
  چكيده
هـاي ژئوديناميـك از جملـه تغييـر         يكي از كاربردهاي ژئودزي استفاده از اين شاخه از علوم زمين در مطالعـه پديـده               

 با دو هدف بررسي كينماتيـك و ديناميـك آنهـا            ها غالباً مطالعه اين تغييرشكل  . هاي سطحي پوسته زمين است    شكل
هـاي هندسـي متـداول در ژئـودزي          از روش  هاي پوسته زمين غالباً   در بررسي كينماتيك تغييرشكل   . گيردصورت مي 

هاي مختلف موجود براي بـرآورد تنـسور تغييرشـكل اشـاره             توان به تكنيك  ها مي از جمله اين روش   . شوداستفاده مي 
هـاي سـطحي    كينماتيـك تغييرشـكل    مساله بررسي    مندي از مزاياي روش كمترين مربعات، غالباً      به منظور بهره  . كرد

در برآوردهاي واقعي اغلـب مـشاهدات، بـه         . گرددپوسته زمين در قالب يك مساله كمترين مربعات، فرموله و حل مي           
روش سرشكني كمترين مربعات نسبت بـه وجـود اشـتباه در مـشاهدات،              . ل و عاري از اشتباه و خطا نيستند       اين شك 

گـر رباسـت ايـن موضـوع را در نظـر             امـا تخمـين   . رسد  به نتايج نادرستي مي    حساسيت بااليي دارد و در اين صورت،      
هنگامي كه در مشاهدات، اشتباه و خطـايي وجـود          . دهد گيرد و براي هر نوع مشاهده نتايج قابل قبولي را ارائه مي            مي

رت وجـود   ندارد نتايج حاصل از اين تخمين شبيه به نتايج بدسـت آمـده از روش كمتـرين مربعـات اسـت و در صـو                        
 بـا تغييـر وزن مـشاهدات كـم     هاي استاندارد و  ثير آنها را از طريق بررسي باقيمانده      ا ت ،مشاهدات اشتباه، اين الگوريتم   

تخمين رباست بصورت اتوماتيك، خطاهاي بزرگ را در مجموعه مـشاهدات تعيـين موقعيـت كـرده و بـدين                  . كند مي
  .دهد ها و آناليز را افزايش مي ازش دادهشود و بازدهي در پرد وسيله فرآيند تخمين ساده مي

 1999-2001 براي دو اپك سراسري هاي ايران دو شبكه با نام. در اين تحقيق، مطالعه بر روي منطقه ايران انجام شد     
 روش .در نظـر گرفتـه شـد       2007 اپك در سـال      هارچ براي    و شبكه مبناي ژئوديناميك دائمي ايران      2001-2005و  

نتيجـه حاصـل بيـانگر وابـستگي        بندي متفاوت بررسي شد و        با دو نوع المان   سراسري  بكه ايران   شالمان محدود براي    
كل ناهمگن مانند ايـران نامناسـب       ش  بنابراين اين روش براي مناطق با تغيير      . بندي بود   شديد اين روش به نحوه المان     

رباسـت   نـسبي طـول و روش سرشـكني          هاي تنسور استرين و تغييرات      لفهؤ با استفاده از رابطه خطي بين م       .باشد  مي
 .و شبكه مبناي دائمي ايـران، تنـسور اسـترين محاسـبه شـد     سراسري هاي مورد بررسي در دو شبكه ايران         براي اپك 

و نتايج تنـسور     ورنانتنتايج محاسبه شده براي تغييرشكل ايران توسط        با  نتايج محاسبه شده با استفاده از اين روش         
ي فـشردگي در سراسـر    دهنـده  ي نتايج نـشان   و همههاي رخ داده مطابقت دارد   زلزلهوني   و سازوكار كان   ممان مركزي 

در يك ميدان تغيير شكل غيـر همگـن نظيـر            محاسبه تنسور استرين     براياين روش    بنابراين .باشند  منطقه ايران مي  
  .دهد نتايج قابل قبولي را ارائه ميو  به نظر رسيدهمناسب منطقه ايران 
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