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  چكیدي -1

ای هسیطی، هدوْعَ تشرگی اس  سٍ تا تکارگیزی ًْفَ لزسٍاهزّ

ُا در راستای تعییي تصاّیز تْهْگزافی، زتی در هٌاطمی تا  دادٍ

خیشی پائیي ًظیز ضِز تِزاى، فزاُن ضذٍ است. تْاتع گزیي  لزسٍ

ُای ًْفَ ثثت ضذٍ  فْاصل تیي ایستگاُی تا استفادٍ اس دادٍ

ُای  اتع گزیي زاصلَ، هٌسٌیگزدد. تا استفادٍ اس تْ استخزاج هی

پاضٌذگی سزعت فاس )پاراهتز دادٍ( خِت اًدام فزایٌذ تْهْگزافی 

 s 1ضْد. تعذ اس اًدام فزایٌذ تْهْگزافی در پزیْدُای  هساسثَ هی

، رسْتات دضت هزکشی تِزاى تصْرت ًازیَ ضثَ هثلثی تَ تْضْذ 3ّ 

در ُای سزعت فاس  تاضذ. سپس تا استفادٍ اس ًمطَ آضکار هی

ُای پاضٌذگی هصٌْعی سزعت فاس در ُز سلْل  پزیْدُای هختلف، هٌسٌی

ساسی غیزخطی  گزدد. تا اًدام فزایٌذ ّارّى خغزافیایی هساسثَ هی

ُای پاضٌذگی هصٌْعی در ُز سلْل خغزافیایی، هذل ضثَ  هٌسٌی

 گزدد.  تعذی سزعت هْج تزضی در هٌطمَ هْرد هطالعَ فزاُن هی سَ

ای هسیطی، تْاتع گزیي، سزعت  زاى، ًْفَ لزسٍتِ: كلیدي ٌاي َاژي

 فاس، تْهْگزافی، سزعت هْج تزضی
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Abstract 

Recently, a great set of data have been collected to obtain tomographic maps with the 

implementation of ambient seismic noise technique, even in the low seismicity area such as the 

Tehran. The inter-station Green’s functions were extracted using ambient noise. Phase velocity 

dispersion curves (data parameter) were calculated using extracted Green’s function for the 

tomography procedure. After applying 2D tomographic procedure, the alluvial deposit of the 

central Tehran plain clearly appeared as quasi triangle area in the periods of 1 and 3 s. Then, 

synthetic phase velocity dispersion curves were calculated for each geographic cell. The quasi-

3D shear wave velocity model in the study area provided using nonlinear inversion procedure 

for each geographic cell synthetic dispersion curves. 

Key words: Tehran, ambient seismic noise, Green’s function, phase velocity, tomography, 

shear wave velocity 

 مقدمً    9 -2

تْاى تا  ( ًطاى دادٍ است کَ هی2002هطالعات ضاپیزّ ّ کوپیلْ )

ُای یکساى در دّ  ای کَ در سهاى ُای ًْفَ لزسٍ استفادٍ اس دادٍ
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 ایستگاٍ ثثت ضذٍ، تْاتع گزیي تدزتی هسیط را تزای فْاصل تیي 

ُا تْسیلَ  خفت ایستگاُی تعییي ًوْد. لذا هدوْعَ تشرگی اس دادٍ

گزدد کَ ها را لادر تَ اًدام هطالعات  ایي رّش ًْیي فزاُن هی

خیشی پائیي ًظیز ضِز تِزاى  تْهْگزافی در هٌاطمی زتی تا لزسٍ

 ًوایذ. هی

هطخص ضذٍ، در گستزٍ الثزس ّالع  1هٌطمَ هْرد هطالعَ کَ در ضکل 

پٌَِ الثزس هزکشی کَ اس ضوال تَ فزّافتادگی خشر  ضذٍ است.

یاتذ. اس  گزدد، در خٌْب تا فالت ایزاى هزکشی پایاى هی هٌتِی هی

تْاى تزخْرد صفسَ  گیزی ایي هٌطمَ کُْستاًی هی هِوتزیي عْاهل ضکل

ُای راًذگی ّ در اداهَ عولکزد  ایزاى ـ عزتستاى، عولکزد گسلص

(. ضِز تِزاى 1991ًوْد )هیزسایی، لغش را تیاى  ُای اهتذاد گسلص

تَ عٌْاى گستزٍ هْرد تزرسی در ایي هطالعَ در داهٌَ خٌْتي 

 .الثزس هزکشی ّ تز رّي رسْتات آتزفتي كْاتزًز لزار گزفتَ است

ُای خْاى ّ فعالی اطزاف ّ داخل ضِز تِزاى لزار دارًذ. اس  گسل

ُای  سلتْاى تَ گسل هطاء، گسل ضوال تِزاى، گ هِوتزیي آًِا هی

(. ُوچٌیي هطالعات 1991ضوال ّ خٌْب ری اضارٍ ًوْد )تزتزیاى 

دُذ کَ ضخاهت رسْتات اس ضوال تَ  ( ًطاى هی2013ضیزساد ّ ضوالی )

 تاضذ. هتغیز هی 1000تا  m 200خٌْب ًازیَ اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ّ 2013در ایي پژُّص ّ تا اداهَ هطالعات ضیزساد ّ ضوالی )

ای ثثت ضذٍ طْالًی هذت  ُای لزسٍ کٌیک ًْفَُوچٌیي تا استفادٍ اس ت

ُای هْخْد در گستزٍ هْرد هطالعَ، پزّفایل سزعت هْج  در ایستگاٍ

 گزدد.  تاالیی پْستَ در ضِز تِزاى را تعییي هی km 3تزضی را در 

 ٌا َ فرایىد پردازش دادي    3 -3

ًگاری دائن ساسهاى  ُای پیْستَ ضثکَ لزسٍ در ایي هطالعَ اس دادٍ

ًگاری  ( ّ هزکش لزسTDMMOٍیزی ّ هذیزیت تسزاى ضِز تِزاى )پیطگ

ُای هْرد ًظز در  ( استفادٍ ضذٍ کَ هْلعیت ایستگاIRSCٍکطْر )

 10هتطکل اس TDMMO هطخص ضذٍ است. ضثکَ  1ایي هطالعَ در ضکل

دارای  IRSCّ ضثکَ  CMG-5TDًگار پیْستَ تا سٌسْر  ایستگاٍ ضتاب

در گستزٍ هْرد  SS1کْتاٍ تا سٌسْر ًگار پزیْد  ایستگاٍ سزعت 11

ُای هْرد استفادٍ تزای ضثکَ  تاضذ. تاسٍ سهاًی دادٍ هطالعَ هی

TDMMO  تاضذ. ُوچٌیي تزای ضثکَ  هی 2010تا هی  2009اس اکتثز

IRSC ٍاستفادٍ ضذٍ است. 2010ُای ثثت ضذٍ سال  اس داد 

رّش  ُا خِت تکارگیزی در فزایٌذ پزداسش اس ساسی دادٍ تزای آهادٍ

( 2013فزکاًس پاییي هطتزک تکویل ضذٍ تْسط ضیزساد ّ ُوکاراى )

ُای  ًوایین. در ایي رّش تعذ اس اًدام تفکیک دادٍ استفادٍ هی

ای ّ زذف اثز رًّذ رّساًَ، همذار  دلیمَ 10ُای  پیْستَ تَ پٌدزٍ

 

گستزٍ الثزس  .9شکل 

ُای سفیذ  هزکشی، هثلث

. IRSCُای  هْلعیت ایستگاٍ

خعثَ سوت چپ پاییي هٌطمَ 

هْرد هطالعَ را ًطاى 

دُذ. ُوچٌیي هْلعیت  هی

 TDMMOُای ضثکَ  یستگاٍا

ُای سیاٍ ًطاى  تا هثلث

دادٍ ضذٍ است. خطْط سیاٍ 

ُای هٌطمَ را  ًاسک گسل

 دُذ. ًطاى هی
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، اپزاتْر s 9-1ُا در تاسٍ پزیْدی  هیاًَ ّ فیلتز کزدى دادٍ

 (whitening) ( ّ فزکاًسone-bitتیت -ٍ سهاى )تکًزهالیش را در زْس

ای آهادٍ  ُای پٌدزٍ ساسی دادٍ گزدد. سپس فزایٌذ ُوثستَ اعوال هی

پذیزد. فزایٌذ  ُای هوکي اًدام هی ضذٍ را تیي تواهی خفت ایستگاٍ

( هطاتك رّش ارائَ ضذٍ تْسط ضیزساد ّضوالی stackingتزاًثاضت )

 .ضْد ( اًدام هی2013)

 ُگرافی َ سرعت مُج برشیتُم    2 -4

تعذ اس اعوال هطتك سهاًی تز تْاتع تزاًثاضت زاصلَ )صاتزا ّ 

(، تْاتع گزیي تدزتی تیي ایستگاُی استخزاج 2005ُوکاراى 

گزدد. تا استفادٍ اس تْاتع گزیي زاصلَ ّ ُوچٌیي استفادٍ اس  هی

تکٌیک فیلتز کزدى سیگٌال در پزیْدُای هزکشی )یائْ ّ ُوکاراى 

گزدد.  ُای پاضٌذگی سزعت فاس اهْاج ریلی هساسثَ هی (، هٌسٌی2001

ُای هزکشی تتزتیة تا  زذّد تاال ّ پاییي فزکاًسی زْل فزکاًس

فزکاًس هزکشی در تاسٍ  Tگزدد،کَ  تعییي هی 1/(T+nT)ّ  (T-nT)/1رّاتط 

s 9-1  تا فْاصل ّs 0/0  2/0ّ ُوچٌیيn= تا تثذیل  تاضذ. هی

سیز در ُز پزیْد تصْرت هدشا،  یز سهاىُای فاس تَ هماد سزعت

پاراهتز دادٍ تزای اًدام فزایٌذ تْهْگزافی دّتعذی فزاُن 

آیذ. تزای اًدام ایي فزایٌذ، پاراهتز هذل اّلیَ در گستزٍ  هی

0.075ُای خغزافیایی تا اتعاد  هْرد هطالعَ، سلْل
o
×0.075

o
در ًظز  

یَ اس هیاًگیي ی پاراهتز هذل اّل ضْد. سزعت فاس سهیٌَ گزفتَ هی

گزدد. ُوچٌیي پاراهتزُای  سزعت فاس در آى پزیْد هساسثَ هی

ساسی ًظیز هیزایی ّ ُوْارساسی تا استفادٍ اس هٌسٌی ِال  تِیٌَ

(L-curveاستاًذارد در ُز پزیْد تَ تفکیک تعییي هی )  گزدد. ًِایتًا

، (2001)رّلیٌسْى ّ ُوکاراى  FMMتا استفادٍ اس الگْریتن 

آیذ.  ّتعذی سزعت فاس اهْاج ریلی در ُز پزیْد تذست هیُای د ًمطَ

ُای دّ تعذی سزعت فاس در گستزٍ هْرد هطالعَ در  ًمطَ 2ضکل 

 دُذ. را ًطاى هی s 1 ،3 ،0  ّ9پزیْدُای 

  

 

 

 

 

 

تْاى  تا در کٌار ُن لزار دادى کلیَ ًتایح تْهْگزافی دّتعذی، هی

سزعت فاس هصٌْعی  ُای پاضٌذگی تزای ُز سلْل خغزافیایی هٌسٌی

(syntheticرا هساسثَ ًوْد. در ایي هطالعَ، هٌسٌی )  ُای پاضٌذگی

ساسی غیزخطی  هصٌْعی زاصلَ را پاراهتز دادٍ در فزایٌذ ّارّى

لزار دادٍ تا سزعت هْج تزضی در ُز سلْل تصْرت تاتعی اس عوك 

اس هدوْعَ  sufr96ساسی اس تزًاهَ  تذست آیذ. تزای اًدام ایي ّارّى

( استفادٍ ضذٍ است. پاراهتز هذل 2002افشارُای ُزهي ّ آهْى ) زمً

ّ تذّى ُیچ الیَ کن  m 100ُایی تا ضخاهت  اّلیَ هتطکل اس الیَ

تاضذ. ُوچٌیي تا استفادٍ اس هطالعات  تٌذی هی سزعت در تْالی الیَ

(، همادیز سزعت هْج تزضی اّلیَ در تواهی 2013ضیزساد ّ ضوالی )

هذل تعییي ضذٍ است. تا در خایگشیٌی تْاتع سزعت  ُای پاراهتز الیَ

هْج تزضی )تز زسة عوك( در ُز سلْل خغزافیایی هزتْطَ، هذل ضثَ 

 3گزدد. ضکل  تعذی سزعت هْج تزضی در گستزٍ تِزاى زاصل هی سَ

خٌْتی اغتطاش سزعت هْج تزضی را در -غزتی ّ ضوالی-پزّفایل ضزلی

 
 .s 1( ،b )3( ،c )0 ( ّd )9( a)ُای سزعت فاس در پزیْدُای  ًمطَ .3شکل 
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 .دُذ گستزٍ هْرد هطالعَ ًطاى هی

 

 

 

 

 

 

 گیري وتیجً    4 -5

ُای  ای ثثت ضذٍ ًمطَ ُای لزسٍ در ایي هطالعَ تا استفادٍ اس ًْفَ

تعذی تعییي ضذٍ است.  دّ تعذی سزعت فاس هْج ریلی ّ هذل ضثَ سَ

، سَ هٌطمَ s 1  ّ3ُای سزعت فاس ّاتستَ تا پزیْدُای  در ًمطَ

زق پایَ در ض ُای سَ ُای الثزس در ضوال، کٍْ ضٌاسی ضاهل کٍْ سهیي

)ساختارُایی تا سزعت تاال( ّ رسْتات در دضت هزکشی )ساختاری تا 

تاضٌذ. در ایي  سزعت پاییي( در گستزٍ تِزاى تْضْذ لاتل تفکیک هی

ی ضثَ هثلثی  ُا، رسْتات آتزفتی در زْسٍ تِزاى، تصْرت ًازیَ ًمطَ

ُای  ًکتَ هطِْد در ًمطَتا سزعت پاییي ظاُز ضذٍ است. اس طزفی 

، ًمص گسل ضوال s 0  ّ9فاس ّاتستَ تَ پزیْدُای  دّتعذی سزعت

تِزاى در تفکیک ساختارُای سزعت تاال ّالع در ضوال گستزٍ هْرد 

 تاضذ. هطالعَ اس ساختارُای کن سزعت ّالع در خٌْب هطِْد هی

ضخاهت غزتی، -تا تْخَ تَ پزّفایل سزعت هْج تزضی در راستای ضزلی

) زذالل  m 250کوتز اس  الیَ کن سزعت سطسی در ایي پزّفایل تَ

رسذ. ُوچٌیي ضخاهت ایي الیَ کن سزعت در  پذیزی هوکي( هی تفکیک

تاضذ کَ تسیار  سایز ًماط طْل پزّفایل کوتز اس چٌذ دٍ هتز هی

تاضذ. ُوچٌیي پزّفایل در  پذیزی ایي هطالعَ هی کْچکتز اس تفکیک

ضوال ای تا سزعت پاییي تصْرت ّاضر اس  خٌْتی، الیَ-راستای ضوالی

دُذ. ضخاهت  % را ًطاى هی5تَ خٌْب ّ تا افشایص عومی در زذّد 

ی کن سزعت در هٌاطك ضوالی پزّفایل اس چٌذ دٍ هتز آغاس  ایي الیَ

پذیزی در راستای عوْدی  گزدد کَ تسیار کْچکتز اس تفکیک هی

تاضذ. ُوچٌیي ضخاهت الیَ کن سزعت در هٌاطك خٌْتی  پزّفایل هی

تاضذ. همادیز سزعت هْج تزضی در ایي  هی m 1500پزّفایل در زذّد 

خٌْتی تَ کوتز اس -ُای ضوالی الیَ کن سزعت در هٌاطمی اس پزّفایل

m/s 900 ( ساسگار 2009رسذ کَ تا هطالعات ضفیعی ّ آسادی ) ًیش هی

غزتی ّ -ُای ضزلی است. همادیز سزعت هْج تزضی سهیٌَ در پزّفایل

 تاضذ. یه m/s 900  ّ110ضوالی خٌْتی تتزتیة 
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