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  خيزي منطقه تهران مطالعه ساختار پوسته و لرزه
  1فرهاد ثبوتي  و1عبدالرضا قدس، 1احسان قرباني چگني

  
  ، ايراننايه زنجان، زنجا÷مركز تحصيالت تكميلي در علوم  1

  
  دهيچك

شهر تهران در اين   كالنبه علت قرار گرفتن. خيز شناخته شده است اي فعال و لرزه كوه البرز است كه منطقه منطقه تهران بخشي از رشته
ها است كه   نگاري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران يكي از اين شبكه شبكه لرزه. نگاري در اين ناحيه فعال است منطقه چندين شبكه لرزه

 ثبت شده توسط  زلزله717هاي  در اين مطالعه ما از داده. هاي رخ داده را ثبت نموده است  سال گذشته به صورت كامل و دقيق زلزله10طي 
سازي در فازها، تمامي فازها را مجددا انتخاب و   استفاده كرده و براي يكنواخت1996-2004هاي  هاي اين شبكه در بين سال تمام ايستگاه

سازي  س زلزله اين مجموعه و روش معكو213 با استفاده از S و Pبعدي براي امواج  يك مدل سرعت يك. يابي دوباره كرديم ها را مكان زلزله
 كيلومتر نيز براي منطقه 45 اليه با عمق متوسط موهو 9يك مدل . است همزمان سرعت و كانون زلزله براي منطقه مورد مطالعه محاسبه شده

ي خيز لرزه. هاي منطقه انجام دهيم خيزي و گسل تري از لرزه ها اين امكان را فرآهم نمود كه بررسي دقيق بهبود مكان زلزله. است ارائه شده
اغلب فعاليت منطقه در . دهد  كيلومتر را براي محدوده پوسته شكننده نتيجه مي30 كيلومتري است كه ضخامت 30منطقه محدود به عمق 

در بخش غربي اين دو . هاي شرقي گسل مشا و شمال تهران است هاي گرمسار، ايوانكي و بخش مركز منطقه تمركز دارد كه مربوط به گسل
شهر تهران  خيز ديده شد كه بسيار به كالن اي بسيار فعال و لرزه هاي گرمسار و مشا منطقه ي بين گسل ناحيه.  نشدگشل فعاليتي مشاهده

  .نزديك است
  

Abstract 
Tehran region is part of Alborz mountains, which extends from north-east to north-west of Iran. Being 
part of an active deformation zone, the region experiences many local earthquakes. Due to the economical 
and political importance of Tehran mega city, several local permanent short-period seismic networks of 
Institute of Geophysics, University of Tehran (IGUT) have been monitoring the region for the last 10 
years. In this study, we merge seismic data of 717 events recorded by all networks of IGUT during 1996-
2004 and relocate the events using an initial assumed velocity model. To have a uniform accuracy for 
phase readings, we picked all phases again. A new 1-D seismic velocity model has been calculated using 
a simultaneous inversion for velocity, hypocenters and station correction.  Only 213 event with good 
azimuthal coverage have been participated in the inversion. We have obtained a nine layer model with an 
average Moho interface at about 45 km. The improvement in the earthquake locations allowed us to use 
local seismicity to better describe activity on local known active faults. The depth of seismicity is limited 
to about 30 km, implying the elastic thickness in the region is about 30 km. The most active faults are 
Garmsar, Aivaneki, and the eastern part of Mosha and Tehran faults. No seismicity on the central and 
western part of the North Tehran fault is observed. The fault is the closest fault to the mega city of 
Tehran. 

  
  مقدمه

هاي بسيار  آيد كه به گواه شواهد تاريخي و دستگاهي ثبت شده، زلزله خيز و پرخطر ايران به شمار مي منطقه البرز يكي از مناطق لرزه
 با اين وجود هنوز هم  امابا اينكه تاكنون مطالعات ژئوفيزيكي نسبتا زيادي در اين منطقه انجام گرفته است. زيادي را تجربه كرده است

هاي به  هاي محلي و مدل خيزي پوسته با استفاده از زلزله از جمله اين مطالعات، بررسي ساختار و لرزه. طلبد تري را مي عات بيشتر و كاملمطال
ها، به تحليلي از ساختار پوسته،  تر زلزله با انجام اين مطالعه و استفاده از مدل سرعت و مكان دقيق. اي است ي سرعت امواج لرزه دست آمده

هاي فعال شناخته  ، گسل1شكل(ها دست خواهيم يافت  ها و فعاليت و سازوكار كانوني گسل تفسيرهاي تكتونيكي منطقه، مطالعه تغيير شكل
ها بسيار مفيد خواهد  يابي آينده زلزله شود كه در مكان بعدي سرعت براي منطقه ارائه مي و نيز يك مدل يك) دده شده منطقه را نشان مي

 منطقه مورد مطالعه .بعدي در منطقه مورد مطالعه استفاده كرد ان از آن به عنوان يك مقدار اوليه دقيق براي انجام توموگرافي سهتو بود و مي
هاي  شهر تهران كه از لحاظ جمعيت ساكن و جنبه كالن. هاي مجاور آن است در اين مقاله در برگيرنده استان تهران و قسمتي از استان

نگاري موسسه  هاي ثبت شده توسط شبكه لرزه آمار باالي زلزله. سيار با اهميت است، در منطقه مورد مطالعه ما قرار داردسياسي و اقتصادي ب
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 191  سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران  

هاي محلي مطالعات ساختاري پوسته  ژئوفيزيك دانشگاه تهران در اين ناحيه امكان بسيار خوبي را فراهم آورده كه با استفاده از اين زلزله
  . اي در حد مطلوب انجام شود ت سرعت امواج لرزهخصوصاً محاسبه تغييرا

  
  ها داده

 زلزله با 717نگاري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران استفاده شده است و تعداد  هاي ثبت شده شبكه لرزه در اين مطالعه از داده
طقه مورد مطالعه واقع شده بودند براي اين  ميالدي در من2004 تا پايان سال 1996 در مقياس ريشتر كه از ابتداي سال 2بزرگاي بزرگتر از 

در اين مطالعه انجام فرآيند معكوس سازي همزمان . يابي شدند ها مجدداً انتخاب فاز و مكان پروژه انتخاب گرديدند و تمامي اين زلزله
. ها هستند  زلزلهVELESTافزار  مهاي مهم براي اجراي نر يكي از ورودي. گيرد  انجام ميVELESTافزار  ها، توسط نرم سرعت و مكان زلزله

بعد از انجام مراحل . ها انجام شد هاي مورد استفاده و كاهش خطاها عمليات تصفيه و پااليش زلزله در اين مرحله جهت بهبود كيفيت زلزله
يفيت و شرايط مطلوب حذف ها به دليل نداشتن ك  زلزله باقي ماند و ساير زلزله213 زلزله اوليه انتخاب شده، تعداد 717تصفيه، از بين 

  . كند هاي انتخابي، دقت و درستي انجام توموگرافي را تا حد زيادي تضمين مي توزيع و كيفيت خوب اين زلزله. گرديدند
  

 
 .خته شده منطقه تهران و اطراف آنهاي شنا منطقه مورد مطالعه و گسل. 1شكل 

البرزشمالي  گسل2.خزر  گسل1.
عطاري  گسل4.دامغان  گسل3.
سياهكوه  گسل6.گوگرد  كوه گسل5.
ايوانكي  گسل9.پيشوا  گسل8.گرمسار  گسل7.

كندوان  گسل 11.مشا گسل10.

رود  الموت گسل13.كجور  گسل12.

تهران  شمال گسل15.طالقان    گسل14.

كاشان  گسل17.كهريزك گسل16.

ايندس  گسل19.تفرش  گسل18.

اشتهارد  گسل21.نصرت   كوشك گسل20.

ايپك  گسل23.اشتهارد  گسل22.

 .قزوين شمال گسل24.

  
  روش

. ها است ايستگاه) تاخير(ها، مدل سرعت و مقادير تصحيح سازي همزمان سرعت و كانون زلزله، شامل كانون نتايج حل مسئله معكوس
رسيدها را  هاي اين زمان فشود كه اختال اي مربوطه ارزيابي مي رسيد مشاهده اي و زمان رسيد محاسبه هر كدام از اين نتايج با مقايسه زمان

هاي  گيري مجموع  زمان هدف از اين ارزيابي يافتن بهترين جواب است كه با اندازه. نامند تطابق نتايج حل، يا زمان باقيمانده مي عدم
 اي باقيمانده ازه  آوردن مجموع يا كل زمان دست  در اغلب موارد جهت به.گيرد باقيمانده به وسيله هر مقياس يا معيار ممكن انجام مي

RMS خصوص براي سرعت، به منظور يافتن  سازي به علت عدم وجود مقدارهاي اوليه دقيق به در فرآيند معكوس. شود آنها استفاده مي
اين جستجو براي مقادير . هاي مختلف با مقدارهاي اوليه متفاوت هستيم ، ناگزير به جستجو در ميان جوابRMSجواب نهايي با كمترين 

بعدي نسبتاً دقيقي در منطقه  در اين مطالعه براي مقدار اوليه سرعت، مدل يك. شود هاي بزرگ و قابل قبول انجام مي در محدودهسرعت 
به عبارت . ممكن را براي سرعت آزمايش كنيم هاي ممكن و غير به همين دليل ما مجبور شديم كه تمام حالت. مورد مطالعه وجود نداشت

بندي سرعتي منطقه، و   بدين منظور، اين روند سعي و خطا از دو جنبه، تغيير در اليه.  سرعت را خود توليد كنيمديگر، مقدار اوليه مدل
 مدل اوليه، تمامي حاالت ممكن و غير ممكن 1800با اين شرايط، با بيش از . چگونگي توزيع سرعت در عمق،  مورد بررسي قرار گرفت
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هاي متفاوت آزمايش گرديد و در نهايت يك  بندي يهبراي مدل اوليه سرعت با ال
جهت ). 2شكل ( براي منطقه به دست آمدS و Pبعدي سرعت براي موج  مدل يك

 جابجا كردن تصادفي  هاي سرعت نهايي، آزمايش اطمينان از درستي و پايداري مدل
ها نشان  انجام اين آزمايش. ها  انجام گرفت يابي مجدد زلزله ها و آزمايش مكان كانون

بعدي به دست آمده براي منطقه تهران و اطراف مدلي قابل  داد كه مدل سرعت يك
  .هاي آينده مورد استفاده قرار گيرد يابي زلزله تواند براي مكان اعتماد است و مي

  

  
  نتايج

هاي  بندي اولين نتيجه قابل تامل اين است كه تقريبا در همه اليه
يابي پرتو در  طبق الگوريتم مسير(ا مورد آزمايش، عمق نفوذ پرتوه

اين ناپيوستگي ( كيلومتر است 45تا عمق حدود ) VELESTبرنامه 
، نيز كامال واضح 2 كيلومتري در مدل نهايي ، شكل45سرعت در عمق 

تواند حداقل  دهد كه ضخامت پوسته مي اين مطلب نشان مي). است
 كيلومتر 45 متوسط  كيلومتر باشد كه ما در اين مطالعه عمق40بيشتر از 

هاي رخ داده در منطقه با استفاده از  يابي زلزله مكان. كنيم را پيشنهاد مي
دهد  نشان مي) 3شكل (هاي عمقي مدل سرعت جديد و رسم پروفيل

 كيلومتر است كه با 30ها در البرز مركزي برابر  كه بيشترين عمق زلزله
دوده پوسته توان نتيجه گرفت كه ضخامت مح توجه به اين عمق مي

اي در  فعاليت لرزه.  كيلومتر است30شكننده برابر اين مقدار يعني 
يابد كه عمده  منطقه تهران و اطراف از جهت غرب به شرق افزايش مي

ممكن است ). 3شكل(اين فعاليت در مركز منطقه متمركز شده است
ها در مركز منطقه مورد   چنين به نظر برسد كه تجمع زياد زلزله اين

هايي كه از نظر بزرگا محدود  ها با زلزله ولي توزيع رومركز زلزله. ها در اين ناحيه است لعه، به دليل پوشش خوب آزيموتي ايستگاهمطا
هاي گرمسار، ايوانكي و بخش  اي مربوط به گسل اين فعاليت لرزه. دهد خيزي را در مركز منطقه نشان مي اند هم همين تمركز لرزه شده

در . خيزي بسيار كم است در قسمت جنوب شرق منطقه مورد مطالعه، فعاليت گسلي و لرزه. ا و شمال تهران استهاي مش شرقي گسل
شود كه دو احتمال  اي ديده مي ، تمركز فعاليت لرزه)A ، در محل پيكان3شكل (نزديكي محل برخورد گسل مشا با گسل شمال تهران 

كوچك كه از گسل مشا به سمت جنوب شرق امتداد يافته است، وجود دارد، و يا اينكه اينكه يك گسل فعال . تواند وجود داشته باشد مي
هاي اين دو گسل اين شاخه  به موازات گسل مشا، گسل فعالي در جنوب، حد فاصل گسل فيروزه و گسل مشا، وجود دارد و تداخل زلزله

ها متمركز شده است و  هاي شرقي اين گسل  در بخشاي گسل مشا و گسل شمال تهران تمام فعاليت لرزه. دهد گسلي را نشان مي
) 4 و 2شكل (در اين مطالعه براي گسل كهريزك ). B ، در محل پيكان دوطرفه4شكل( اند ها فعاليتي نشان نداده هاي غربي اين گسل قسمت

دگي و در حال تجمع تنش هستند، و ها در حال حاضر يا غيرفعال، و يا در حالت قفل ش اين گسل). 4 شكل(شود  اي ديده نمي فعاليت لرزه
ها  تواند رفتار اين گسل هاي مذكور مي  بر روي گسلGPSهاي دقيق  گيري در چنين مواردي مطالعات و اندازه. يا لغزش مداوم و آرام دارند
در ). C  پيكان، در محل4شكل(شود هاي گرمسار و ايوانكي مشاهده مي ها در حدفاصل گسل تجمعي از زلزله. را به خوبي مشخص كند

براي S و Pبعدي نهايي به دست آمده براي موج  مدل سرعت يك .2شكل  
 و خط منقطعPخط ممتد مدل سرعت موج . منطقه تهران و اطراف

 .دهد را نشان ميSمدل سرعت موج 

ها با مدل جديد و نقشه توزيع رومركز  يابي زلزله مكان .3شكل 
ها نشان داده  هاي فعال توسط پيكان برخي از ناحيه. ها زلزله
زلزله اخيركهك در قم با ). توضيح بيشتر در متن(اند شده

 .تاره نشان داده شده استشكل س
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 193  سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران  

هاي گسل گرمسار و ايوانكي وجود دارد به نحوي كه  ها ديده شد كه اختالف عمقي واضحي بين زلزله مطالعه پروفيل عمقي اين زلزله
يجه با توجه به همه موارد باال، اين نت. اند  كيلومتر گسترش يافته20 كيلومتر و در مورد گسل ايوانكي تا عمق 10هاي گسل گرمسار تا  زلزله

در جنوب ). 4 و1شكل (خيز و بسيار فعال است  هاي گرمسار و ايوانكي و گسل مشا، يك ناحيه لرزه گردد كه ناحيه بين گسل حاصل مي
 -هاي رخ داده در هر دو جهت شمالي شرقي شهرستان قم در يك محدوده متمركز، فعاليت گسلي وجود دارد كه توزيع عمقي زلزله

). D ، در محل پيكان4شكل. (توان به وجود يك  گسل پنهان در اين محدوده پي برد باشد كه مي اً عمودي مي غربي تقريب-جنوبي و شرقي
عمق ديده  در شرق كوه دماوند، در يك محدوده متمركز رويداد چند زلزله كم) G ، در محل پيكان4شكل (در قسمت شمال گسل مشا 

اي نشده است و اين  در مطالعات گذشته به فعاليت اين گسل اشاره. دهد را نشان ميدر اين منطقه ) گسل بايجان(شود كه فعاليت گسلي مي
در شمال شرق منطقه مورد مطالعه نيز رويداد چندين زلزله . بايست روي رفتار اين گسل مطالعاتي انجام گيرد دهد كه مي مشاهده نشان مي

هاي عطاري در شمال شهرستان سمنان   محدوده گسلي فعال، حد فاصل گسلاين.  دهد در سالهاي اخير فعاليت باالي اين ناحيه را نشان مي
اند  هاي آستانه و دامغان قرار دارند بيشترين فعاليت را در سالهاي اخير نشان داده باشد كه در اين ناحيه گسل و گسل شمال البرز  مي

هاي عمقي آنان، رفتار  جود دارد كه با توجه به پروفيلتوان گفت كه در اين محدوده چند گسل كوچكتر و مي). F ، در محل پيكان4شكل(
  .شود  مي گسل معكوس ديده
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