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 چکیدٌ :
ی ٌزیً در خٙٛة ضزلی فزا٘سٝ، ٌٛداِی ٚخٛد دارد وٝ در ثبالی یه تپٝ ٚالغ ضذٜ است. در چٍٍٛ٘ی ایدبد ایٗ ٌٛداَ دٚ در ٔٙغمٝ

ٞبی سیزیٗ ایٗ ٞبی آٞىی در الیٝٔغزح ضذٜ است وٝ اِٚی ثزخٛرد ضٟبة سًٙ ثٝ ایٗ ٘مغٝ ٚ دْٚ فزٚ٘طست در اثز ٚخٛد حفزٜ فزضیٝ

ٔتز در داخُ  300ٔٙغمٝ است. ثزای پبسخ ثٝ ایٗ پزسص، اس رٚش ٔیىزٌٚزا٘ی سٙدی استفبدٜ ضذٜ وٝ در آٖ دٚ پزٚفیُ ثٝ عَٛ ثیص اس 

ایستٍبٜ در داخُ ٚ اعزاف ٌٛداَ  35سٙدی در ٞبی دلیك ٌزا٘ی در آٖ صٛرت ٌزفتٝ است. ػّٕیبت ٌزا٘ییزیٌٌٛداَ ایدبد ضذٜ ٚ ا٘ذاسٜ

ا٘ذ. در ایٗ تحمیك ثٝ رٚ٘ذ اػٕبَ اس صئٛدتیه تؼییٗ ٔٛلؼیت ضذٜپیٞب ثب خیسٙدی، ایستٍبٜٔذوٛر ا٘دبْ ٌزفتٝ ٚ ٕٞشٔبٖ ثب ٌزا٘ی

ی وبُٔ ی آ٘بِٔٛی ثٌٛٝٞبی ٔذوٛر، ٘مطٝداختٝ ضذٜ ٚ پس اس اػٕبَ ایٗ ٔزاحُ رٚی دادٜرٚی ٔطبٞذات ٌزا٘ی پز تصحیحبت ٚ پزداسش

-دٞذ. ایٗ ٔٛضٛع ٘طبٌٖبَ در ٔزوش ٌٛداَ را ٘طبٖ ٔیٔیّی -3/0دست آٔذٜ است وٝ ٔمبدیز ٔٙفی در حذ ی ٔٛرد ٔغبِؼٝ ثٝثزای ٔٙغمٝ

ی سغحی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌزفت وٝ ایٗ ٌٛداَ، ثٝ احتٕبَ سیبد اس فزٚ٘طست الیٝٔیای ثب چٍبِی وٓ در سیز ایٗ ٘بحیٝ است. ِذا ٌز ٚخٛد تٛدٜ

 ٞبی آٞىی )وبرستی( در سیز آٖ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ است.سٔیٗ ثٝ سجت ٚخٛد حفزٜ
 

  سٙدی.ٞبی آٞىی، تصحیحبت ٌزا٘یٌزا٘ی، ٔیىزٌٚزا٘ی سٙدی، ضٟبة سًٙ، حفزٜ َای کلیدی :ياشٌ
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 مقدمٍ -1

ٞبی صئٛفیشیىی، در اوتطبفبت ٚ ٔمبصذ ػّٕیی ویبرثزد دارد. اسیبس اییٗ رٚش ثیز       ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس تىٙیه سٙدی ٌزا٘ی

ی سییز سیغح سٔییٗ اسیتٛار      ٌزا٘ی در سغح  سٔیٗ در اثز تغییزات چٍبِی ٔٛاد تطىیُ دٞٙذٜ ٌیزی تفبٚت ضتبةا٘ذاسٜ

ٌ  ٞب ٚ رسیٛثبت، ثیٝ ػٙیٛاٖ ِٔٛیذ ثیی      است. تغییز در چٍبِی سًٙ زا٘یی در اییٗ رٚش لبثیُ ضٙبسیبیی اسیت.      ٞٙدیبری 

ٞب یب اخسیبْ ٔیذفٖٛ   ضٙبسی، حفزات، تُٛ٘ ٞبی سٔیٗ تٛا٘ذ ٔزثٛط ثٝ وب٘سبرٞبی ٔؼذ٘ی، پذیذٜ ٞبی ٌزا٘ی ٔی ٞٙدبری ثی

 .  ]1[ضذٜ ثبضذ

بس سٙح ٘سجی تب چٙذ ٔیىزٌٚبَ، افشایص وٕی ٚ ثٟجٛد دلت اعالػبت خیب٘جی ٔیٛرد ٘یی   ٞبی ٌزا٘یثب افشایص دلت دستٍبٜ

1ٞبی رلٛٔی ارتفبػی سٔیٗ )ٔثُ ٔذَ
DEM  افیشایص لبثّییت ٚ )  ْ افیشاری خٟیت پیزداسش اعالػیبت، تىٙییه      ٞیبی ٘یز

ٔخیزة ثیٛدٖ آٖ اسیت ٚ ٘بٌفتیٝ     سٙدی ٌستزش رٚس افشٖٚ پیذا وزدٜ است. ٔشیت ثشري ایٗ رٚش در غیزٔیىزٌٚزا٘ی

 .]2[پزداسش ٚ تفسیز ٘تبیح استٕ٘ب٘ذ وٝ وبرآیی آٖ ٔستّشْ ظزافت ٚ حسبسیت سیبد در ٔزاحُ 

پّیٝ در خٙٛة ضزلی فزا٘سٝ، ٌٛداِی در ثبالی ییه تپیٝ ٚخیٛد دارد ویٝ ٔیٛرد      در خٙٛة ضٟز ٔٛ٘ت 2در ٔٙغمٝ ٌَزیً

ٞب ٚالغ ضذٜ است. إٞیت ایٗ ٌٛداَ در پبسخ ثٝ چٍٍٛ٘ی ایدبد آٖ است. ایٗ ٌیٛداَ  ضٙبسبٖ ٚ صئٛفیشیستتٛخٝ سٔیٗ

تیٛاٖ  ٞبی آٖ ارتفبػی ثیطتز اس ٔٙبعك خبرج اس ٌٛداَ دارد، یؼٙی ٔیی ای است وٝ ِجٝثٝ ٌٛ٘ٝ ٔتز، 300ثب ضؼبع تمزیجی 

ٝ   تز تپٝ ثٛدٜ ٚ در اثز یه حبدثٝ، لّٝایٍٙٛ٘ٝ ثیبٖ وزد وٝ ایٗ ػبرضٝ پیص ی ویٜٛ  ی آٖ ثٝ ٌٛداِی ثذَ ضیذٜ ِٚیی دأٙی

ٝ   ی اسبسی در ػّت ایدبد ایٗ ٌٛداَ ٔغیزح  ٕٞچٙبٖ ثبلی است. دٚ فزضیٝ ی اَٚ احتٕیبَ ثزخیٛرد   ضیذٜ اسیت، فزضیی

ٞبی آٞىی در سیز آٖ است. در ایٗ تحمییك  ی تپٝ ثٝ دِیُ ٚخٛد حفزٜی دْٚ فزٚ٘طست لّٝضٟبة سًٙ است ٚ فزضیٝ

 ٞبی ٔیىزٌٚزا٘ی، پبسخی ثزای سٛاَ ٔغزح ضذٜ در ایٗ ٔسئّٝ پیذا ضیٛد. سؼی ضذٜ است وٝ ثب پزداسش ٚ تفسیز دادٜ

 3رٚٔجیزي -سٙح ٘سیجی الوٛسیت  ٞبی ٌزا٘ی ثب دستٍبٜ ٌزا٘یسٙدی در ایٗ ٔٙغمٝ ثب ثزداضت دادٜی ٔیىزٌٚزا٘ی پزٚصٜ

ٝ پیی ی خیی ٞب ثب ٌیز٘ذٜٚ تؼییٗ ٔٛلؼیت صئٛدتیه دلیك ایستٍبٜ 952ی ضٕبرٜ Gٔذَ  ی تزیٕجیُ، در  اس دٚ فزوب٘سی

BGIی )سیٙد إِّّی ٌزا٘یی ی ثیٗٔیالدی تٛسظ ٔٛسسٝ 2006خٛالی سبَ  27تب  24رٚسٞبی 
( فزا٘سیٝ ا٘دیبْ ضیذ.    4

ی ٔٛرد ٔغبِؼٝ ٚ ٘یش در دٚ خظ تمزیجبً ػٕٛد ثز ٞیٓ، در  ایستٍبٜ، در اعزاف ٔٙغمٝ 35ٞبی ٌزا٘ی ٘سجی ٔدٕٛػبً در دادٜ

 10ٔتیزی ویٝ ضیؼبع     5ا٘ذ. ٔذَ رلٛٔی ارتفبػی ثب ٔجٙیبی ارتفیبػی صئٛئییذ ٚ لیذرن تفىییه      داخُ ٌٛداَ لزائت ضذٜ

پّییٝ  دٞذ در دستزس است. ٔطبٞذات ٌزا٘ی اس ایستٍبٜ ٌزا٘ی ٔغّك در دا٘طٍبٜ ٔٛ٘تپٛضص ٔیویّٛٔتزی اس ٔٙغمٝ را 

ٌبَ ضزٚع ٚ ٟ٘بیتبً در ٕٞیٗ ایستٍبٜ خبتٕٝ یبفتٝ است. ٔختصیبت صئٛدتییه   ٔیّی 137/980487ثب ٔمذار ٌزا٘ی ٔغّك 

 ایٗ ایستٍبٜ ػجبرتست اس:

 ٔتز.70، ارتفبع صئٛدتیه تمزیجبً 38º43'17''، ػزض صئٛدتیه: 51º3'58''عَٛ صئٛدتیه: 

 اسپیَای جیپردازش دادٌ -2

ا٘یذ، ثیٝ ٘حیٛی ویٝ     ریٙیً ثزداضیت ضیذٜ   -ثب آ٘تٗ چیٛن  2700ی تزیٕجُ ی دٚفزوب٘سٝاس ثب ٌیز٘ذٜپیٞبی خیدادٜ

الیىیب صئیٛ   ٞب تٛسظ ٘زْ افشار دلیمٝ ٔطبٞذٜ وزدٜ است. ایٗ دادٜ 30ی ٔتحزن رٚی ٞز ایستٍبٜ ثٝ عٛر ٔتٛسظ ٌیز٘ذٜ

LGOآفیس )
دست آٔذ. ارتفبع ارتٛٔتزیه ٚ ارتفبع صئٛئیذ ٘یش ثزای ٞز ٞب ثٝ( پزداسش ضذ ٚ ٔختصبت صئٛدتیه ایستٍب5ٜ

                                                 
1
 Digital Elevation Model 

2
 Garrigue 

3
 LaCoste-Romberge 

4
 Bureau Gravimetric International  

5
 Leica Geomatics Office 
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EGM96صئٛپتب٘سیُ  ایستٍبٜ ثب استفبدٜ اس ٔختصبت صئٛدتیه ٚ ٔذَ
6

( ٔختصبت صئٛدتیه ٚ 1ٔحبسجٝ ضذ. در خذَٚ ) 

 است. ٞب ارائٝ ضذٜارتفبع ارتٛٔتزیه ایستٍبٜ

 اسپیَای جی: وتایج حاصل از پردازش داد1ٌجديل 

 عرض جغرافیایی طًل جغرافیایی ایستگاٌ
ارتفاع شئًدتیک 

 )متر(

ارتفاع ارتًمتریک 

 )متر(

ارتفاع شئًئید 

 )متر(

1 4°00'48.7321" 43°47'41.8032" 225.718 175.426 50.292 

2 3°59'31.4080" 43°48'10.8894" 222.8823 172.59 50.292 

3 3°59'32.6311" 43°48'11.1324" 221.4031 171.111 50.292 

4 3°59'33.7884" 43°48'11.3702" 220.6149 170.323 50.292 

5 3°59'34.9666" 43°48'11.5979" 220.3686 170.077 50.291 

6 3°59'36.0894" 43°48'11.8134" 219.895 169.604 50.291 

7 3°59'37.3381" 43°48'12.0690" 219.6277 169.337 50.291 

8 3°59'38.5338" 43°48'12.3127" 219.5551 169.265 50.291 

9 3°59'39.6979" 43°48'12.5446" 219.9231 169.633 50.29 

10 3°59'40.8627" 43°48'12.7790" 220.8044 170.514 50.29 

11 3°59'42.0261" 43°48'13.0128" 222.5372 172.247 50.29 

12 3°59'43.1977" 43°48'13.2486" 225.0987 174.809 50.289 

13 3°59'44.4204" 43°48'13.4219" 228.1186 177.829 50.289 

14 3°59'45.5356" 43°48'13.6765" 232.3235 182.036 50.288 

15 3°59'38.7757" 43°48'05.7636" 228.8746 178.586 50.288 

16 3°59'38.5210" 43°48'06.5799" 226.6644 176.376 50.289 

17 3°59'38.1942" 43°48'07.3902" 224.7699 174.481 50.289 

18 3°59'37.9750" 43°48'08.2184" 222.7824 172.493 50.29 

19 3°59'37.6799" 43°48'09.1371" 221.4214 171.131 50.29 

20 3°59'37.3917" 43°48'10.0445" 220.5908 170.3 50.291 

21 3°59'37.0985" 43°48'10.9419" 219.8304 169.539 50.291 

22 3°59'36.7065" 43°48'12.3402" 219.7468 169.455 50.292 

23 3°59'36.2905" 43°48'13.3337" 220.1745 169.882 50.292 

24 3°59'35.9727" 43°48'14.2667" 221.3122 171.019 50.293 

25 3°59'35.6856" 43°48'15.2217" 223.7327 173.439 50.293 

26 3°59'35.3910" 43°48'16.1717" 228.1115 177.817 50.294 

27 3°59'31.5792" 43°48'15.6216" 227.2336 176.942 50.292 

28 3°59'42.2119" 43°48'16.9404" 230.3395 180.052 50.288 

29 3°59'44.1264" 43°48'09.7065" 236.072 185.783 50.289 

30 3°59'33.9576" 43°48'05.1594" 263.7391 213.454 50.285 

31 3°59'52.9723" 43°48'08.5828" 264.1558 213.857 50.298 

32 3°59'30.3704" 43°48'23.3904" 260.36 210.066 50.294 

33 3°59'23.6050" 43°48'09.5770" 268.8395 218.554 50.285 

34 3°59'40.1239" 43°48'00.7426" 264.8227 214.535 50.288 

35 3°59'53.1343" 43°48'15.6290" 219.6132 169.322 50.292 

 13تیب   1ة(، ٘میبط  -1ا٘ذ. ٔغبثك ضیىُ ) ( ٘طبٖ دادٜ ضذ1ٜٞبی ٌزا٘ی ٚ ٚضؼیت تٛپٌٛزافی ٔٙغمٝ، در ضىُ )ایستٍبٜ

 ا٘ذ.٘بٍٔذاری ضذٜ 2ضٕبرٜ پزٚفیُ  25تب  13ٚ ٘مبط  1ی پزٚفیُ ضٕبرٜ
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                                    )ب(                                                                             )الف(                                              

 سىجی َای گراوی)ب( پراکىدگی ایستگاٌ : )الف( يضعیت تًپًگرافی مىطقٍ ي1شکل 

 دٞذ.را ٘طبٖ ٔی 2ٚ  1ٞبی ( ٚضؼیت تٛپٌٛزافی ٔٙغمٝ در عَٛ پزٚفی2ُضىُ )

 
  2ي )پاییه( شمارٌ  1َای )باال( شمارٌ : تغییرات تًپًگرافی در طًل پريفیل2شکل 

 َای گراویپردازش ي تصحیحات دادٌ -3

ا٘ذ. پیس اس  ٞب خغبٞبی خشر ٚٔذ ٚ دریفت دستٍبٞیٔطبٞذات ٌزا٘ی آِٛدٜ ثٝ خغبٞبی ٔختّفی ٞستٙذ وٝ ٟٕٔتزیٗ آٖ

ٝ ی ٌزا٘یتؼذیُ ایٗ خغبٞب، ضجىٝ ٝ   ٞیبی ٌزا٘یی  سٙدی ثبیذ سزضىٙی ضٛد. سزضىٙی ضیجى ٞیبی  سیٙدی ٔطیبثٝ ضیجى

ٞب ثٝ دِیُ ػٛأُ ٔتؼذد ثب ٞیٓ  آیذ. ایٗ ضتبةدست ٔیٌیزد. پس اس ایٗ ٔزحّٝ ضتبة ٌزا٘ی ٘مبط ثٝتزاسیبثی صٛرت ٔی

ٞبی خزْ ِٔٛیذ ٌیزا٘ص اس ػٛأیُ اییٗ     ار٘ذ. اختالف ارتفبع ٘مبط، تأثیز تٛپٌٛزافی ٚ اِجتٝ اختالف چٍبِی تٛدٜاختالف د

ٝ اختالف ٞستٙذ وٝ ٔٛرد آخز، سیٍٙبَ ٚ ثمیٝ ٘ٛیش ٞستٙذ. پس اس اػٕبَ ٕٞٝ ی آ٘یبِٔٛی ثٌٛیٝ   ی ایٗ تصحیحبت ٘مطی

 .]2[حبصُ خٛاٞذ ضذ

 تصحیح جسر ي مدی   -3-1

ً ٌبْ اَٚ در ٔحب -سجبت، اػٕبَ تصحیح خشر ٚ ٔذی رٚی ٔطبٞذات است. ثزای ایٗ ٔٙظٛر، رٚاثظ ٔؼزفی ضذٜ در )ال٘ی

ا٘ذ. ایٗ رٚاثظ، ٔمذار تصحیح خیشر ٚ ٔیذی سٔییٗ را ثیب در ٘ظیز ٌیزفتٗ تیبریخ ٚ سیبػت         وبر ٌزفتٝ ضذٜ( ث1959ٝٔٗ، 

 .]3[وٙذیسٙدی ثزای ٞز ٔطبٞذٜ ارائٝ ٔٔطبٞذٜ ٚ عَٛ ٚ ػزض صئٛدتیه ایستٍبٜ ٌزا٘ی
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 تصحیح دریفت دستگاَی  -3-2

سٙح است. تغییزات ایٗ خغیبی سیسیتٕبتیه را در   ٌبْ دْٚ در ٔحبسجبت ٌزا٘ی، تصحیح ٘بضی اس دریفت دستٍبٜ ٌزا٘ی

تٛاٖ خغی در ٘ظز ٌزفت ٚ اس آ٘دبئیىٝ ٔطبٞذات در ٞز رٚس اس یه ایستٍبٜ ضزٚع ٚ پس اس لزائت رٚی عَٛ یه رٚس ٔی

در پبیبٖ رٚس ٔدذدًا رٚی ایستٍبٜ اَٚ ٔطبٞذٜ ا٘دبْ ضیذٜ اسیت، ثٙیبثزایٗ اس رٚاثیظ ارائیٝ ضیذٜ ثیزای        چٙذیٗ ایستٍبٜ، 

 .]4[ی ثستٝ استفبدٜ ضذٜ استتصحیح ایٗ خغب در یه حّمٝ

 سرشکىی مشاَدات -3-3

 ی سیز سزضىٙی ضذ:سٙدی ثب راثغٝی ٌزا٘یپس اس اػٕبَ تصحیحبت خشر ٚ ٔذی ٚ دریفت دستٍبٞی، ضجىٝ

(1)                

   ی ٌزا٘یی تصیحیح ضیذٜ ٚ    ٔطبٞذٜ     ٚ  i  ٚjٌزا٘ی در ٘مبط ثٝ تزتیت ٔمبدیز ٔدَٟٛ ضتبة   ٚ    در ایٗ راثغٝ 

ٞب ثٝ وٕه رٚش وٕتزیٗ ٔزثؼبت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼّیْٛ ثیٛدٖ ٔمیذار    ٌزا٘ی ایستٍبٜخغبی تصبدفی ٞستٙذ. ٔمبدیز ضتبة

ٞیب در  ٌزا٘ی ٔغّك ایستٍبٜپّیٝ ٔحبسجٝ ضذ٘ذ. ٔمبدیز ضتبةٌزا٘ی در ایستٍبٜ ٌزا٘ی ٔغّك ٚالغ در دا٘طٍبٜ ٔٛ٘تضتبة

 ا٘ذ.( ارائٝ ضذ2ٜخذَٚ )

 گراوی ورمالشتاب -3-4

ٌزا٘ی ٘زٔبَ ثیزای ٞیز ایسیتٍبٜ ٔحبسیجٝ ضیٛد. ثیزای اییٗ        ٔمبدیز آ٘بِٔٛی ٞٛای آساد ٚ ثٌٛٝ ثبیذ ضتبةی ثزای ٔحبسجٝ

ٌزا٘یی ٘زٔیبَ ثیزای ٞیز     . ٔمیبدیز ضیتبة  ]5[ا٘یذ وبر ٌزفتٝ ضذٜ( ث2005ٝٔٙظٛر، رٚاثظ ارائٝ ضذٜ در )ٞبفٕٗ ٚ ٔٛریتش، 

 ا٘ذ.( ارائٝ ضذ2ٜایستٍبٜ در خذَٚ )

 تصحیح ًَای آزاد -3-5

ی سییز اسیتفبدٜ   ٌزا٘ی ثٝ دِیُ ارتفبع اس سغح ٔجٙبی صئٛئیذ، اس راثغٝی حذف اثز تغییزات ارتفبػی رٚی ٔمبدیز ضتبةثزا

 ضذٜ است:

(2)               

 وبر ٌزفتٝ ضذٜ است:ی سیز ثٝی آ٘بِٔٛی ٞٛای آساد راثغٝٚ ثزای ٔحبسجٝ

(3)                    

ٌزا٘یی  ضیتبة    ٌزا٘ی ٔغّك ٔطیبٞذٜ ضیذٜ،   ضتبة     تصحیح ٞٛای آساد،      ارتفبع ارتٛٔتزیه،   در ایٗ راثغٝ 

( 2. ٔمبدیز ٔحبسجٝ ضذٜ ثیزای آ٘یبِٔٛی ٞیٛای آساد در خیذَٚ )    ]6[آ٘بِٔٛی ٞٛای آساد است     ٘زٔبَ رٚی ثیضٛی ٚ 

 آساد در ٔحُ است.ی آ٘بِٔٛی ٞٛای ٌز ٘مطٝ( ٕ٘بیص3ا٘ذ ٚ ضىُ )ارائٝ ضذٜ
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 گال َستىد.(ی مقادیر بٍ میلیَا. )َمٍگراوی ي آوامًلی: وتایج وُایی مقادیر شتاب2جديل 

 ایستگاٌ
شتاب گراویی  

 (  )مطلق 

شتاب گراویی  

 ( ورمال )

وًسیییییان 

 ( 𝛿) جاذبٍ

آوامًلی ًَای آزاد 

(    ) 

ی تصحیح بًگٍ

 (   ) کامل

ی آوییامًلی بًگییٍ

 (   ) کامل

1 980476.665 980441.835 34.83 19.3234636 19.0265 0.2969636 

2 980477.05 980442.716 34.334 18.826274 18.7296 0.096674 

3 980477.222 980443.178 34.044 18.5368546 18.5755 -0.0386454 

4 980477.324 980443.427 33.897 18.3896778 18.4943 -0.1046222 

5 980477.331 980443.508 33.823 18.3147622 18.47 -0.1552378 

6 980477.506 980443.661 33.845 18.3377944 18.4219 -0.0841056 

7 980477.657 980443.75 33.907 18.4003982 18.3954 0.0049982 

8 980477.789 980443.778 34.011 18.504179 18.3894 0.114779 

9 980477.852 980443.67 34.182 18.6747438 18.4304 0.2443438 

10 980477.761 980443.404 34.357 18.8496204 18.5265 0.3231204 

11 980477.449 980442.876 34.573 19.0664242 18.7109 0.3555242 

12 980476.959 980442.089 34.87 19.3630574 18.9824 0.3806574 

13 980476.486 980441.164 35.322 19.8160294 19.3016 0.5144294 

14 980475.328 980439.668 35.66 20.1543096 19.7554 0.3989096 

15 980475.859 980440.753 35.106 19.6006396 19.3886 0.2120396 

16 980476.157 980441.455 34.702 19.1956336 19.1524 0.0432336 

17 980476.45 980442.06 34.39 18.8838366 18.9497 -0.0658634 

18 980476.771 980442.697 34.074 18.5683398 18.7366 -0.1682602 

19 980476.96 980443.139 33.821 18.3140266 18.5895 -0.2754734 

20 980477.116 980443.418 33.698 18.19058 18.4984 -0.30782 

21 980477.446 980443.688 33.758 18.2507354 18.4129 -0.1621646 

22 980477.642 980443.739 33.903 18.395813 18.3998 -0.003987 

23 980477.644 980443.63 34.014 18.5065852 18.4409 0.0656852 

24 980477.525 980443.303 34.222 18.7144634 18.557 0.1574634 

25 980477.2 980442.58 34.62 19.1122754 18.8079 0.3043754 

26 980476.513 980441.215 35.298 19.7903262 19.2615 0.5288262 

27 980476.923 980441.519 35.404 19.8973012 19.1885 0.7088012 

28 980475.95 980440.379 35.571 20.0650472 19.5458 0.5192472 

29 980474.487 980438.497 35.99 20.4856338 20.1392 0.3464338 

30 980469.217 980430.047 39.17 23.6689044 23.0686 0.6003044 

31 980470.238 980430.29 39.948 24.4422702 22.9456 1.4966702 

32 980470.27 980431.114 39.156 23.6513676 22.6169 1.0344676 

33 980468.237 980428.276 39.961 24.4587644 23.5962 0.8625644 

34 980469.325 980429.889 39.436 23.933501 23.1382 0.795301 

35 980478.032 980443.812 34.22 18.7127692 18.3879 0.3248692 

 
 ی آوامًلی ًَای آزاد: وقش3ٍشکل 
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 …یی رفتار میدان گرانی زمین در جنوب ناحیهمطالعه

 پیر بریو، مجید عباسی ، ژانبابک شریفی

 دٞذ.را ٘طبٖ ٔی 2ی ٚ ضٕبرٜ 1 ٞبی ضٕبرٜ( تغییزات آ٘بِٔٛی ٞٛای آساد در عَٛ پزٚفی4ُضىُ )

 
  2ي )پاییه( شمارٌ  1َای )باال( شمارٌ : آوامًلی ًَای آزاد در طًل پريفیل4شکل 

 ی کاملتصحیح بًگٍ -3-6

TCسی )اس ٘زْ افشار تیدر ایٗ پزٚصٜ، 
ٌٛٝ ٚ تغیییزات تٛپیٌٛزافی اسیتفبدٜ    ی ثی ٕٞشٔبٖ تصحیح تختٝ( ثزای ٔحبسج7ٝ

ی ایٗ تصحیح اس ٔیذَ رلیٛٔی   ثزای ٔحبسجٝ .است 8سبفتافشاری ٌزٚی ٘زْافشار یىی اس اخشای ثستٝضذٜ است. ایٗ ٘زْ

ٔتیز  ٌیزْ ثیز سیب٘تی    67/2چٍبِی پٛستٝ در ایٗ ٘بحیٝ ( ثٝ آٖ اضبرٜ ضذ، استفبدٜ ضذٜ ٚ ٔمذار 1ارتفبػی وٝ در ثخص )

-( ارائٝ ضذ2ٜی وبُٔ، در خذَٚ )سی ثزای تصحیح ثٌٛٝافشار تیٔىؼت در ٘ظز ٌزفتٝ ضذٜ است. ٔمبدیز خزٚخی اس ٘زْ

 :]6[ی وبُٔ حبصُ خٛاٞذ ضذی سیز، ثب وسز ایٗ تصحیحبت اس ٔمبدیز آ٘بِٔٛی ٞٛای آساد، آ٘بِٔٛی ثٌٛٝا٘ذ. عجك راثغٝ

                                                                                                                     

ٝ      ی وبُٔ ٚ تصحیح ثٌٛٝ    در ایٗ راثغٝ،  ٝ     آ٘یبِٔٛی ثٌٛی وبٔیُ ثیزای    یی وبٔیُ اسیت. ٔمیبدیز آ٘یبِٔٛی ثٌٛی

ٝ  ( ٕ٘بیب5ٖا٘ذ. ضىُ )( ارائٝ ضذ2ٜا٘ذ، در خذَٚ )دست آٔذٜی ثبال ثٝپزٚصٜ وٝ اس راثغٝ ایٗ ٝ  ٌیز ٘مطی ی ی آ٘یبِٔٛی ثٌٛی

 ی ٔٛرد ٔغبِؼٝ است.وبُٔ در ٔٙغمٝ

 
 ی کاملی آوامًلی بًگٍ: وقش5ٍشکل 

                                                 
7
 Topographic Correction 

8
 Gravsoft 
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 دٞذ.را ٘طبٖ ٔی 2ی ٚ ضٕبرٜ 1 ٞبی ضٕبرٜی وبُٔ در عَٛ پزٚفیُ( تغییزات آ٘بِٔٛی ث6ٌٝٛضىُ )

 
  2ي )پاییه( شمارٌ  1َای )باال( شمارٌ ی کامل در طًل پريفیل: آوامًلی بًگ6ٍشکل 

 گیریوتیجٍ -4

ی ٔٛرد ٔغبِؼیٝ  ضٛد، یه آ٘بِٔٛی ثٌٛٝ ٔٙفی تمزیجبً در ٚسظ ٔٙغمٝ( ٔطبٞذٜ ٔی6ٞبی ضىُ )عٛر وٝ در پزٚفیُٕٞبٖ

ثٝ ٔؼٙبی ٚخٛد چٍبِی وٓ در سیز ایٗ ٔٙغمٝ است وٝ فزض فزٚ٘طسیت سٔییٗ در اییٗ    ٔطٟٛد است. ایٗ آ٘بِٔٛی ٔٙفی 

ٝ ٞب )اس آ٘دبوٝ چٍبِی آٖسًٙوٙذ. ثزخٛرد ضٟبةٔٙغمٝ را ثبثت ٔی ی ٔثجیت  ٞب سیبد است( اصٛالً ٔٙدز ثٝ آ٘بِٔٛی ثٌٛی

وٙیذ. ثیب تٛخیٝ ثیٝ     بیی ایدبد ٔیٞبی اعزاف، اس ِحبػ ضیٕیٞب تغییزاتی را در سًٙخٛاٞذ ضذ، ضٕٗ ایٙىٝ ایٗ ثزخٛرد

وٙیذ، ِیذا   ٞبی تغییز ٔبٞیت یبفتٝ در اثیز ثزخیٛرد را تأیییذ ٕ٘یی    ضٙبسبٖ در ٔحُ، ٚخٛد سًٙٞبی سٔیٗایٙىٝ ثبسرسی

 ٌیزد.ٌیزی ٔجتٙی ثز فزٚ٘طست در ٔٙغمٝ ٔٛرد تأییذ لزار ٔی٘تیدٝ
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Abstract 

In the South-East of France, near Montpellier city, on the top of a hill, there is a creu (like crater) of more 

than 300 m diameters. There are two hypotheses about the origin of this creu: impact of a meteorite or 

land subsidence. In order to answer this question, we applied microgravimetry method by measuring the 

gravity in 35 points aligned in two profiles as well as their precise positions with geodetic GPS receivers. 

After correcting the measurements for tidal and drift effects, we computed the Bouguer anomalies over 

the region. A considerable negative anomaly of about -0.3 mgal in distinguished in the center of creu. 

This negative anomaly indicates the existence of low density matters under this location. Therefore, this 

creu is most probably due to a land subsidence in a karstic region.  

Keywords: Gravity, microgravimetry, Meteorite, karstic cavities, Gravimetric corrections. 
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