
  331                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

 پیش بینی خوشه هاي لرزه اي پر خطر با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی
  

 3لیال مهشاد نیا ،2صطفی عالمه زادهم ،1سوما درودي

  soma.durudi@iiees.ac.irدانشجو، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1
  mallam@iiees.ac.irه،  استاد یار، پژوهشگاه بین الملل زلزله شناسی و مهندسی زلزل 2

 l.mahshadnia@iiees.ac.irکارشناس، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،  3

 

   چکیده

در این پژوهش سعی شده است با اعمال . گره هاي ریخت ساختاري مستعدترین نقاط براي رخداد زلزله هستند

خراج کاتالوگ شبیه سازي شده و یافتن الگوهاي لرزه اي موجود کاتالوگ زمینلرزه به شبکه عصبی خودسازمانده و است

داده هاي مورد استفاده مورد استفاده در این پژوهش شامل جزئیات زلزله . انطباق آنرا با گره هاي ساختاري بررسی کرد

سی و مهندسی سال در البرز غربی می باشد که از کاتالوگ پژوهشگاه بین المللی زلزله شنا 25هاي ثبت شده در طول 

در این پژوهش در البرز غربی پس از شناسایی گره هاي زمین ریخت ساختاري، با بکارگیري . زلزله استخراج شده اند

و تحلیل کاتولوگ لرزه اي در محل گره ها، خوشه هاي لرزه اي مورد مطالعه  37شبکه عصبی خود سازمانده کوهونن

 . لرزه هاي بزرگ آتی تخمین زده شده استقرار گرفت و محل تقریبی رخداد احتمالی زمین 

  

  .، پیش یابی زلزلهMZخوشه یابی، شبکه عصبی، گره ریخت ساختاري، روش  :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Morphostructural  nodes  are  the  most  prone  earrthquake  areas.  In  this  paper,  by  inputting 
catalogue data to the Kohonen network, the catalogue of future events has obtaind for assisting 
the coincidence of events location with domain nodes, and also for finding seismic patterns. The 
using catalogue has extracted  from IIEES, containing  instrumental  records of western Alborz. 
First,  the fundamental faults and tectonic lineaments has been identified based on topography, 
and,  also,  according  to  the maps of  the maximum gradient of gravity, magnetic,  and  isostatic 
anomalies,  and  their  correspondence  together  and  with  satellite  pictures  has  been  evaluated. 
After  that,  by  using  SOFM,  hazardous  nodes  have  been  identified  among  all  nodes  for 
determining earthquake clusters and the locations of future large earthquakes.  
   
Keywords: Clustering, Earthquake Prediction, Self-Organizing Feature Maps (SOFM),  
Morphostructural zoning (MZ), Seismogenic nodes. 
 
 
 
 

                                                           
37 Morphostructural zoning 
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  مقدمه    1

. و اوراسیا در جنوب دریاي کاسپین را شامل میشودرشته کوههاي البرز قسمتی از مرزهاي شمالی بین ایران 

رکوردهاي دستگاهی این منطقه به خوبی نشاندهنده فعالیت و لرزه خیزي باالي این ناحیه در خاور میانه می باشد 

مربوط به )7/7(یکی از بزرگترین زمینلرزه هاي رخداده در این ناحیه با بزرگاي گشتاوري ). 2004میرزایی و همکاران، (

بی خانمان داشته و  500000کشته و 40000رودبار است، که نزدیک به  –، موسوم به زمینلرزه منجیل 1369سال 

 .منطقه وسیعی را در بر گرفت

سال اخیر به عنوان یک چالش بزرگ در مجامع علمی دنیا مطرح  100مسئله تحلیل خطر و پیش یابی زلزله در  

شده و روشهاي متعددي که توسط نویسندگان مطرح شده است تاکنون مدل  با وجود تالشهاي بسیار انجام. شده است

با توجهه به رفتار رندومی زلزله ها نیز ممکن است هیچگاه قادر به یافتن روشی  موفقی در این زمینه پیدا نشده است

 ). 2012ریز و همکاران، (براي پیش بینی زمان و مکان زلزله ها نشد 

قبل از رویداد زلزله هاي بزرگ دچار آشفتگی می شود، بنابراین زلزله هاي کوچکی  لرزه خیزي ناحیه اي عموما

. ماهها قبل از زلزله اصلی در اطراف رو مرکز زلزله اصلی رخ می دهند که از هیچ الگو  و شکل خاصی تبعیت نمی کنند

کامال بی قاعده و تصادفی می پیش یابی فضایی چنین زلزله هاي پیچیده و دشوار است اگرچه به نظر این رویدادها 

شناسایی چنین الگوهاي امروزه با استفاده از روشهاي آماري . باشند اما در عین حال از الگوي خاصی تبعیت می کنند

  .پیشرفته تا حدودي مقدور می باشد

سیستم الگوریتمهاي ریاضی که براي شناسایی الگوهاي پیش نشانگري زلزله معرفی شده اند قادرند قوانین این 

یک نمونه موردي در این زمینه . را استخراج کنند و محل تخمینی زلزله بزرگ بعدي را تشخیص دهند) زلزله(پیچیده

در این روش، روش پهنه بندي زمین براي شناسایی ناپایداریهاي . ارایه شده است) 2003(توسط گورشکوف و همکاران

بر اساس داده هاي زمین شناسی  MZاساس روش . ه هستندساختاري که محلهاي مستعدي براي گسلش و رخداد زلزل

این حقیقت ). 1977الکسیوسکایا و همکاران، (و ژیو مورفولوژیکی انجام می شودو به حافظه لرزه خیزي ارتباطی ندارد 

این مشاهده . که زلزله ها در اطراف گره ها تجمع می یابند اولین بار براي مناطق پامیرز و تین شان تصدیق شد

  ).1988تالوانی، (اساسیترین فرضیه مار را براي تشخیص مناطق لرزه خیز در این روش تشکیل داده است است

از زلزله ها در اطراف گره هایی که از % 87این روش در بسیاري از مناطق جهان ارزیابی شده است و بر اساس ارزیابیها 

  ). 2014همکاران،  سولویو و(تقاطع چندین خطواره بدست آمده اند رخ داده است

این شبکه قادر به . همانند آناتومی مغز انسان از نرون هاي مصنوعی تشکیل می شوند عصبی کوهونن ساختار  شبکه

انجام الگوریتم هاي خوشه بندي بدون وجود جواب مطلوب براي (پردازش موازي، تعمیم، تجربه و یادگیري بدون ناظر 

تعدادي نرون مصنوعی که معموالً در یک توپولوژي مسطح کنار یکدیگر چیده می در این مدل . است) سامانه یادگیرنده

شوند، با رفتار متقابل بر روي یکدیگر هدف تبدیل یک الگوي ورودي با ابعاد اختیاري را به یک نقشه گسسته یک یا دو 

وپولوژیکی نرون ها و این عمل شامل سه فرآیند رقابت، همکاري، موقعیت فضایی همسایگی ت. بعدي تأمین می کند

اساس همکاري بین نرون هاي همسایه را مشخص می کند و قابلیت تنظیم وزن هاي سینماتیکی جهت پاسخ مطلوب 

 .تر به الگوهاي ورودي مشابه است
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ساختار شبکه عصبی کوهونن در یک شبکه دو بعدي. 1شکل  

. 

- شبکه مرتبط با زلزله ها را می. یر زمین لرزه استنظ منطقی خوبی براي پدیده هاییتفکر خودسازمان یافتگی توصیف 

توان به این شکل در نظر گرفت که رأس شبکه هاي زمین لرزه اي از کل زمین لرزه ها در صفحه ایران و اتصاالت بین 

که اتصال بین دو زلزله نزدیک نشان می دهد ). فاصله دو رویداد از یکدیگر(آنها نشان دهنده ارتباط نزدیک آنها باشد 

به طوري که احتمال رخداد زمین لرزه اي بزرگتر را در آن ناحیه به دنبال . آنها به لحاظ آماري به هم مرتبط هستند

در این شبکه رأس ها نقش نرون ها را ایفا می کنند و اتصاالت جهت دار بین آنها همان اتصاالت سیناپسی بین . دارد

  .)2003عالمه زاده و همکاران، (دو نرون هستند 

اي از ویژگی تعمیم شبکه عصبی بهره جسته، از طرفی چون کاتالوگهاي در این پژوهش براي شناسایی الگوهاي لرزه

زمین لرزه ها ممکن است ناقص و ناکافی باشد شبکه هاي عصبی می توانند رفتار خود را باتوجه به محیط ورودیها و 

  ).2003گوروشکوف و همکاران، (را آشکار نماید خروجیها به گونه اي تغییر دهند تا پاسخ مناسب طبیعت 

  

  روش تحقیق    2

رده بندي قطعات لیتوسفر به ترتیب شامل پهنه هاي کوهستانی، مگابلوك و بلوك ها است  MZ38براساس روش 

 بلوك ها با شناسایی. که به واسطه خطواره ها، یک بلوك از رده باالتر به دو بلوك از رده پایین تر تقسیم می شود

اشکال توپوگرافی کران مانند رشته کوهها، جبهه هاي بین کوهستانی یا درون کوهستانی، فالت ها و گسل هاي طولی 

خطواره هاي ریخت ساختاري بسته به خصوصیات و شدت حرکات زمین ساختی،  پهنه هاي خطی تا . انجام می گیرد

خیزي باال بر اساس اختالف شدت با پتانسیل لرزه هاي ساختاريگره. صدها کیلومتر طول و چند کیلومتر عرض هستند

  ).2003گوروشکوف و همکاران، (حرکات تکتونیکی قابل شناسایی اند 

در صورتی که مطالعات زمین ریخت شناختی صحرایی براي تعیین محدوده گرهها صورت نگرفته باشد   

سطح فعالیت لرزه اي در هر منطقه در نظر می معموالً وسعت گره ها را با شعاعی متناسب با بزرگاي زمین لرزه ها و 

 .گیرند

  

                                                           
38 Loarand Eötvös 
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هاي طولی و  موقعیت گره هاي لرزه اي در تقاطع خطواره. هاي باختري البرز مرکزينقشه ریخت ساختاري  البرز باختري و بخش .2شکل

  .هستند 2یا  1ه از رده این گره ها همگی واجد یک یا بیش از یک خطوار. عرضی واقع شده است

  

، خطواره عرضی مرز البرز غربی و مرکزي، )شمال خاور دره قزل اوزن(این گره محل تقاطع گسل ماسوله : D1گره 

  .هاي الهیجان و رودبار استخطواره عرضی به موازات گسل

، گسل ایپک، جنوب پرندك -این گره واقع در جنوب بوئین زهرا محل تقاطع خطواره طولی سلطانیه: D2گره 

  .است NWو  NEگسل جنوب پرندك و خطواره هاي عرضی با راستاهاي 

 - این گره واقع در شمال رازان محل تالقی گسل کوشک نصرت، مرز بلوك هاي ایران مرکزي و سنندج: D14گره  

  .است NEسیرجان و خطواره عرضی با راستاي 

 .در راستاي گسل سنگاور است NWو   NEهاي ها محل تالقی خطوارهاین گره: D16و  D15هاي گره

، گسل هاي سلطانیه و NEي مغناطیسی با راستاي این گره در شرق ماهنشان محل تالقی خطواره: D20 گره 

  . این گره نیز واجدرفتار سکون لرزه اي است. زرین آباد است - جنوبی سنگاور -زنجان و خطواره شمالی

میانه در محل تالقی گسل سنگاور و گسل ماسوله دارد و رفتار سکون  ها واقع در خاور شهراین گره: D17گره 

  .دهداي را نشان میلرزه

  

  گیري نتیجه    3

، می توان مشاهده کرد که حدود )نقطه هاي قرمز رنگ(با توجه به کاتالوگ پیش بینی شده توسط شبکه عصبی 

با توجه به این نرخ، میتوان تاییدي بر . رفته انداز زلزله هاي پیش یابی شده داخل گره هاي تکتونیکی قرار گ% 70

مستعد بودن این گره ها داشت که به نوعی بیانگر تشابه و همخوانی نتایج پیش یابی شده را با رویدادهاي رخ داده و 

  . تجارب پیشین می باشد

 D1 و  D21اي لرزههاي گره تشخیص خوشه یابی با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی در غرب البرز، منتج به

  .  اي بعدي در این منطقه شده استبه عنوان نقاط پر خطر لرزه 



  335                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

  
کاتالوگ پیش یابی شده براي منطقه مورد مطالعه. 3شکل  
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