ ضٙاسایی ٌسُ ٞای جذیذ ٔٙطمزٝ،  

ٝ در وٙار دادٜ ٞای آٔاری در تعییٗ ٔیزساٖ فعاِیزت تىتزٛ٘یىی ٔٙطمز    

باضذ. بٝ ٔٙظزٛر ٔطزخع ٕ٘زٛدٖ اٍِزٛی ٌسزّی ٔٙطمزٝ بزا         ٔفیذ ٔی

ETMاستفادٜ از دادٜ ٞای رلٛٔی سٙجٙذٜ
بزا   8ٔزاٞٛارٜ ی ِٙذسزت    +

برداضت ضذٜ، با اعٕزاَ   7/9/2100وٝ در تاریخ  37ٚ ردیآ  064ٌ(ر

(، ٌز(ر  High Passتروی  ٞای با٘ذی ٔختّآ ٚ فّیترٞای ٌز(ر بزا) )  

 Sunٚ زاٚیززٝ تززابص خٛرضززیذ ) (Edge(، ِبززٝ )Low Passپززاییٗ )

Angle   خطٛارٜ ٞای ٌسّی ٔختّآ ضٙاسایی ضذ وٝ رٚ٘ذٞای غاِز ،)

 (.b0باضذ )ضىُ غر  ٔی -جٙٛ  غر  ٚ ضرلی -آٖ ضٕاَ ضرق

 ای مىطقٍ َای لرزٌ دادٌ -4-2

إِّّی زِسِزٝ   ای استخراج ضذٜ از پژٚٞطٍاٜ بیٗ ٞای ِرزٜ بٝ وٕه دادٜ

ٞا با ٚسعتی فراتر  ضٙاسی ٚ ٟٔٙذسی زِسِٝ، ٘مطٝ پراوٙذٌی زٔیٗ ِرزٜ

ٔطزاٞذٜ   2از ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ بٝ دست آٔذٜ است. در ضىُ ضٕارٜ 

ای ٟٕٔزی ثبزت ٘طزذٜ     ضٛد وٝ در ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ زٔیٗ ِزرزٜ  ٔی

ٞای با بسرٌی ٞزای ٔتفزاٚت    ٞا، زٔیٗ ِرزٜ ٌسُ ٔتذاد برخیااست. در 

ٞزا، فعاِیزت    ثبت ضذٜ است. با تٛجٝ بٝ ٕٞبستٍی زٔیٗ ساختی ٌسُ
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ٞای ٔرتبط با آٖ ضٛد. ٚجٛد  سب  فعاَ ضذٖ ٌسُ ذتٛا٘ یه ٌسُ ٔی

ٞای با طَٛ زیاد در اطرا  ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ احتٕزاَ فعاِیزت    ٌسُ

 (.0394وٙذ )برزی ٚ ٕٞىاراٖ،  طذیذ ٔیٞا را ت ٘اٌٟا٘ی ٚ ٔخر  آٖ

 

 -0911إِّّی زِسِٝ ضٙاسی ٚ ٟٔٙذسی زِسِٝ طی ساِٟای  ای از پژٚٞطٍاٜ بیٗ ٞای ِرزٜ ٞا در اطرا  ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطاِعٝ، دادٜ ِرزٜ : ٔٛلعیت ٔىا٘ی زٔی2ٗضىُ 

استخراج ضذٜ است. 2104  

 َا َا ي مخريط افکىٍ جایی آبراٍَ جابٍ -4-3

ٞا ٚ بزرآٚرد   ضٙاسی ٘اضی از جٙبص ٌسُ جایی زٔیٗ تعییٗ ٔیساٖ جابٝ

ٗ   ٘ٛ  ِغسش زٔیٗ سزاختی بزر رٚی    ضٙاسی بر پایٝ ضٛاٞذ ریخزت زٔزی

؛ 2112ٞای ٔتعذدی ا٘جاْ پ(یرفتٝ است )طاِبیزاٖ ٚ جىسزٖٛ،    ٌسُ

ٝ   (. جاب2112ٝجىسٖٛ، ٚاور ٚ  ٞزا، بریزذٜ ضزذٖ ٚ     جایی اٍِزٛی آبراٞز

ٝ  جایی ٔخرٚط ای ٚ جابٝ ٞای رٚدخا٘ٝ جایی سأا٘ٝ پادٌا٘ٝ جابٝ ٞزا   افىٙز

ضٛد. با استفادٜ از  ٞای ٔختّآ سأا٘ٝ ٌسُ چٛپا٘اٖ دیذٜ ٔی در بخص

جا  ضٙاسی جابٝ ساختی ٚ سٗ ٘سبی ٚاحذٞای زٔیٗ ضٛاٞذ ریخت زٔیٗ

جایی افمی ٚ ٘رخ ٘سبی ِغسضی افمی را بزرای   ساٖ جابٝتٛاٖ ٔی ضذٜ ٔی

 ایٗ سأا٘ٝ ٌسّی ٔ اسبٝ ٕ٘ٛد وٝ در ادأٝ آٚردٜ ضذٜ است.

 قطعٍ شمالی گسل چًپاوان  -4-3-1

ٚاحززذٞای  ENE-WSWلطعززٝ ضززٕاِی ٌسززُ چٛپایززاٖ بززا أتززذاد  

وٙزذ.   پرٚترٚزٚئیه، ورتاسٝ، ٔیٛسٗ، پّیٛسٗ ٚوزٛاتر٘ری را لطزع ٔزی   

باضذ وٝ  ٔی لطعٝ ضٕاِی ٌسُ چٛپا٘اٖای از  یر ٔاٞٛارٜ( تػa3ٛضىُ )

ٚاحذٞای ٔیٛسٗ بٝ ٚسزیّٝ جٙزبص چپٍزرد ٌسزُ چٛپا٘زاٖ لطزع ٚ       

 ا٘ذ. جا ضذٜ جابٝ

 بازسازی قطعٍ شمالی گسل چًپایان  -4-3-2

ٝ  ٞا ٚ ٔخرٚط ضٙاسی آبراٞٝ ( ٚضعیت ریخت زٔیa3ٗضىُ ) ٞزا را   افىٙز

دٞذ. ٕٞاٍ٘ٛ٘زٝ   وٛاتر٘ری ٘طاٖ ٔیدر ٚاحذٞای پرٚتٛزٚئیه، ٔیٛسٗ ٚ 

ٝ   وٝ در ضىُ ٔز(وٛر ٔطزاٞذٜ ٔزی    ٞزای سزرازیر ضزذٜ از     ضزٛد، آبراٞز

جایی یزه ا٘زذازٜ چپٍزرد، بزٝ سزٕت ضزٕاَ        ٚاحذٞای جٙٛبی با جابٝ

ٝ   ٔترجابٝ 70ا٘ذ. پس از حذٚد جریاٖ یافتٝ  ،ٞزا در جٙزٛ    جزایی آبراٞز

ذ. بزذیٗ  وٙٙز  ٞزای ضزٕاِی برلزرار ٔزی     ارتباط لابُ تٛجیٟی با خرٚجی

بٝ  b1از  b،آبراٞٝ  a2بٝ  a1از  aترتی  پس از بازسازی، خرٚجی آبراٞٝ 

b2  ٝآبراٞزز ٚe  ازe1  ٝبززe2 ٔتززر،  70ضززٛد. بززا بازسززازی  ٔٙتمززُ ٔززی

دٞٙذ. در  ٞا ا٘طباق بیطتری با یىذیٍر ٘طاٖ ٔی ٞا ٚ آبراٞٝ افىٙٝ ٔخرٚط

ایٗ لطعٝ در ٚاحذٞای سزٍٙی لزذیٕی آثزار حروزت راسزتٍرد ٌسزُ       

 ضٛد. ٛپا٘اٖ ٔطاٞذٜ ٔیچ

 ورخ لغسش قطعٍ شمالی گسل چًپایان -4-3-3

ٞای ٌراِٚی  جا ضذٜ ضأُ رسٛبات بادبسٖ تریٗ رسٛبات جابٝ سٗ جٛاٖ

 (عرٚسزاٖ   011111/0ضٙاسی  ٘مطٝ زٔیٗلذیٕی پّیستٛسٗ آغازی )

( در William B.Bull., 2007ٔیّیزٖٛ سزاَ )   791/1بٝ سٗ حزذٚد  
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با تٛجٝ بٝ سٗ رسٛبات وزٝ تٛسزط لطعزٝ ضزٕاِی      ضٛد. ٘ظر ٌرفتٝ ٔی

جا ضذٜ است، ٘رخ بیطزیٙٝ   ٌسُ چٛپا٘اٖ بٝ غٛرت چپٍرد لطع ٚ جابٝ

 ٔتر بر ساَ ٔ اسبٝ ضذ. ٔیّی 19/1جایی،  ٔتر جابٝ 70ِغسش برای 

 

ٔتری لطعٝ ضٕاِی ٌسُ چٛپا٘اٖ ٚ ا٘طباق  70بازسازی تمریباً  -Bٞا لبُ از بازسازی لطعٝ ضٕاِی ٌسُ چٛپا٘اٖ.  افىٙٝ ٞا ٚ ٔخرٚط ٔٛلعیت آبراٞٝ -A: 3ضىُ 

.جایی ٞا بعذ از جابٝ افىٙٝ ٞا ٚ ٔخرٚط آبراٞٝ

 شمال ريستای عريسان -4-4

ٝ  ٞزا ٚٔخزرٚط   ( ٚضعیت آبراA4ٝٞضىُ ) رٚسزتای  ٞزا در ضزٕاَ    افىٙز

ضزٛد،   دٞذ. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وزٝ در ضزىُ ٔطزاٞذٜ ٔزی     ٘طاٖ ٔی را عرٚساٖ

ٞای چپٍرد بٝ  جایی ٞای ضٕاِی با جابٝ ٞای سرازیر ضذٜ از بّٛن آبراٞٝ

ٝ   جایی ا٘ذ. پس از جابٝ سٕت ضٕاَ جریاٖ یافتٝ ٞزا   ٞای چپٍزرد آبراٞز

بزٝ ترتیز  بزا     a,cٞزای   ، آبراNW- SEٝٞٞایی با راستای  تٛسط ٌسُ

بزٝ سزٕت    bا٘زذ. آبراٞزٝ    ارتباط خٛد را حفظ وردٜ 0ٚ 3ٞای  خرٚجی

 دٞذ.  ارتباطی ٘طاٖ ٕ٘ی 02ضٕاَ لطع ضذٜ ٚ با خرٚجی 

جابٍ جایی آبراٍَ َا در شمال ريستای  بازسازی -4-4-1

 عريسان

ٝ  B4ضىُ ) ٝ   ٞزا ٚ ٔخزرٚط   ( ٚضعیت ریخزت آبراٞز ٞزا را بعزذ از    افىٙز

ٝ  بازسازی ٘طاٖ ٔی ی ا٘جزاْ ضزذٜ، ٔطزاٞذٜ    ٞزا  جزایی  دٞذ. طبك جابز

ٝ    A,B,Cٞزای   افىٙٝ  ضٛد وٝ ٚرٚدی ٔخرٚط ٔی ای  ا٘طبزاق لابزُ تٛجز

ٝ  ٘سبت بٝ ٞٓ پیذا ٔی ٘یزس بعزذ از    a  ٚcٞزای   وٙٙذ. ضٕٗ ایٙىٝ آبراٞز

( با خزط  B4بازسازی ا٘ را  چپٍرد، با ٔٛلعیت جذیذی وٝ در ضىُ )

 ضٛ٘ذ.  چیٗ رسٓ ضذٜ است ٔٙطبك ٔی
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 تعییه ورخ لغسش درشمال ريستای عريسان  -4-4-2

جا ضذٜ تٛسزط جٙزبص چپٍزرد در ایزٗ      ای جابٝ افىٙٝ رسٛبات ٔخرٚط

 ٖ ٞزای آبرفتزی لزذیٕی بزٝ سزٗ تمریبزی        بخص عٕذتاً از جٙس بزادبس

ٖ  011111/0ضٙاسی  ٘مطٝ زٔیٗپّیستٛسٗ ٔیا٘ی تا پایا٘ی ) ( عرٚسزا

 ,William B.Bullٞزسار سزاَ )   025ٞستٙذ. با در ٘ظر ٌرفتٗ سزٗ  

، F1ٔتری ٌسزُ   m 511جایی  ٞا، ٔیساٖ جابٝ ( برای ایٗ ٟ٘طت2007ٝ

ٔتزری   251جایی  ٔتر بر ساَ، ٚ با ٔیساٖ جابٝ ٔیّی 4٘رخ ِغسش افمی 

ضزٛد.   ٔتزر بزر سزاَ بزرآٚرد ٔزی      ٔیّزی  2، ٘رخ ِغزسش افمزی   F2ٌسُ 

افىٙزٝ بزا ٔمزادیر ٔتفزاٚت بزٝ دفعزات در        ٞا ٚ ٔخرٚط جایی آبراٞٝ جابٝ

 ضٛد.  ٘یس دیذٜ ٔی  NE- SEٞای  أتذاد ٌسُ

 

 

ٔتری در راستای  251، ٚ بازسازی F1ٔتری در راستای ٌسُ  511بازسازی  -Bٞا.  ٞا لبُ از بازسازی ٌسُ افىٙٝ ٞا ٚ ٔخرٚط ٔٛلعیت آبراٞٝ -A: 4ضىُ

.ضٕاَ رٚستای عرٚساٖ ،F2ٌسُ 

 وتیجٍ گیری -5

  ٝ ٝ     حروت ٌسُ چٛپا٘اٖ باعز  جابز ٞزا ٚ   جزایی چپٍزرد ٔخزرٚط افىٙز

لطعزٝ ضزٕاِی ضزذٜ اسزت. ایزٗ       ٞا بٝ سٗ پّیستٛسٗ آغازی در آبراٞٝ

ٔتر در ٚاحذٞای پّیستٛسٗ بٝ سٗ  70جایی افمی بٝ ٔیساٖ  ٌسُ جابٝ

ٚجزٛد آٚردٜ اسزت. آٞٙزً ِغزسش در ایزٗ      ٝ ٔیّیٖٛ ساَ را ب 791/1

ٔتر در ساَ برآٚرد ضذٜ است. حروت  ٔیّی 19/1بخص از ٌسُ برابر با 

اعز   جٙزٛ  ضزرق ب   -فرعی ایٗ ٌسُ با أتذاد ضٕاَ غر  ٞای ضاخٝ

ٔتری ٚاحزذٞای پّیستٛسزٗ پایزا٘ی ضزذٜ وزٝ       511جابجایی چپٍرد 

ٔیّی ٔتر بر ساَ است. با تٛجٝ بٝ آًٞٙ ِغسش  4آًٞٙ ِغسش حذٚد 

ٞای طٛیُ در ٔٙطمٝ ٔزٛرد ٔطاِعزٝ ٚ ثبزت     ٞا، ٚجٛد ٌسُ با)ی ٌسُ

ٞای بسري در اطرا  ٔٙطمزٝ ٔزٛرد ٔطاِعزٝ احتٕزاَ ٚجزٛد       زٔیٗ ِرزٜ
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 ٞای بازٌطت طٛ)٘ی ٚجٛد دارد. خر  با دٚرٜٞای بسري ٚ ٔ زٔیٗ ِرزٜ

ایٗ ٔٙطمٝ بر خت  تػزٛر، از ٘ظزر تىتزٛ٘یىی فعزاَ ٚ دارای حروزات      

 باضذ. ٔی در زٔاٖ وٛاتر٘ریجذیذ 
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