
 ٦٠-٥٧صفحه ، ١٤٠٠ خرداد، مين سمينار ژئوفيزيك اكتشافي نفتپنجمجموعه مقالات 

برج ميلاد تهران با روش طنين سنجي  پيرامون زيرسطحيهاي رديابي ناهمگني
  ايخردلرزه

  
 ٤احمد زارعان ،٣محمد فروتن ، ٢حبيب رحيمي ،١آريا ابوعلي

 
   abooaliaria@ut.ac.ir دانشگاه تهران، ،موسسه ژئوفيزيك، كارشناسي ارشد مقطع آموختهدانش١

  rahimih@ut.ac.ir دانشگاه تهران، ،موسسه ژئوفيزيكدانشيار، ٢
  foroutan.md@ut.ac.irعلوم، دانشگاه تهران،  سيپرد ،شناسينيدانشكده زم ار،ياستاد ٣

   zarean@gmail.comاستاديار، گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، ٤

  چكيده

اي با فركانس پايين را دچار پوسته زمين طيف ميدان خردلرزه هايناهمگنيهاي عددي، سازيها و مدلآزمايشبرپايه 
اهش ، كايلرزه پرسرعت هاياي در مواجه با ناهمگنيطيفي ميدان خردلرزه )شدت( دامنهصورتي كه كند، بهآشفتگي مي

وسته ي پهابا هدف رديابي ناهمگني ويژگييابد. استفاده از اين افزايش مي ايلرزه سرعتكم هايبا ناهمگني تعاملو در 
 ارائه شده است. MSMاي يا سنجي خردلرزه تحت عنوان فناوري طنين، ميادين نفتي و گازيهاي گسلي و چون پهنه

MSM  ي ارتعاشات محيطي به شناساي پردازش و تحليل با است كه ايستگاهيتكغيرفعال  نگارييك روش لرزهدر واقع
 ،تهران پيرامون برج ميلادهاي پوسته رديابي ناهمگني به منظور ،حاضر پژوهشدر . پردازدميطحي هاي زيرسساختار

 .گيرندمي قرار پردازشتحت  MSMتوسط روش سپس  و اي انجام شدهپروفيل لرزه ها توسطخردلرزهعمليات برداشت 
- ساختي موجود در سطح زمين، نشانهزمينها با شواهد ريختو انطباق آن MSMروش ي حاصل از هابا بررسي آنومالي

  ارائه شده است.   در اين گستره گسلي هايهايي از كاركرد پهنه

  نگاري غيرفعال، هاي پوسته، لرزهناهمگني ،پردازش ارتعاشات محيطياي، سنجي خردلرزهروش طنينهاي كليدي: واژه
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Abstract 

Based on experiments and numerical modeling, Earth's crust's heterogeneity disturbs the spectrum 
of the low-frequency microseismic field, decreasing spectral amplitudes at the Earth's surface 
over high-velocity heterogeneities and increasing them above low-velocity heterogeneities. 
Applying this property to detect crustal heterogeneities at depth, especially in oil and gas field 
exploration, is presented in the microseismic sounding method or MSM technology. The MSM is 
a single-station passive seismic method in which subsurface structures can be identified by 
processing and analyzing ambient vibrations. In this study, to detect the crust's heterogeneities 
around Milad Tower in Tehran, the microseisms are collected by a seismic profile and processed 
by the MSM. Examining the MSM anomalies and their coherency with the morphotectonic 
investigations, evidence of the fault zones' activity has been identified and presented.  
Keywords: MSM, Measuring ambient vibration, crust's heterogeneities, Passive seismology 
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  مقدمه    ١
دامنه  و ثانيه ١٠تا  ٣/٠با پريود هايي ) لرزش٢هاو خردلرزه ١هاي (مايكروترمورمحيطارتعاشات هاي محيطي يانوفه

اي ناشي از باد، امواج لرزه هاي انساني و يا عوامل طبيعي مانند امواجدر اثر فعاليت ميكرون هستند كه ١تا  ١/٠جابجايي 
هرتز منشا طبيعي داشته (مانند امواج  ١اين امواج با فركانس كمتر از . آيندوجود ميفشاني بهآتشهاي عاليتآب دريا و ف

هرتز بوده كه عمدتا منشا  ١تر از بيش امواج با فركانس هاشود و مايكروترمورزه گفته ميها خردلراقيانوس) و به آن
جويي از ارتعاشات تاريخچه بهره). Bonnefoy-Claudet, 2006( هاي انساني هستندمصنوعي دارند و حاصل فعاليت

دهنده رابطه بين خواص هايي كه نشانگردد. در اين زمينه، آزمايشها، به بيش از يك قرن باز ميمحيطي چون خردلرزه
ارتعاشات محيطي در هر نقطه از سطح زمين  ارتعاشات و خواص الاستيك محيط است، انجام شده است. فركانس-دامنه

خود پويا هستند. از اين رو،  نوساناتصورت مداوم در حال ارتعاش بوده و در هر دو قسمت فوقاني و ژرف پوسته در به
ست دهاي پوسته زمين را بهيههاي ساختاري و پارامترهاي مكانيكي لاويژگي مربوط بهامكان دسترسي و شناخت اطلاعات 

ل عنوان يك سيگنامنظور استفاده از ارتعاشات محيطي بههايي بهروش بسياري از محققان در حال توسعهامروزه دهند. مي
شده  هاي موثر و كاربردي توسعه دادهيكي از روش اي هستند.هاي خردلرزهسنج و نيز حل مسئله مربوط به چشمهژرف

كه براي  است MSMها يا فناوري طنين سنجي خردلرزه ،هاسيگنال اين دسته از با استفاده از ژرف سنجي در زمينه
در اين  .گرديدمعرفي  Ammosov et al. (2007)و  Gorbatikov et al. (2004)اولين بار توسط دانشمندان روسي 

ه منظور تجزيمورد نياز به يبه عنوان پارامتر اطلاعات ياخردلرزه دانيم يفيط ياجزا يا شدت دامنه ييفضا عيتوزروش، 
خصوصيات ديناميكي موج، يعني طيف دامنه مد اصلي موج رايلي، جهت از  در واقع شود وميكار گرفته به ليتحل و

بب س ،در ژرفا پوسته زمين يشناختهاي زميناين روش، ناهمگني بر پايه .گيردبازسازي ساختار زيرسطحي بهره مي
گار ناند به كمك يك لرزهتوشود كه ميهاي خاص مياي پيرامون فركانسقابل اعتماد در شدت ميدان خردلرزه اتتغيير

 نه تنها. شودمي تشخيص داده ،باشد سيگنال برابر يا بيشتر از طول موج ٥/١ها ابعاد ناهمگني در يك ناحيه به شرطي
يز بر نهاي زيرين ها كيلومتر از لايهاي اثر گذار است، بلكه دههاي رسوبي نزديك به سطح بر شدت ميدان خردلرزهنهشته

عنوان روشي جهت به MSM ،در پژوهش حاضر و قابل شناسايي هستند. بودهتاثير گذار  اين ميدانتغببرات شدت 
 شهر تهران پيرامون برجدر بخشي از گستره كلانهاي پوسته زمين رديابي ناهمگنيپردازش ارتعاشات محيطي به هدف 

 .ميلاد بكار گرفته شده است

  روش تحقيق    ٢
 
ن گيرد. در ايانجام مي صورت ديجيتالبهحمل قابل يهانگارهتوسط لرز هاشناسايي ناهمگنيبا هدف  هارداشت خردلرزهب

- باسع-هاي طرشتتاقديس پرديسان (بلنديساختي هاي زمينصورت عمود بر راستاي عارضهاي بهپروفيل لرزه، پژوهش

Nراستاي ، كيلومتر ١/٣با درازي ، شهر تهرانآباد) در كلان  ٩٥توسط ها طراحي شده و عمليات برداشت خردلرزه °٣٥٤
انجام  ايستگاه هر بين متري ٢٥ فواصل با CMG-6T مدل گورالپ باندپهن ايمولفه سه حملقابل نگاريايستگاه لرزه

رازاي به د اياز پروفيل لرزه قسمتيدر هاي شهري متراكم در تهران، عارضهدليل حضور لازم به ذكر است كه به است. شده
مان ز مدت است. تيجه نهايي را تحت تاثير قرار دادهبرداري صورت نگرفته است كه متاسفانه بخشي از نداده متر ٤٠٠

ري خود را از دست ندهند پايدا امواج )١رابطه ( برپايه باشد كه ايگونهبايد به ايبه ازاي هر ايستگاه لرزه هابرداشت داده
)Bendat and Piersol, 1966 .(  

 )١   (                                                                                                     σ = 2∫ 𝑆 (𝑓)𝑑𝑓                                                                                                                         

 هستند و بر اين اساس پايداري براي بازه فركانسي يتصادف نديفرآ فيط يپاشش و چگال بيبه ترت 𝑆و  𝜎 رابطه اين در
دقيقه جهت برداشت زمان  ٦٠تا  ٤٠هرتز بين  ١تا  ١/٠ دقيقه و براي بازه فركانسي ٢٠تا  ١٥هرتز از  ١٢تا  ١٠امواج 

دقيقه ارتعاشات را  ٩٠ها به مدت نگارتمامي لرزهبا توجه به بازه فركانسي مورد نظر  ، از اين رو، در اين پژوهشنياز است
_____________________________________________________________________________________ 

١ sMicrotremor 
٢ sMicroseism 



  

  

٣

پاسخ چنين حذف آثار حاصل از ها و هم، به جهت تعيين اثرات جهاني و محلي خردلرزهMSMدر روش  ثبت كردند.
كيلومتر نسبت به  ٥٠متر تا  ١٠در فواصل بين  نابه عنوان ايستگاه مبثابت  نگاريايستگاه لرزه يك ها، بايدنگارلرزه

 (MSM)ها سنجي خردلرزه سازي روش طنيناصول كلي پياده كه بيانگر )٢رابطه (بر پايه  ترين ايستگاه قابل حملنزديك
  در تهران به عنوان ايستگاه مبنا انتخاب شده است. TEHAنگاري كه در اين مطالعه ايستگاه لرزه شودمي تعيين است،

 )٢                                                                  (                                            𝐼(𝑥. 𝜆) =
( . )

( )
  

 0W  هاي قابل حمل وطيف مربوط به ايستگاه Wموج، طول λها در طول پروفيل، ايستگاه ميانفاصله  x )٢( ابطهدر ر

 شود، فرض ناچيزمحيط داراي ناهمگني افقي  ،است. اگر طبق تئوري انتشار امواج سطحي مبناطيف مربوط به ايستگاه 
توان پس از را ميهاي متفاوت تبديل شود كه نتايج برداشت I(λ) صورتبه بعديتواند به مجموعه يكمي MSMمسئله 

ن متر تا از چندي دتوانميبرداشت برپايه وضوح مورد نظر فاصله نقاط در كنار يكديگر قرارداد. پردازش و به جهت تفسير 
امواج ميدان  (شدت) اي از توزيع دامنه، نقشهMSM روشنتيجه  متغير باشد.اي كيلومتر در يك پروفيل لرزه ينچند

اين  .دخواهد بو) هاي مختلفنسبت به فركانس( نسبي برشي كه بيانگر سرعت استبل بر حسب واحد دسي ايخردلرزه
وبي خاي براساس تئوري امواج سطحي (با فرض ناچيز بودن ناهمگني افقي)، بهلرزهتجزيه و تحليل ميدان خرد با روش

 دامنه)( افزايش شدتصورتي كه سرعتي در پوسته زمين را شناسايي كند، بههاي معيار اصلي وجود ناهنجاري مي تواند
- سرعت و كاهش شدت ميدانآنومالي كمدهنده نشان هاي متناسب با ژرفاي لايهموج اي در فاصله طولميدان خردلرزه

 شده ي توسعه دادهافزاررمن. در اين پژوهش با استفاده از بسته است در پوسته زمين لي پرسرعتآنومابيانگر  ايخردلرزه
OpenHVSR-Processing toolkit (Bignardi et al. 2018) روش هاي برداشت شده بهخردلرزهMSM  پردازش و

  .)١(شكل  نداهبصري سازي شد صورت يك برش عرضي دو بعديبه

  
  

صورت يك برش عرضي اي بهدر راستاي پروفيل لرزه و ساختار زيرسطحي برآورد شده رخ توپوگرافي سطحينيم .١شكل 
اي هبا استفاده از داده ترسيم شده رخ توپوگرافينيم ساختي بر رويزميننتايج حاصل از مطالعات ريخت (شكل بالا) دوبعدي.

ALOS PALSAR  شده است.نشان AFZ ايوبي،دهنده گسل نشان CF گسل موجود در بخش مياني تاقديس پرديسان، وPF  



  ٤

هاي سبز (شكل پايين) دايره نشان داده شده است. Milad Towerاست. موقعيت مكاني برج ميلاد نيز با عنوان گسل پرديسان 
هاي با شدت صورت پهنهبه ٣، و ٢، ١هاي آنوماليدر اين شكل  .اي استنگاري در پروفيل لرزهرزههاي لدهنده ايستگاهرنگ نشان
هاي مذكور با اي دارند. آنوماليلرزه سرعتهاي كمواقع نشان از حضور ناهمگني اي هستند و درميدان خردلرزهزياد (دامنه) 

و  ١ه دهندترتيب نشانكه به  د،نمطابقت دار (شكل بالا) ساختيزمينمطالعات ريختحاصل از  شده هاي شناساييموقعيت گسل
هاي مشخص شده با علامت سوال نيز آنومالي. استمرتبط با گسل بخش مياني تاقديس پرديسان  ٣هاي گسلي ايوبي و شاخه ٢

 مبهم هستند.صورت به خواني ندارند وساختي همزميناي هستند ولي با اطلاعات ريختسرعت لرزههاي كممربوط به ناهمگني
  سازي شده است.صورت ناقص مدلدليل فقدان داده بهبه ٤آنومالي 

  گيرينتيجه    ٣
با  اند.اي در ژرفا برآورد شدهسرعتي بر پايه ميزان شدت ميدان خردلرزه هايناهمگنيدر ساختار زيرسطحي برآورد شده 

دهنده دهند، و در واقع نشانرا نشان مي (قرمز زنگ) بلدسي ١٠ ميزان شدت بالا ٣، و ٢، ١هاي ، آنومالي١توجه به شكل 
ساختي در اين گستره، به زمينمطالعات ريخت از نتايج حاصلبا مقايسه  در اي هستند كهلرزهسرعت كم هايناهمگني

بل مرتبط با دسي رنگ) (سبز -٦تا  -٤هاي با ميزان شدت پهنه .شوندميهاي خردشده و گسلي نسبت داده شده پهنه
 ستبرتواند به سازند ميري، مت ١١٠٠تا ژرفاي كف پهنه  رديابي با توجه به كهاي هستند لرزههاي پرسرعت ناهمگني
 هايناهمگنياند، هايي كه با علامت سوال نشان داده شدهآنومالي نسبت داده شود. A (Rieben, 1955)يا واحد  هزاردره

اخت سزمينهاي گسلي كوري باشند كه در مطالعات ريختتوانند گوياي پهنهدهند كه مياي را نشان ميلرزه سرعتمك
دهد كه با موقعيت پهنه گسلي پرديسان در مطالعات و جزئي را نشان مي ، آنومالي ناقص٤آنومالي  اند.رديابي نشده

ا ب برداري در اين گستره است.عدم دادهص بودن اين آنومالي در برش عرضي، ساخت مطالبقت دارد. علت ناقزمينريخت
هاي آبرفتي و نهشتههاي پوسته در به منظور رديابي ناهمگني MSMكارگيري روش دست آمده، بهتوجه به نتايج به

ي اين روش در ابتدا با هدف شناساي صرفه روش مناسبي است.نسبت آسان و مقرون بهسازي بهدليل پيادهبستر بهسنگ
توان در و پژوهش پيرامون ميادين ژرف نفتي و گازي توسط پژوهشگران روسي توسعه داده شده است، از اين رو، مي

هاي زيرسطحي در هاي اين روش ناتواني در شناسايي ساختاراز محدوديت قع شود.مطالعات اكتشافي مورد استفاده وا
عنوان به HVSRروش توان از مي هاي كم عمقهندسه ناهمگني براي مطالعه است. از اين رو،متر  ٤٠٠ژرفاي كمتر از 

  بهره جست.روش مكمل 
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