
 1075                                                                                    1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مجموعه مقاالت

  

  

یابی دقیق چشمه هاي تعیین ساختار سرعتی کم عمق پوسته تهران و مکان

  انفجاري جنوب شرق تهران

 4ظاهرحسین شمالی، 3فرزام یمینی فرد، 2محمد تاتار ،1سعید سلطانی مقدم
   saeed.soltani@iiees.ac.ir، شناسیپژوهشگاه بین المللی زلزله، دانشجوي دکتري1

 mtatar.iiees.ac.ir، شناسیلی زلزلهپژوهشگاه بین المل، دانشیار2
  faryam.iiees.ac.ir، شناسیپژوهشگاه بین المللی زلزله، دانشیار 3

  shomali@ut.ac.ir، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشیار 4

   چکیده

-بکه لرزهدر این پژوهش ساختار سرعتی پوسته باالیی تهران، با استفاده از انفجارهاي ثبت شده طی ده سال، در ش

مطالعات مقایسه مدل بدست آمده با . نگاري سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفت

، باشدمی یکسان سه کیلومتر کیلومتر بر ثانیه و ضخامت 6/5و  5تراکمی  الیه با سرعت موجدو وجود  دهندهنشان قبل،

ساختار سرعتی بدست آمده بطور میانگین در . ر بر ثانیه قرار گرفته استکیلومت 1/6که برروي یک نیم فضا با سرعت 

با توجه به اینکه این منطقه متشکل از . دهدسه کیلومتر اول، سرعت کمتري را نسبت به مطالعات پیشین نشان می

در ادامه، . نیستدور از ذهن ی، سرعتچنین هاي البرز است، وجود آبرفتی ناشی از فرسایش دامنه هايو الیه رسوبات

یابی غیرخطی بخوبی سه نتایج مکان .شدندمجدد یابی مکانبرنامه غیرخطی احتماالتی،  تمامی انفجارات با استفاده از

با توجه به . در ارتباط با فعالیت انفجاري معادن منطقه استدهد که را نشان می جدا از یکدیگر گروه انفجاري کامالً

نگاري محلی، عدم توجه به آنها خطاي بسیار زیادي را در هاي لرزهثبت شده در شبکه ها در وقایعحضور این داده

  . خیزي البرز مرکزي وارد خواهد کردمحاسبه پارامترهاي لرزه

  .یابی غیرخطی احتماالتیسیر، ساختار سرعتی، مکانسازي زمانیابی، وارونمکانانفجار، : کلیدي هاي واژه
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Abstract 
More than 10 years of recorded explosions by Tehran City Seismic Network, TCSN, which is 
located on the south-east of Tehran were used to determine shallow depth crustal structure in 
this area. 1D inversion of selected events using P-phase arrival times show that the shallow 
structure of the study area consists of two thin layers with P velocities of 5km/s and 5.6km/s 
respectively and similar thickness of 3 km over a half space with Vp~ 6.1km/s. The obtained 
velocity model indicates smaller velocities compared to previous studies, for the first layer, 
which is in good consistency with existing sedimentary layers in the region. Finally all 
explosions have been relocated using this new velocity model, with a full non-linear 
probabilistic algorithm to obtain the most precise locations. The results show a dense cluster of 
explosions related to the current active mines. A considerable reduction in both RMS and 
hypocentral errors are observed comparing to the linear location algorithm.  
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  مقدمه    1

اي مانند یک چرخه بی انتها به یکدیگر وابسته بوده و همواره یابی دقیق رویدادهاي لرزهتعیین ساختار سرعتی و مکان

هاي ها، چشمهلرزهعالوه بر زمین. شناسی مورد توجه قرار گرفته استبه عنوان پارامترهاي اساسی در مطالعات زلزله

با توجه به عمق کم این دسته از . تواند بمنظور محاسبه ساختار باالیی پوسته مورد استفاده قرار گیرندانفجاري نیز می

-هاي باالیی پوسته محدود میرویدادها و نیز مسیر پرتوهاي طی شده توسط آنها که عمدتاً به چند کیلومتر اول و الیه

طی سالیان . تا بتوان ساختار سرعتی این بخش از پوسته را با دقت بیشتري مطالعه نمودگردد شود، شرایطی فراهم می

هاي ها در شبکهلرزههاي به ثبت رسیده از زمینگذشته محاسبه ساختار سرعتی در منطقه البرز با استفاده از داده

، عباسی و همکاران، 2005ري، توان به مطالعه اشتموقت و دائم محلی محاسبه شده است، که به عنوان نمونه می

لرزه در محاسبه ساختار سرعتی، که هاي زمیناما با وجود بکارگیري داده. اشاره نمود 2012، تاتار و همکاران، 2010

از اینرو تنها نمونه شاخص را . هاي انفجار، کمتر استفاده شده استبطور متعدد مورد استفاده قرار گرفته است، از داده

هاي انفجار به ثبت رسیده در شبکه که با استفاده از داده 1390فرد و مرادي، عه انجام شده توسط یمینیتوان مطالمی

، به محاسبه ساختار سرعتی )1385-1383(نگاري سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران به مدت دو سال لرزه

نگاري سازمان پیشگیري و مدیریت بحران ر شبکه لرزهدر مطالعه حاضر از انفجارات ثبت شده د. پوسته پرداختند، نامید

هاي سیرهاي ثبت شده در ایستگاهسازي زمانشهر تهران، در طی ده سال جهت تعیین ساختار سرعتی، بکمک وارون

باشد که همگی بصورت دستی قرائت می Sفاز  3063و  Pفاز  4374این مجموعه شامل . این شبکه استفاده شده است

، نشاندهده کاهش 1390قایسه ساختار سرعتی با ساختار سرعتی بدست آمده توسط یمینی و مرادي، م. اندشده

در ادامه با بکارگیري مدل سرعتی بدست آمده تمامی . میانگین سرعت در سه کیلومتر اول پوسته باالیی است

یابی ، مجداً مکان)2000کاران لوماکس و هم(یابی غیرخطی احتماالتی رویدادهاي انفجاري با استفاده از روش مکان

، بهبود )1986لینرت و همکاران ( Hypocenterیابی مجدد و مقایسه این نتایج با روش خطی شده نتایج مکان. شدند

  .  دهدرا نشان می RMSیابی و نتایج خصوصاً در رومرکز رویدادها و نیز کاهش خطاي مکان

  

  روش تحقیق    2

که در شبکه ) 2014-2004(هاي انفجاري ر منطقه تهران، با استفاده از ده سال دادهساختار سرعتی پوسته باالیی د

 13این شبکه در حال حاضر شامل . نگاري مدیریت بحران شهر تهران به ثبت رسیده است، مورد بررسی قرار گرفتلرزه

از آن مربوط به رویدادهاي انفجاري  اي که تقریباً نیمیرویداد لرزه 2200ایستگاه باند کوتاه است، در این مدت بیش از 

در ابتدا و بمنظور محاسبه ساختار سرعتی پوسته باالیی، از میان کاتالوگ ). 1-شکل(است را به ثبت رسانده است 

درجه، میانگین باقیمانده زمانی  200هاي با کیفیت باال بر اساس گپ آزیموتی کمتر از انفجارات به ثبت رسیده، داده

در نهایت . کیلومتر، انتخاب گردید 8کیلومتر و خطاي عمق کمتر از  5انیه، خطاي رومرکزي کمتر از ث 3/0کمتر از 

مورد استفاده قرار گرفت ) 1988کیسلینگ ( VELSETهاي ورودي برنامه رویداد با کیفیت به عنوان داده 144تعداد 

 Vp/Vsدین الگوي مختلف مانند، نسبت با استفاده از چن VELESTنتایج برنامه وارون سازي یک بعدي ). 2-شکل(

، به دفعات )1شکل(هاي مختلف متفاوت، عمق رویداد ثابت و متغیر و بررسی بیشینه عمق نفوذ و چگالی پرتوها در الیه

یابی همچنین بمنظور دست. سازي نهایی بدست آیدمورد ارزیابی قرار گرفت تا در نهایت بهترین الگو براي انجام مدل

آمده از ي بدست ها، بر اساس مقادیر بهینهکمینه و بهینه، پس از هر مرحله از اجراي برنامه، تمامی وروديبه یک مدل 

 50به عنوان مدل اولیه انتخاب شد و  2010بدین ترتیب ابتدا مدل عباسی و همکاران، . اجراي قبل، جایگزین گردید

هاي بدست آمده از این مرحله به سپس، میانگین مدل. ازي انجام گردیدسمدل تصادفی پیرامون آن توزیع و وارون

در اجراي سوم نیز از مدلی با کمینه مقدار باقیمانده زمانی . عنوان مدل اولیه در اجراي دوم مورد استفاده قرار گرفت

 ر اساس نتایج بدست آمدهنتیجه این روند، محاسبه مدل بهینه ب. به عنوان مدل اولیه استفاده شد) خروجی مرحله قبل(
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یابی است هاي آماري و نتایج مکاناز کمیت

مدل نهایی شامل دو الیه با ). 

کیلومتر بر  6/5و  5هاي موج تراکمی 

هاي سه کیلومتري است که ثانیه با ضخامت

بروي یک نیم فضا با سرعت موج تراکمی 

  کیلومتر بر ثانیه

  

، نمایش مسیر پرتوها بین چشمه تا ایستگاه محاسبه 

  ). راست(سازي نهایی ، مدل بدست آمده از وارون

                                    1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

  

از کمیت

). 2شکل(

هاي موج تراکمی سرعت

ثانیه با ضخامت

بروي یک نیم فضا با سرعت موج تراکمی 

کیلومتر بر ثانیه 13/6

، نمایش مسیر پرتوها بین چشمه تا ایستگاه محاسبه )چپ(انفجاري مورد استفاده براي محاسبه ساختار سرعتی  توزیع رویدادهاي

  ).راست( 2010شده در مدل سرعتی عباسی 

  

  

  

  

  

  

  

  

، مدل بدست آمده از وارون)چپ(هاي تصادفی حول مدل اولیه توزیع مدل. 2

هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مجموعه مقاالت

توزیع رویدادهاي. 1 شکل

  

2 شکل
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 Kernel( KDEمقدار ). راست(و روش غیرخطی احتماالتی 

  . کنداي در هر نقطه را بیان می

ردیف پایین (شرایط اولیه  و هیستگرام بدست آمده از وضعیت

  ).ردیف پایین، راست

هاي آماري بدست با تکیه بر نتایج و داده

یرخطی احتماالتی، تمامی رویدادهاي انفجاري مجداً 

یابی را این مقایسه بهبود نتایج مکان

و  3شکل(دهد ضمن استفاده از روش غیر خطی خصوصاً در رومرکز رویدادها و نیز کاهش خطاهاي آماري نشان می

آزمایش انجام شده جهت بررسی میزان دقت برنامه خطی شده در تعیین عمق رویدادها، ناتوانی این روش 

بر این اساس در صورت تغییر عمق شروع در برنامه خطی شده، تعداد بسیار 

زان اطمینان به روش خطی شده در تعیین عمق 

رسد به نظر می. انفجارها نسبت به روش غیرخطی احتماالتی، بسیار کمتر و به شدت وابسته به مقدار اولیه عمق است

  .   به واقعیت نزدیکتر باشد) 4شکل

                                 1395اردیبهشت  23-21-فیزیک ایرانهفدهمین کنفرانس ژئو

و روش غیرخطی احتماالتی ) چپ(شده یابی تمامی رویدادها با روش خطینتایج مکان

Density Estimation (اي در هر نقطه را بیان میاحتمال وجود رویداد لرزه

و هیستگرام بدست آمده از وضعیت) ردیف باال( RMSهیستوگرام خطاي رومرکزي و عمق به همراه 

ردیف پایین، راست(یابی مجدد تمام رویدادها و پس از مکان) چپ، وسط

با تکیه بر نتایج و داده 80/1نیز برابر با  Vp/Vsبهترین مقدار محاسبه شده براي 

یرخطی احتماالتی، تمامی رویدادهاي انفجاري مجداً با بکارگیري مدل سرعتی نهایی و استفاده از الگوریتم غ

این مقایسه بهبود نتایج مکان. مقایسه گردید Hypocenterیابی شده و نتایج آنها با روش خطی شده 

ضمن استفاده از روش غیر خطی خصوصاً در رومرکز رویدادها و نیز کاهش خطاهاي آماري نشان می

آزمایش انجام شده جهت بررسی میزان دقت برنامه خطی شده در تعیین عمق رویدادها، ناتوانی این روش 

بر این اساس در صورت تغییر عمق شروع در برنامه خطی شده، تعداد بسیار . در تعیین عمق رویدادها مشخص گردید

زان اطمینان به روش خطی شده در تعیین عمق زیادي از رویدادها پیرامون این نقطه توزیع خواهند شد و بنابراین می

انفجارها نسبت به روش غیرخطی احتماالتی، بسیار کمتر و به شدت وابسته به مقدار اولیه عمق است

شکل(که نتایج بدست آمده از روش غیرخطی احتماالتی بر اساس شرایط اولیه مسئله 

  

هفدهمین کنفرانس ژئو مجموعه مقاالت

نتایج مکان. 3 شکل  

هیستوگرام خطاي رومرکزي و عمق به همراه . 4 شکل

 
بهترین مقدار محاسبه شده براي . قرار گرفته است

با بکارگیري مدل سرعتی نهایی و استفاده از الگوریتم غ. آمد

یابی شده و نتایج آنها با روش خطی شده مکان

ضمن استفاده از روش غیر خطی خصوصاً در رومرکز رویدادها و نیز کاهش خطاهاي آماري نشان می

آزمایش انجام شده جهت بررسی میزان دقت برنامه خطی شده در تعیین عمق رویدادها، ناتوانی این روش  با). 4شکل

در تعیین عمق رویدادها مشخص گردید

زیادي از رویدادها پیرامون این نقطه توزیع خواهند شد و بنابراین می

انفجارها نسبت به روش غیرخطی احتماالتی، بسیار کمتر و به شدت وابسته به مقدار اولیه عمق است

که نتایج بدست آمده از روش غیرخطی احتماالتی بر اساس شرایط اولیه مسئله 

  

  گیري جهنتی    3
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نگاري سازمان پیشگیري هاي انفجار ثبت شده در شبکه لرزهساختار سرعتی کم عمق در منطقه تهران با استفاده از داده

کاهش سرعت موج تراکمی و برشی الیه هاي سطحی نسبت به مطالعات . و مدیریت بحران شهر تهران، محاسبه گردید

هاي آبرفتی و رسوبات این منطقه به نظر انطباق بهتري با واقعیت یهگذشته کامالً روشن است، که با توجه به وجود ال

لرزه هاي تواند منجر به افزایش خطا در تعیین محل زمیننادیده گرفتن این تفاوت در مدل سرعتی می. دهدنشان می

 38/2متر به کیلو 31/3در اثر استفاده از مدل سرعتی جدید، متوسط خطاي رومرکزي از . محلی در این گستره شود

یابی رویدادهاي انفجاري و مقایسه نتایج بدست آمده با روش خطی مکان. یابدکیلومتر، در روش خطی شده، کاهش می

هاي انجام بر اساس آزمایش. دهدشده، بهبود نتایج خصوصاً در محاسبه عمق کانونی و کاهش خطاي آماري را نشان می

بدست آمد که به  80/1دار این کمیت براي منطقه مورد مطالعه برابر بهترین مق Vp/Vsشده براي مقادیر مختلف 

با توجه به عمق نفوذ کم پرتوهاي امواج در این . از مقدار محاسبه شده در مطالعات قبل بیشتر است 05/0میزان 

نظر  ها در با عمق هستیم که بایستی در تعیین محل زمین لرزه Vp/Vsمطالعه، شاهد تغییرات غیر خطی مقدار 

  .گرفته شود

 
  تشکر و قدردانی    4

بدینوسیله از سازمان پیشگیري و مدیریت بحران جهت در اختیار قراردادن داده هاي شبکه لرزه نگاري شهر تهران براي 

  .استفاده در این پژوهش تشکر و قدردانی می گردد
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