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 چكيده 

شناسي مانند گسلها، مخازن اي فركانس پايين در شناسايي ساختارهاي زمين هاي لرزهدر اين مطالعه، كاربرد نوفه
هيدروكربني، مناطق ژئوترمال و آتشفشاني مورد بحث قرار گرفته و كاركرد اين روشها در شناسايي گسل اهرم و نتايج 

ها استفاده شده آن آورده شده است. از بين روشهاي مرسوم در اين حوزه، در اين مطالعه از روش ژرفاسنجي ريز لرزه
بت هاي ثفركانسي پايين نوفهطيف دامنه نرمال شده اي است كه با استفاده از ي غيرفعال لرزهروشهااين روش از است. 

نسبت به يك ايستگاه مبنا، ساختار هاي مدنظر مورد مطالعه قرار  بعدي –ها و يا بصورت سه هاي پروفيلشده در ايستگاه
عمود بر ساختار گسل اهرم برداشت شده  ايايستگاه لرزه ٢٠٠در اين مطالعه در راستاي چند پروفيل بيش از  گيرد.مي

و با در نظر گرفتن ايستگاه اهرم متعلق به پژوهشگاه زلزله به عنوان ايستگاه مبنا، نقشه توموگرام شدت در راستاي همه 
با نواحي با شدت بالا و لذا . راستاي گسل اهرم، در توموگرام ها پروفيلها برآورد شده و امتداد گسل اهرم شناسايي شد

       نواحي با سرعت پايين مشخص گرديد. 
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Abstract 

In this study, the application of low frequency seismic noises in identifying geological structures 
such as faults, hydrocarbon reservoirs, geothermal and volcanic areas is discussed and the 
function of these methods in identifying Ahram fault and its results are presented. 
Among the common methods in this field, in this study, the method of Microseismic Sounding 
Method (MSM) has been used. This method is one of the passive seismic methods that studies 
the structures in question using the low frequency normalized amplitude spectrum of the noise 
recorded in the profile stations or in three dimensions in relation to a base station. In this study, 
more than 200 seismic stations perpendicular to the structure of the Ahram fault were taken in the 
direction of several profiles. is identified. The direction of the Ahram fault was determined in 
tomograms with high intensity areas and therefore low velocity zones. 
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  مقدمه    ١

هاي طبيعي ثبت شده در تجهيزات لرزه نگاري از روشهاي نوين، دوست دار محيط استفاده از نوفه
زيست و به صرفه اقتصادي در مطالعات زمين شناسي و شناخت زمين هست. بررسي و ارزيابي خطر 

ق هاي شهري، مناطترين اقدامات در گسترهترين و بنياديلرزه، يكي از الزامياي پيش از رخداد زمينلرزه
صنعتي و ... هست. در اين راستا شناسايي گسلهاي فعال موجود در پهنه شهرها و مناطق صنعتي به 

اي واقع بينانه و ساخت و ساز ايمن يكي از اهداف مهم زمين شناسان و زلزله منظور برآورد خطر لرزه
 يربردكا تينها يو ب ينفت هايجوييپي ي،نفوذ ييماگما هايطالعه تودهمشناسان هست. از طرف ديگر 



  ٢

 يدر بازساز يموثر تيابلقكه  متصور بودبراي كاربرد نوفه  يشناسنيدر مطالعات زم توانيكه م
  دارد.  نيپوسته زم هاييناهمگن

شود شناخته مي (MSM) ژرفاسنجي با ريزلرزها عنوان روش كه با مورد استفاده در اين مطالعه روش 
هاي موجود در ژرفاي ها در جهت تعيين موقعيت ناهمگنيبر پايه خصوصيات فضايي طيفي خردلرزه

در اين مطالعه به منظور بررسي كاربرد روش ژرفاسنجي ريزلرزها در  شود.كار برده ميپوسته زمين به
ر گسل اهرم داده برداري شده و شناسايي ساختارهاي زمين شناسي، در راستاي چندين پروفيل عمود ب

به همراه داده هاي ايستگاه اهرم، زونهاي كم سرعت مرتبط با گسل اهرم ها با تحليل و تجزيه اين داده
  به خوبي شناسايي شده و تاحدودي هندسه هم برآورد گرديد.

  روش تحقيق    ٢
ارهايي از مد اصلي موج محتواي فركانسي كم، به عنوان محصول برهم نهي قط اي باميدان خردلرزه

-رو، بر پايه نتايج حاصل از تعامل ميدانرايلي با طيف هاي فركانسي متفاوت، قلمداد مي شود. ازاين

ها خردلرزه ژرفا سنجيهاي پوسته زمين، روشي تحت عنوان، روش اي با ناهمگنيخردلرزه
(Microseismic Sounding Method)  ياMSM  پيشنهاد شده است. اين روش يك فناوري نوين بوده

اختي شنصورت تجربي مورد آزمايش قرار گرفته است و هدف آن، شناسايي ساختارهاي عميق زمينكه به
اين روش بر . (Gorbatikov et al., 2008)اي است هاي خردلرزهبا استفاده از پايش تغييرات در ميدان

ت و ها استوار اساي از فركانسها در طيف گستردهپايه تحليل توزيع فضايي مؤلفه قائم ميدان خردلرزه
ر ها را تحت تأثيهاي فوقاني پوسته زمين، طيف ميدان خردلرزههاي لايهباور بر اين است كه ناهمگني

  .(Smaglichenko et al., 2014)دهد قرار مي
طيف دامنه مد اصلي استفاده مي كند و از  ديناميكي موجها از خصوصيات خردلرزه ژرفا سنجيروش 

ها (مد اصلي موج رايلي) گيرد. پردازش خردلرزهموج رايلي، جهت بازسازي ساختار زيرسطحي بهره مي
ها، سبب توليد يك نقشه از دامنه (سرعت نسبي) مؤلفه قائم خردلرزه ژرفا سنجيبا استفاده از روش 

 (MSM)ها خردلرزه ژرفا سنجيسازي روش ) اصول كلي پياده١شود. رابطه (اي ميميدان امواج خردلرزه

 دهد.را نشان مي

 )١                                               (                                 𝐼(𝑥. 𝜆) =
( . )

( )
  

هاي طيف مربوط به ايستگاه Wموج، طول λها در طول پروفيل، فاصله بين ايستگاه xدر اين رابطه 
طيف مربوط به ايستگاه مرجع است. اگر طبق تئوري انتشار امواج سطحي محيط را  0W  قابل حمل و

، I(λ)يعني  بعديتواند به مجموعه يكمي MSMداراي ناهمگني افقي موضعي فرض كنيم، مسئله 
يگر توان در كنار يكدت تفسير ميهاي متفاوت را بعد از پردازش و به جهتبديل شود كه نتايج برداشت

توان فاصله نقاط برداشت براساس وضوح مورد نظر، از چندين متر تا چند كيلومتر در يك مي قرارداد.
اي كه بيانگر سرعت اي از توزيع دامنه امواج خردلرزهاي قرار داد.  نتيجه اين روش، نقشهپروفيل لرزه

توسط   نسبت به ژرفا هاي امواج رايليبود. رابطه دامنههاي مختلف، خواهد نسبي، نسبت به فركانس
وان تها نسبت به فركانس، ميپژوهشگران مورد بررسي قرار گرفته است. بر پايه رابطه توزيع دامنه

  هاي مختلف را به ژرفا نسبت داد.دامنه
  گيرينتيجه    ٣

در اين مطالعه به منظور شناسايي آثار گسل اهرم بروي نوفه هاي محيطي و با استفاده از روش 



  

  

٣

ايستگاه  ٢٠٠ژرفاسنجي ريز لرزه ها، تعداد شش پروفيل عمود بر ساختار گسل اهرم با استفاده از حدود 
ساعت داده برداري  ثانيه به مدت دو ٣٠انجام شد. در هر يك از ايستگاهها با استفاده از دستگاه گورالپ 

  ، پروفيل هاي دكر شده بروي نقشه زمين شناسي منطقه آورده شده است. ١انجام گرفت.  در شكل 

 
 نقشه زمين شناسي؛ پروفيلها و مكان ايستگاهها -١شكل 

 

هاي ثبت شده آورده شده است. داده هاي هر ايستگاه بعد از تصحيحات نمونه اي از داده ٢در شكل 
خط مبنا، ميانگين و حدف نوفه هاي گدرا پنجره بندي شده و طيف دامنه هر يك از پنجره هاي زماني 
به طيف دامنه پنجره سري زماني متناظر آن از ايستگاه اهرم نرمال شده و اين روند براي همه ايستگاهها 

براي تك تك ايستگاهها شدت برآورد شده و نقشه شدت برآورد  ١در نهاي با استفاده از رابطه انجام شد. 
توموگرام شدت براي يك پروفيل اورده شده است. مقادير بالاي شدت در اين پروفيل  ٣گرديد. در شكل 

  متناظر با نواحي با سرعت كم بوده و برعكس نواحي با شدت كم متناظر با سرعت بالاست. 

 
  

  نمونه اي از پردازش و پنجره بندي داده هاي برداشت شده -٢شكل 

  



  ٤

 
  نمونه اي نقشه توموگرام شدت در راستاي پروفيل دوم از شمال -٣شكل 

با پردازش كليه داده ها در ايستگاههاي مختلف و در راستاي پروفيلهاي مختلف، آنومالي كم سرعت 
مكان اين بي هنجاريها با رنگ قرمز مشخص شده  ٤مشخص شده و در شكل شماره  –شدت بالا  –

است. همانگونه كه در اين شكل مشخص است روند مشخص شده توسط نواحي با شدت بالا به خوبي با 
روند گسل اهرم تطابق داشته و علاوه برآن با لحاظ نمودن بيشنه شدت ها در اعماق مختلف شيبي در 

هاي زمين شناسي، مطالعات روند برآورد شده با نقشهبراي اين گسل برآورد گرديد. درجه  ٦٠حدود 
 ناهمخوخيزي مشاهده شده هاي برداشت شده توافق كامل داشته و با لرزهصحرايي و همچنين ترانشه

  است. 

  
  پروفيلهاي برداشت داده و روندهاي مشاهده شده بروي پروفيل ها -٤شكل 
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