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تواند بـراي  هاي هندسي تغيير شكل همگن نميرسد ويژگيبرخالف آنچه كه در نگاه اول به نظر مي

گيـرد  هاي ژئودزي مورد برسي قرار ميپوسته زمين كه ازطريق شبكه نهايت كوچكيك تغيير شكل بي

نامه استفاده از روش كمترين مربعات و استفاده از تست آماري براي اين منظور در اين پايان. برقرار باشد

از آنجـا كـه در غيـاب مشـاهدات اشـتباه و      . مناطق همگن پيشنهاد و اجـرا شـده اسـت    تشخيص براي

ك تست فاكتوروريانس ثانويه معياري براي بررسي كفايت مدل رياضي است، ارزيابي خطاهاي سيستماتي

تواند نتايج سرشكني در تخمين عناصر تغيير شكل در هر نقطه از يك شبكه ژئودزي با مدل مربوطه مي

براي ايـن كـار در يـك سـطح     . كارايي مدل را در تخمين تغيير شكل در هر نقطه تجزيه و تحليل نمايد

ثابت رد شدن آزمون فرض تست فاكتور وريانس ثانويه به منزله عدم كفايت مدل  و تاييـد آن بـه   ر اعتبا

شـود تـا از   هاي سيتماتيك، سعي مـي در غياب مشاهدات اشتباه و خطا. منزله كفايت مدل رياضي است

ي كمتـري بـا مفروضـات ايـن     هاي آماري كشف مشاهدات اشتباه، مشاهداتي را كه سازگارطريق آزمون

تـوان بـه   به اين ترتيب در يك سطح اعتبار ثابت مي. مدل دارند كشف و از فرآيند سرشكني حذف نمود

روشـن  . برآورد كمترين مربعاتي از عناصر ماتريس تغيير شكل در نقاط مختلف يك شبكه ژئودزي رسيد

آزادي در صـورتيكه درجـه   . اشـد توانـد متفـاوت ب  آزادي سرشكني در نقـاط مختلـف مـي   است كه درجه

درايـن   .توان رسيدسرشكني به صفر تقليل يابد به برآورد معني داري از عناصر ماتريس تغيير شكل نمي

. ي اسـتفاده شـده اسـت   شبكه موردي ايران سراسر GPSپايان نامه، براي بررسي اين روش از مشاهدات 

سازمان نقشه برداري كشور اندازه گيري  توسط 2001و  2000، 1999اين شبكه در سه اپك سال هاي 

در ادامـه  . پـردازش شـده اسـت    GMAIT/GLOBKمشاهدات مربوطـه ابتـدا بـا نـرم افـزار      . شده است

 مـايش  را نفالت ايران  را در سراسرفشردگي   وجودها پارامترهاي استرين محاسبه شده در همه ايستگاه

يي كه در بازه زماني مشاهدات اين شبكه اتفـاق افتـاده   ها كار كانوني زلزلهواين موضوع با ساز .دهندمي


