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 چکیده 

های اجتماعی  هایی همچون ترافیک، مترو و سایر فعالیت های انسانی که از فعالیتشناسی شهری با استفاده از نوفه زلزله

ها در دسترس هستند به توصیف ساختارهای زیرسطحی و تحلیل خطر پرداخته ها و زمان ی مکانشوند و در همهایجاد می

ابزاری کم بعنوان  اخیراا  برای مطالو  لرزه هزینه  بهبود مدیریت خطر  لرزه ای و زونعه ساختارهای زیرسطحی،  ای بندی 

شهر تهران که بعنوان یکی از شناسی شهری در کالن(. از این رو در پژوهش حاضر از زلزله2017اند )دیاز،  شناخته شده 

ز نظر مکان و زمان  ای محیطی اشود استفاده شده است تا کمینه سطح نوفه لرزه شهرهای پرجمعیت جهان محسوب می 

های شتابنگاری ستاد بحران شهرداری تهران و مرکز های ثبت شده در ایستگاه بررسی شود. نتایج حاصل از تحلیل نگاشت 

روز  تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان داد که کمترین سطح نوفه انسانی از نظر زمانی با توجه به تغییرات شبانه 

انسان  از نظر مکانی در ایستگاه    3:30-4:30ها در ساعات  فعالیت  اتفاق   D011صبح و  بر روی ساختگاه سنگی  واقع 

 افتد.می 
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Abstract 

Urban seismology, by using cultural noises that are generated by activities such as traffic, subway, 

social activities and are available in all places and times, describes subsurface structures and 

hazard analysis, and recently it has been recognized as a low-cost tool for studying the subsurface 

structures, improving seismic hazard management and seismic zoning (Diaz, 2017). Therefore, in 

the current research, urban seismology in Tehran metropolis, which is considered as one of the 

most populated cities in the world, has been used to investigate the minimum level of seismic 

ambient noise in terms of space and time. Finally, using the records of the accelerometer network 

of Tehran Disaster Mitigation and Management Organization and the Road, Housing and Urban 

Development Research Center, the lowest level of cultural noise in terms of time, according to 

the daytime/nighttime variation of human activities, is at 3:30-4:30 AM, and in terms of space, it 

is located at station D011 which takes place on a stone structure. 

 
Keywords: urban seismology, spatial and temporal variation. 
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 مقدمه    1

ای منتشر باشد که به صورت امواج لرزه های انسانی می ای، فعالیتهای تولید کننده نوفه لرزهترین چشمهیکی از متداول

و در هر مکان و زمان دردسترس بوده و بعنوان یک   شدههای انسانی شناخته  ها به نام نوفه رو این نوفهگردد. از اینمی 

آالت های انسانی در اثر انرژی حاصل شده از ماشین باشند. نوفه ای می های لرزهآل برای انجام بررسیمنبع مکمل ایده 

یکی از ویژگی شوند.  های مساوی و باالتر از یک هرتز ایجاد میفرکانس   های انسانی باصنعتی، ترافیک، مترو و یا فعالیت

   باشد.روز میتغییرات شبانه  ها تغییرات دامنه همراه باشاخص این نوفه 

های شهر تهران و احاطه شدن توسط گسلبدین ترتیب در پژوهش حاضر با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی کالن 

ای و سیستم  م جاده های عظی فعالی همچون گسل مشا، گسل شمال تهران و گسل جنوب ری و همچنین وجود شبکه 

 در حوزه فرکانس پرداخته شده است.  PSD-PDFحمل و نقل به بررسی تغییرات سطح نوفه با روش 
 

 روش تحقیق    2

ای بعنوان تابعی از دوره )یا فرکانس( به محاسبه  در پژوهش حاضر، به منظور بررسی تغییرات زمانی و مکانی نوفه لرزه

( در حوزه فرکانس  Power Spectral Density-Power Density Functionاحتمال )تابع چگالی  -چگالی طیف توان

ایستگاه  محیطی  نوفه  طیف  رو،  این  از  است.  تهران  نیاز  شهر  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  شتابنگاری  های 

(TDMMO( و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی )BHRC که مجهز به شتابنگار سه مولفه )  ایCMG-5T    شرکت

، مورد تجزیه و تحلیل 1399دی    4  -آذر  20ای از  هرتز است در بازه زمانی دو هفته   100برداری  گورالپ با فرکانس نمونه 

 دهد.  های شتابنگاری استفاده شده در این پژوهش را نشان می موقعیت ایستگاه 1قرار گرفته است. شکل 

 
های شتابنگاری شبکه  های نارنجی معرف موقعیت ایستگاه های شتابنگاری مورد استفاده در پژوهش انجام شده. مثلث ایستگاه  .1شکل 

های شتابنگاری مشترک با مرکز تحقیقات راه، های آبی معرف موقعیت ایستگاهسازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مثلث 

هایی با مکانیسم معکوس  هایی با مکانیسم امتدادلغز و خطوط مشکی بیانگر گسلمز بیانگر گسل مسکن و شهرسازی هستند. خطوط قر

 هستند. 
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لرزه  نوفه  بررسی دقیق  به اهمیت  از جمله کمّیبا توجه  برای بسیاری ای  های جنبه از    سازی تغییرات مکانی و زمانی 

تخمین زده شده است.    PQLXافزار  نگاری، توابع چگالی احتمال برای توصیف تغییرات چگالی طیف توان توسط نرملرزه

هرتز که به    20-30هرتز و    8-12هرتز،    2-6های فرکانسی  همچنین میانه تابع چگالی احتمال برای هر دوره در محدوده

تغییرات زمانی نوفه و متناسب  یک و مترو در شهر تهران هستند با هدف بررسی  های انسانی، ترافترتیب مرتبط با فعالیت 

محاسبه شده است.    با آن، بمنظور تعیین ساعت کمینه سطح نوفه در حوزه فرکانس برای هر ایستگاه و هر سه مولفه

 رسیم گردید.های شبکه تبرای ایستگاه GMTافزار های تغییرات مکانی نیز با استفاده از نرمنقشه همچنین 

 گیرینتیجه     3

های ها غالباا در ساعات ابتدایی روز منطبق با تغییرات فعالیتای محیطی و کمینه بودن آنهای لرزهتغییرات سطح نوفه

های فرکانسی ذکر شده را های مورد مطالعه کمترین سطح نوفه در هر سه مولفه و بازه روز است. ایستگاه انسانی در شبانه 

بر ساختگاه    D011کنند. در خصوص تغییرات مکانی با توجه به اینکه ایستگاه  صبح تجربه می   3:30-4:30  در ساعات

کند و با نظر بر اینکه در هر سه مولفه تغییرات مشابه است،  سنگی بنا شده است همواره کمترین سطح نوفه را تجربه می 

 شده است. ترسیم   2های تغییرات مکانی برای مولفه عمودی در شکل نقشه 

 
هرتز   20-30هرتز )چپ، باال( و  8-12هرتز )راست، باال(،  2-6مربوط به بازه فرکانسی  Z مولفهتغیرات مکانی کمترین میانه . 2شکل 

 )راست، پائین(. 

 منابع  

 

نوفه ،  1398.،  ث،  بوالمعالیا ماهیت  لرزه بررسی  فعالیتهای  از  ناشی  محیطی  کالنای  در  انسانی  و های  تهران  شهر 
دانشگاه  ئوفیزیک  شناسی، موسسه ژنامه کارشناسی ارشد گرایش زلزلهپایان:  H/Vگیری ضخامت آبرفت از روش  اندازه

 تهران.
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