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 چکیده 

های مرتبط چین اب شهر تهرانهای راندگی در مرکز و پیرامون کالنگسلحاصل از پويايی کواترنری   دگرشکلیبخشی از 

ساختی، زمینمطالعات ريختپايه    . برشودمی  جبرانپايه تهران  کوهگستره  و  های البرز مرکزی  در جنوب بلندی  با گسل

از آنجاکه  اند.  گستره ايجاد شده  اين  در  راندگی   با سازوکار  (blind)  کور  های کارکرد گسلدر پیامد  ها  اين تاقديسبرخی از  

نهشتهپرديسان    گسل زير  شدهدر  مدفون  کواترنری  حاضر،،  است  های ضخیم  پژوهش  و    در  زيرسطحی  رديابی  برای 

ارتعاشات    ارتعاشات محیطی بهره گرفته شده است.  پردازشغیرفعال    نگاریلرزه  از روش  های هندسی آنشناسايی ويژگی 

شدگی به روش نسبت تقويت  دامنهو    اساسی  فرکانس تشديد  چونهای دينامیکی رسوبات  محیطی با هدف برآورد پارامتر

انطباق آنبرش عرضی دوبعدی  در    ی زيرسطحیهابا بررسی آنومالی   . شوندپردازش می  HVSRطیفی   با  و  شواهد  ها 

ارائه شده    پیرامون برج میالد   پرديسان   هايی از کارکرد پهنه گسلی کورنشانه  ،موجود در سطح زمین  ساختیزمینريخت

   است.

 پايه تهران، گسل پرديسان ، گستره کوهHVSRپردازش ارتعاشات محیطی، روش های کلیدی: واژه 
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Abstract 

The active deformation along the southern margin of the central Alborz and in Tehran’s piedmont 

is partly accommodated by fault-related fold structures. According to morphotectonic 

investigations, some of these structures are controlled by the activity of blind thrust faults. Since 

the Pardisan fault is buried by thick Quaternary deposits, in this study, we used the passive seismic 

ambient vibrations method to locate and specify its subsurface geometry. Ambient vibrations are 

processed using the horizontal to vertical spectral ratio (HVSR) technique to estimate the dynamic 

parameters such as predominant frequency and resonance amplitude of sediments. The detected 

subsurface anomalies in a 2D cross-section are in agreement with the morphotectonic signals 

visible at the surface, indicating the location and geometry of the Pardisan blind fault zone around 

the Milad Tower.  
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 مقدمه      1

ای  های لرزهاطالعات پیرامون چشمهای، شناسايی و گردآوری سازی تحلیل خطرلرزهها به جهت پیادهترين گام از بنیادی

ها در زير رسوبات مدفون گسل  ،های کواترنریدلیل ضخامت زياد نهشتهپايه تهران، بهدر گستره کوه  ها است.همانند گسل

های  رسد. در مقابل، آثار جنبايی گسل در سطح زمین به شکل دگرشکلینمیسطح زمین  به    صفحه گسیختشده و  

زمین کجريخت  چون  اليهساختی  چینشدگی  و  رسوبی  می های  پیدا  نمود  گسلخوردگی  الگوی  کند.  چنین  با  هايی 

های  يابی به داده راهکار دست  (.Talebian et al. 2016)  گیرندجای می  (blind faultsهای کور ) دگرشکلی در قالب گسل

با اين   است.  نگاریچون لرزه  طالعات زيرسطحیگیری از مها، بهرهاين گسل  دقیق  هندسه و موقعیت مکانیچون  پايه  

-های زيستوجود عوارض شهری و ايجاد آلودگی  ماننددلیل مشکالت عملیاتی  بههايی  سازی چنین روشپیاده  ،وجود

ها و  . در پژوهش حاضر، از روش مشاهدات و پردازش ارتعاشات محیطی همانند مايکروترمورشد  محیطی عملی نخواهد

  Berteli (1872)اين روش نخستین بار توسط  نگاری غیرفعال بهره گرفته شده است.عنوان يك روش لرزه بهها خردلرزه

 اين امواجهای پردازش  جمله روشاز  پیشنهاد شده است.    Omori (1909)سده بیستم میالدی توسط    یو سپس در ابتدا

در يك نقطه، موسوم به روش   (HVSR)  ارتعاشاتهای افقی و شاقولی  روش نسبت طیفی بین میانگین مولفهتوان به  می

توان های دينامیکی رسوبات، میترين پارامترترين و کلیدیاشاره کرد. از مهم  Nakamura (1989)تك ايستگاهی ناکامورا  

بهر با  اشاره کرد که  امواج  تقويت شدگی  اساسی و ضريب )دامنه(  برآورد  هبه فرکانس )پريود(  ناکامورا  از روش  گیری 

فرکانس )پريود( تشديد اساسی بر پايه مطالعات  (  2)های پوشاننده سنگ بستر و ضخامت آبرفت(  1)دو پارامتر    شوند. می

های صورت از جمله پژوهش  با يکديگر مرتبط هستند.  Ibs-von Seht and Wohlenberg (1999)توسط  انجام شده  

 اشاره کرد.   Uebayashi (2003)توان به برآورد ضخامت رسوبات پوشاننده سنگ بستر توسط  گرفته در اين خصوص می

اين مقاله شناسايی ساختار  زير نهشتههدف  پرديسان در  پهنه گسل کور  آبرفتی های زيرسطحی و تدقیق مکانی  های 

      است. HVSRبا پردازش ارتعاشات محیطی به روش  پايه تهرانکواترنری گستره کوه

 روش تحقیق      2

احتمالی گسل  ای طراحی شده به صورت عمود بر موقعیت  پروفیل لرزه  در امتداد  در پژوهش حاضر، ارتعاشات محیطی

و    قوی  نوفه با دامنهچون حذف  )پردازش امواج  پس از انجام مراحل پیش  (.الف-1  )شکل  اند شدهبرداشت    ،کور پرديسان

بر پايه  در هر پنجره زمانی    HVSR  در مرحله پردازش اصلی میانگین،  (ثانیه بر سیگنال  30های زمانی  اعمال پنجره

 : (Delgado et al., 2000) شودمی محاسبه( 1) رابطه

(1                                          )                                                                𝐻𝑉𝑆𝑅 =
√𝑁(𝑓)2+𝐸(𝑓)2

√2𝑉(𝑓)2
 

غرب و  -جنوب، شرق -ها در راستای شمالبه ترتیب بیانگر طیف دامنه فوريه سیگنال  V(f)و    N(f)  ،E(f)  صورتی کهبه

به    قائم است. ارتعاشات محیطی  پردازش  از  فرکانس    های دينامیکی رسوبات چونپارامتر  برآورد،  HVSRروش  هدف 

دلیل بهخیزی کم تا متوسط  لرزهبا    هایگسترهاين روش در    شود ازمیپیشنهاد    .شدگی استتقويتتشديد اساسی و دامنه  

بین فرکانس تشديد اساسی، میانگین سرعت برشی و ضخامت  رابطهکار گرفته شود. به ایهای لرزهاندک ثبت دادهشمار 

 شود: نشان داده می( 2تجربی ) بستر با استفاده از رابطهسنگ اليه رسوبی پوشاننده 

(2              )                                                                                                                    𝑓0 =
𝑉𝑠

4ℎ
 

افزون بر اين رابطه،    ضخامت اليه است.  hمیانگین سرعت برشی و    sV  بیانگر فرکانس تشديد اساسی،     0fکه در اين رابطه  

از   از فرکانس تشديد اساسی اليه رسوبی برآورد می3طريق رابطه )ضخامت اليه رسوبی   Ibs-von)  شود( با استفاده 

Seht and Wohlenberg 1999:)   

(3                                                        )                                                                      𝐻 = 𝑎𝑓𝑟
𝑏   

بستگی مرتبط با  ضرايب هم  bو    aفرکانس تشديد اساسی و    بیانگر    rfضخامت رسوبات،    دهندهنشان  Hصورتی که  به

  HVSR  هایمنحنی  Geopsy  (Wathelet, 2007)افزار  به کمك نرم  های هندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه است.ويژگی

می می  شودبرآورد  آن  طريق  از  پارامترکه  کردتوان  استخراج  را  رسوبات  دينامیکی  نرمسپس  .  های  از  استفاده  افزار  با 
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OpenHVSR-Processing toolkit  (Bignardi et al. 2018)  را در يك    دينامیکی برآورد شدههای  توان پارامترمی

    .ب(-1 )شکل تصويرسازی کرد از ساختار زيرسطحی برش عرضی دوبعدی

 

 

محدوده مورد مطالعه در راستا و پیرامون تاقديس  رنگ پايه البرز مرکزی. مستظیل سفید )الف( گستره شهر تهران در جنوب کوه .  1شکل  

دهنده راندگی  نشان( 2( و )1)های شماره  که  اند، به طوریتصوير، با استفاده از اعداد نمايش داده شدههای در گسلدهد. پرديسان را نشان می

(  8( راندگی داووديه، و )7غربی، ) - ( راندگی شرقی6( راندگی تلويزيون، )5گسل ايوبی، )پهنه ( 4فیض، )( راندگی باغ3احتمالی پرديسان، )

صورت عمود بر راستای ساختار پرديسان طراحی و  درجه به  354ای )نقاط زردرنگ( با راستای لرزهراندگی احتمالی طرشت است. پروفیل 

رنگ  های سبزصورت يك برش عرضی دوبعدی. دايرهای به زيرسطحی برآورد شده در راستای پروفیل لرزه )ب( ساختار  برداشت شده است.

 ای است.پروفیل لرزه راستای  نگاری درهای لرزه دهنده ايستگاهنشان

 گیری نتیجه      3

ای از ها بر پايه تفاوت در فرکانس تشديد اساسی در درازای پروفیل لرزهدر ساختار زيرسطحی برآورد شده مرز بین اليه

اين روب-1اند )شکل  يکديگر تفکیك شده از  تقويت  ،(.  از  آنومالی ناشی  اساسی    شدگیسه  فرکانس تشديد  غیرعادی 

اين سه   های آبرفتی سازند هزاردره )؟(( ايجاد کرده است.ای را با اليه ضخیم بااليی )نهشتهتوجهقابل  ها، تداخل  اليه

پايه  گستره کوه  ی درساختزمین ريختهای  بررسیهای شناسايی شده حاصل از  آنومالی با جايگاه مکانی و هندسه گسل

گسلی    نشان از کارکرد  (2)  شماره  گسل پرديسان، آنومالی  بیانگر  (1)  شماره  به صورتی که آنومالی  .استنطبق  تهران م

های گسترش نهشته  گسل ايوبی است.پهنه  کارکرد  مرتبط با    (3شماره )و آنومالی    های میانی تاقديس پرديسان،در بخش

 های آبرفتی گستره تهران نخستین بار توسط نهشته  مشاهده کرد.  (ب-1شکل )  درتوان  آبرفتی گستره تهران را در ژرفا می 

Rieben (1955)    به چهار واحدA  ،B ،C  وD مرز   ، ب(-1در شکل ) . شده استبندی ترتیب از قديم به جديد تقسیمبه

های  باالآمدگی نهشتهجايی شاقولی و  جابه  نشان از وجود  رنگ(های سیاهچینخط)(?)C   های آبرفتی واحدزيرين نهشته

  وجود مولفه   داشته، و داللت بر  ( نسبت به فروديواره گسل1آبرفتی جوان در بلوک شمالی گسل پرديسان )آنومالی شماره  

پهنه شکستگی را   به نسبت عريض  آنومالی شماره سه، پیکان مشکی گسترشدر    دارد.راندگی بر روی گسل پرديسان  

های گسلی است  ای از شاخهها در اين آنومالی به دلیل کارکرد مجموعهشکستگیپهنای بیشتر گسترش  دهد.  نشان می 

های گسلی بر روی تصاوير  اين شاخهگذاری شده است.  به نام پهنه گسلی ايوبی در سطح نام  (1364بربريان )که توسط  

در ژرفا به يکديگر  که  هستند    یپهنه گسلی واحدبه    و متعلق  شوندروشنی ديده میبه  های هوايیو عکس  ایماهواره

  های آبرفتی و بانهشته  ها دربه منظور رديابی گسل  HVSRروش    کارگیریبهدست آمده،  با توجه به نتايج به پیوندند.می

)الف( 

 ) 

 )الف 

 )ب( 
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های اين  از محدوديت  است.  یروش مناسب  هصرفآسان و مقرون بهنسبت  بهسازی  دلیل پیادهبستر بهاز سنگکمتر  ژرفای  

های  مطالعه گسل برای از اين رو، است.بیشتر از سنگ بستر   یدر ژرفا زيرسطحی هایدر شناسايی ساختار روش ناتوانی 

شناسايی  توانايی قابلیت با   یروش ديگرنیاز است تا  HVSRبر روش افزون در ژرفا ها  و برآورد هندسه اين ساختار ژرف 

عنوان  به  (MSM)ها  ی خردلرزهسنجگرفته شود. روش طنین  کاربه  بسترهای زيرسطحی در ژرفای بیشتر از سنگتارساخ

 شود. پیشنهاد می هابرآورد اين دسته از ساختار برایو تکمیلی  مناسب یروش
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