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  چکیده

در خاور تهران وجود دارند که باید تري نیز اي مهم و فعال مشا، ساختارهاي  پیدا و پنهان کوچکبا وجود ساختار لرزه

شناسی این گستره، از  در ارزیابی لرزه. اهمیت قلمداد شوندداراي اي این منطقه، خیزي و بررسی رفتار لرزهدر لرزه

نگاري کوتاه دوره نصب شده به مدت ایستگاه لرزه 46 حداقل هاي ثبت شده توسط شبکه محلی موقت شامل هلرز خرد

نگاري  هاي لرزه هاي ایستگاه مرکزي و داده  جنوبی البرز در پهنه  2006زمانی ژوئن تا نوامبر سال هفته در دوره  22

هاي پیرامون نزدیک خاور اعتماد و هندسه گسل خیزي قابل در این نوشتار، خردلرزه. است دائمی منطقه استفاده شده

آبسرد در  -پردیس - اي جاجرودتمالی ساختار لرزهشناسی بر وجود احزلزله شواهد. است تهران بررسی و تحلیل گردیده

موضوع این . ساختی آشکاري، بدست نیامده استزمینپیش از این رهیافت، چنین گواه لرزه. این گستره داللت دارند

شهر  کالنآن روي کننده  دیتهد اي و پیامدهايتحلیل مخاطرات لرزه درشناسی هاي دقیق لرزهمطالعه بر لزوم بررسی

  .اي داردو پیرامون، تأکید ویژه )کشور تختیپا(ان تهر

  

  . خیزي هندسه گسل، لرزه، خاور تهران، خردلرزه :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Despite the important and active Mosha fault, smaller, visible and or hidden seismic structures 
are in the east of Tehran, which should be effective on the seismicity and seismic behavior. In 
seismological  assessing,  the  micoearthquakes  recorded  data  by  a  temporary  local  and  dense 
sismological network includes 46 short period stations installed for 22 weeks in the time span 
from June to November 2006 in the South flank of the Central Alborz and the other permanent 
seismological stations data are used. In this writings, reliable micoearthquakes and geometrical 
consideration  of  the  faults  nearby  the  east  of  Tehran  have  been  analyzed  and  interpreted. 
Seismologcal documents are indicated possible presence of Jajrood-Prdis-Absard active seismic 
trend. Earlier this approach, such clear evidence has not been achieved. The subject of this study 
is  special  emphasis  on  precision  necessity  for  seismic  hazard  analysis  and  its  consequences 
threatening the metropolis of Tehran, the Iranian capital and the periphery. 
 

Keywords: the east of Tehran, micro-earthquakes, fault geometry, seismicity.  

 

  مقدمه 1

ي از ا هاي البرز قرار دارد و داراي بخش عمدههاي جنوبی رشته کوهدر دامنه) پایتخت کشور(گستره تهران بزرگ 

هاي بزرگ و ویرانگري را  لرزهشناختی، رخداد زمیناسناد تاریخی و مطالعات دیرینه لرزه. جمعیت و اقتصاد کشور است

میالدي 1830مارس 27(از آخرین و بزرگترین زمین لرزه منطقه . ویژه در گستره تهران و پیرامون تأیید نموده است به

خیزي تاریخی منطقه  لرزه. گذرد سال می 185بیش از ) 1982سیز و ملویل، ، آمبر1/7شمیران با بزرگی تقریبی -دماوند

شناسی دستگاهی به دلیل پوشش کم و فاصله زیاد  هاي تاریخی و لرزهبه دلیل خطاي مکانی و زمانی زیاد در نوشته
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کیلومتر همراه  10تا  5نگاري و شناخت ناکافی از ساختمان پوسته، با خطاي تعیین مکان بیش از  هاي لرزه ایستگاه

  ). 2006انگدال و همکاران، (هستند، 

اند که گستره درونی البرز مرکزي تحت تأثیر رژیم فعال تراکشش  نشان داده) 2006(ریتز و همکاران 

)Transtension (شدگی همچنین تقسیم. خاور جنوب خاور، قرار داشته است - با محور کششی غرب شمال غرب

اما الزم است این موضوع . تأیید گردیده است) 2007(پژوهشگرانی مانند تاتار و همکاران تغییر شکل در البرز توسط 

  . شناسی دستگاهی همراهی و پشتیبانی شود ساختی سطحی باشد، با شواهد لرزه هاي زمین بیش از آنکه بر پایه یافته

اي شرق  لرزه نشان از فعالیت زمین) http://irsc.ut.ac.ir(نگاري کشوري اي ثبت شده در شبکه لرزه هاي لرزه داده

تهران و پیرامون گسل مشا دارند، اما با وجود خطاي زیاد در رومرکز و عمق رویدادها، امکان تعیین هندسه و 

ترین روش در تعیین عمق  در چنین شرایطی، مناسب. است اي، فراهم نبوده ها به ساختارهاي لرزه دادن فعالیت نسبت

  ).2002مگی و همکاران، (باشد،  اي ثبت شده در شبکه متراکم محلی می هاي رسید امواج لرزه زمانرویدادها استفاده از 

ویژه شیب و گسترش به سمت پایین ساختارهاي گسلی در خاور تهران، اطالعات اندکی وجود  از هندسه زیر سطحی به

کارهاي کانونی مربوط به رویدادهاي قابل هاي خردلرزه مناسب، سازودر این مطالعه، با استفاده از داده. داشته است

دهند که خاور تهران از نظر نتایج نشان می. خیزي گستره خاوري تهران ترسیم شده استاعتماد محاسبه و نقشه لرزه

هاي آشکار فعال و مهمی مانند مشا، ساختارهاي احتماال پنهان دیگري همچنین عالوه بر گسل. خیزي فعال استلرزه

  . انداي داشتهنیز فعالیت لرزه آبسرد -سیپرد - دجاجرو مانند

 

 )ها و روش پردازشداده(  روش تحقیق.    2

نگاري محلی هاي شبکه لرزه توسط ایستگاه) Ml ≤ 3.5(ها  خردلرزه هاي مربوط به ثبتدر این مطالعه از بانک داده

 2006ژوئن تا نوامبر سال  یدر دوره زمان هفته 22کوتاه دوره نصب شده به مدت  سنجلرزه 46شامل موقت و متراکم 

سپس ). 1(شکل . است ، استفاده شدهمنطقه یدائم ينگار لرزه يها ستگاهیا يها و داده يمرکز البرز  یجنوب در پهنه 

درجه، خطاي باقیمانده  180ایستگاه، پوشش آزیموتی کمتر از  6ثبت در بیش از (هاي مناسب و قابل اعتماد داده

خیزي از این بانک داده، انتخاب و براي نمایش نقشه لرزه) کیلومتر 3ثانیه و خطاي مکانی کمتر از  3/0از زمانی کمتر 

  . گستره مورد مطالعه، استفاده گردیده است

، )2005هاوسکو و اتومولر، (  SEISANتخصصیهاي محلی، نرم افزار  لرزه براي نمایش و خواندن فاز نگاشت زمین

و براي حل ) 1975لی و الهر، (Hypo71 و ) 1994بري، ( Hypocenterهاي  ادها، برنامهمحل روید براي تعیین

یابی در گستره محلی، مدل در برنامه مکان. است  کار برده شده به) 2003اسنک، ( FOCMECسازوکار کانونی برنامه 

تریس مشتقات و بردار مجهوالت حل معادالت مربوط به ما) Iteration(روش تکرار . شوداي زمین تخت منظور می الیه

، )RMS(کاهش خطاي باقیمانده زمانی  در سنجش انحراف زمانی بین مشاهدات و محاسبات در روند همگراي روبه

همچنین رویدادهاي مناسب به روش حل . شوند تصحیحات ایستگاهی الزم نیز در محاسبات وارد می. گیردصورت می

کیسلینگ، ( VELESTبعدي پوسته در برنامه  اسبه ساختار سرعتی یک، براي مح)Inversion(برگردان مسئله 

و ) 2010عباسی و همکاران، (همچنین با استفاده از ساختار سرعتی بدست آمده ). 1(اند، شکل  رفته  کار، به)1998

نون این رویدادها به و کا زخطاي رو مرک. اند شده) Relocation(مکانیابی  ها دوباره  لرزه  محل، خرد افزارهاي تعیین نرم

  . باشد کیلومتر می 3و  2ترتیب کمتر از 

خیزي نمایانی پیرامون روند احتمالی که از جاجرود آغاز و از پردیس تا آبسرد و به موازات تقریبی و  فعالیت خردلرزه

شاید . است ده اي نش به وجود این ساختار در مطالعات پیشین اشاره). 1(گذرد، وجود دارد، شکل جنوب گسله مشا می

این موضوع با شواهد دیگري . باشد تر به این مسئله کمتر توجه شده  هاي شناخته شده به دلیل توجه بیشتر به گسل

-نیز همراهی می) 336و  460، 452هاي شماره( Bو کالس ) 364شماره ( Aمانند حل سازوکارهاي کانونی کالس 

آمده، متفاوت ) 1(ي با آنچه براي نمایش سطحی آن در شکل شاید هندسه زیرسطحی چنین روند). 1(شود، جدول 

راستاي صفحه (باشد، اما شیب نسبتا زیاد صفحه گسلی به سمت شمال خاوري این سازوکارها با وجود تفاوت در روند 
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مؤلفه  همچنین تغییر آشکار در مکانیسم گسلی از خاور به باختر روي این روند از راستالغز همراه با. آشکار است) گسل

  . کوچک فشاري تا مکانیسم کامال فشاري، نمایان است

 Local(شدگی محلی لغزش این مسئله ضمن تأکید بر تقسیم slip partitioning، کرنش شمال  - تقسیم تنش

ها در مقیاس محلی مطابق با هندسه هاي راستالغز و فشاري در صفحه گسیختگیجنوب خاوري به مؤلفه -باختري

-جابجایی. شوددر شمال خاوري تهران نیز تأیید می T16توسط سازوکارکانونی شماره ) ايرهاي لرزهزیرسطحی ساختا

خاور جنوب خاور و  - ساختی تراکششی با محور غرب شمال غربزمینهاي لرزهاي در همخوانی با رژیمهاي پوسته

 Triple(گانه حل اتصال سهجنوب جنوب باختر، با نزدیک شدن به م -ترافشارشی با محور شمال شمال خاور

Junction (ساخت این گستره را با زمینهاي خاوري و شمال باختري گسل مشا، لرزهگسل شمال تهران و شاخه

، .عباسی، ا(اي، همراه نموده است، ویژه در هندسه، مکانیسم گسلی و چگونگی رهاشدن انرژي لرزههایی بهپیچیدگی

  ). 1388نامه دکتري، پایان

  
 2006این خردلرز هاي در سال . نگاري محلی موقت و دائمی موجود در منطقههاي لرزهموقعیت ساختارهاي لرزه اي و ایستگاه .1شکل

دایره هاي قرمز و سبز به ترتیب محل . اندنگاري محلی، موقت و متراکم ثبت شدهمیالدي در لبه جنوبی البرز مرکزي و توسط شبکه لرزه

هاي دایره. دهند ثانیه را نشان می 5/0و  3/0کیلومتر و خطاي زمانی کمتر از  3و کمتر از  2راي خطاي رومرکز کمتر از هاي دا لرزه زمین خرد

دهندنگاري مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران را نشان میثبت شده توسط مرکز لرزه 2016تا  2006هاي لرزهکوچک خاکستري، محل زمین  

 

و ) ایستگاه 13(اي گورالپ ، سه مؤلفه)ایستگاه 22(سنج هاي تک مؤلفه اي قائم ههاي آبی محل نصب لرزسه گوش

گوش در درون آن، محل ایستگاه هاي لرزه نگاري هاي آبی بزرگ همراه با یک سه، دایره)ایستگاه 12(مینی تیتان 

محل ایستگاه هاي شبکه  گوش در درون آن،هاي آبی کوچک همراه با یک سهمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دایره

گوش در درون، ایستگاه آبی بزرگ همراه با دو سه لرزه نگاري سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران و دایره

دایره هاي کوچک قرمز، . دهندلرزهنگاري باندپهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را نشان می

کیلومتر و  2درجه، خطاي طول و عرض کمتر از  180پوشش آزیموتی کمتر از (دقیق  هاي داراي مکانیابیخردلرزه

رویداد، براي محاسبه مدل یک  160داده از بین این  115. دهندکیلومتر را نشان می 3خطاي ژرفاي کانونی کمتر از 
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به  ،Ba, DVP, Na, Sa, La, Mo, Pn, Ae, SH, So, Ey. اندکار برده شدهبعدي ساختار سرعتی پوسته به

، دریاچه ساهونالر،  ،ورزان، پارچین، مشاایوانکی، سرخه، سرخه حصار، آینههاي  ترتیب از چپ به راست نشانه گسل

، 460، 336هاي سازوکارهاي کانونی با شماره .می باشندقله مخروط آتشفشان دماوند و گسله بایجان سله نوا، ، گ

هاي قطر کره. آبسرد اشاره دارند - پردیس -حل گذر روند ساختاري جاجرودبه م Ja, Ps, Ab هايو نشانه 364، 452

و  35.79در مختصات  T16 سازوکار کانونی. باشدمتناسب می) 1.9تا  1.3(هاي کانونی سازوکارها با بزرگاي خردلرزه

ایر سازوکارها براي مشخصات س. نگاري کشوري گزارش شده استکیلومتر توسط مرکز لرزه 9درجه و با عمق  51.67

  .مراجعه شود 1به جدول 

  .1هاي قابل اعتماد نمایش داده شده در شکل مشخصات سازوکارهاي کانونی حل شده  مربوط به خردلرزه .1جدول 

 

 

 

 

 

  

  گیري نتیجه  3

ها به  دادن خردلرزه خیزي منطقه و امکان نسبت ها، امکان قضاوت مناسب در باره لرزه لرزه یابی دقیق زمینبا کمک مکان

  . گرددم میاي آنها، فراه ساختارهاي گسلی و اظهارنظر در مورد فعالیت لرزه

هاي متمرکزي نیز پیرامون ساختارهایی در خاور و جنوب خیزي قاطع روي گسل مشا، فعالیتعالوه بر فعالیت لرزه

  . شود حصار و پارچین دیده می ورزان، جنوب جاجرود تا آبسرد، شاخه خاوري سرخه تا سرخهخاوري تهران مانند آینه

 - پردیس -شده پیرامون و روي روند جاجرودانند سازوکارهاي کانونی حلشناسی مخیزي و شواهد زلزلهبا وجود لرزه

. خیزي فعال باشد اي در گستره خاوري تهران نیز از نظر لرزه آبسرد ممکن است این روند در بین سایر ساختارهاي لرزه

شاید شواهد سطحی  .شودهاي ژئوفیزیک اکتشافی پیشنهاد میبراي اظهار نظر قطعی در این مورد، کاربرد سایر روش

  .  نیز بتواند توسط سایر پژوهشگران علوم زمین پیرامون این ساختار احتمالی، قابل پیگیري و جستجو باشد
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  .سپاسگزارم از آقاي دکتر محمد تاتار )جنوبی البرز مرکزيهاي قابل اعتماد در لبه خردلرزه
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