
  68                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

  شبیه سازي داده هاي زلزله توسط تابع کاپوال 
 

، 2صدیقه شمس  ،1مصطفی عال مه زاده   

    mallam@iiees.ac.ir,استاد یار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1

  دانشیار ،  دانشگا ه الزهرا 2

 

  چکیده

در این پژوهش براي شبیه سازي زلزله و تشخیص . توابع کاپوال یا مفصل در شبیه سازي داده هاي وابسته کاربرددارد

الگوریتم به کاررفته در احتمال هاي .میزان همبستگی زلزله هاي ایران از توابع کاپوالي دو متغیره استفاده شده است

. شرطی در شرایط مشتقات جزئی در تابع کاپوال نوشته می شود که براساس مفهوم شبه معکوس تابع توزیع نهفته است

در مورد زمین لرزه .هوگارد استفاده شده است-این شبیه سازي از خانواده هاي کاپوالي دومتغیره فرانک و گامسبراي 

به باال زمین لرزه ها مستقل از هم بوده اند به طوري که نمونه هاي شبیه سازي و  5/4هاي البرز مرکزي با بزرگاي 

همچنین در نتیجه  .استفاده شده است ضریب  هوگارد با-استخراج شده از تابع کاپوالي فرانک و گامبل

این بررسی در مورد زمین لرزه هاي زاگرس زلزله ها به شدت همبستگی مثبتی دارند و درواقع نقاط به وضوح به امتداد 

  .قطر فرعی تمایل نشان داده اند که حاکی از عدم استقالل زمین لرزه ها از هم بوده است

  

  هوگارد- فرانک و گامبل. زلزله  .شبیه سازي. توابع کاپوال :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Earthquakes arrive without previous warning and can destroy a whole city in a few seconds, 
causing numerous deaths and economical losses. Nowadays, a great effort is being made to 
develop techniques that forecast these unpredictable natural disasters by using Copula methods.  

In this paper studies of earthquake spatial distribution in Alborz and Zagross earthquake 

prediction are used by using Frank and Gumble-Hogard Copulas with ( ) estimation to 
Earthquake spatial distribution is very algorithm because of the ability to recognize spatial 
pattern, and various hypocenter location clusters.  
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  مقدمه 1

بطوري که در  عوامل متعددي در شکل گیري گسل ها قبل و پس از وقوع زمین لرزه ایجاد شده ایفاي نقش می کنند

نتیجه فرآیندهاي منجر به زمین لرزه فیزیک سطح گسل و پراکندگی هاي مؤثر در چسبندگی و اصطکاك آن ها با 

  .بسیار برجسته می شود یکدیگر

براي مطالعه نظري در این . فیزیک سطح گسل را می توان به عنوان علم بنیادي در زلزله شناسی پیشرفته تلقی نمود
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زمینه میتوان با استفاده از کاتالوگ  لرزه خیزي منطقه با چند کمیت مشخص نظیر مکان زمین لرزه هاي گذشته و 

ین سیستم ها ارائه نمود به گونه اي که قادر به پیش بینی زمین لرزه هاي آتی بزرگاي آن توصیف نظري را براي ا

عالمه زاد (درك چنین سیستم هایی، شرط الزم براي پرداختن به سیستم هاي پیچیده نظیر زمین لرزه هاست . باشیم

  ).1394و همکاران، 

توابع همبستگی آن بررسی  استفاده از خواص آماري سطوح گسلش می تواند ناشی از فرآیندهاي متفاوت باشد که با

سه مشخصه طول و عرض جغرافیایی زمین لرزه و بزرگی از داده هاي تجربی گذشته می توان با شبیه سازي .می شود

لذا می توان مشخصات آماري مکان زمین لرزه ها را استخراج . هاي مختلف می توان به کاتالوگ طبیعی نزدیک شد

  .س بندي نمودنمود و حتی آن ها را کال

  .براي بررسی تمام مواردي که خوشه هاي زلزله در آن ها حضور دارد بایستی دو مسأله کلیدي را بررسی کرد

 .چگونه می توان خوشه هاي زمین لرزه ها را به سطح گسل به دقت توصیف نمود

 .چگونه می توان خوشه هاي زمین لرزه ها را قبل از خوشه شدن تشخیص داد

زمین لرزه ها طبق قاعده خاصی نیست لذا براي بررسی آماري این خوشه ها نیاز به محاسبۀ نماهاي  رشد خوشه هاي

در این حالت . می توان خوشه هاي زمین لرزه ها را براساس خواص آماري شان طبقه بندي نمود. مقیاسی است

خواه یک سطح غیرتصادفی تعریف می اگرهمگی زمین لرزه ها همبسته باشند از نقطه نظر آماري براي دو زمین لرزه دل

خوشه هاي زلزله ها را براساس خواص پیوستگی شان هم می توان دسته بندي کرد یعنی زمین لرزه ها می توانند . شود

با سطحی پیوسته از نظر آماري در سطح گسل هماهنگ باشد که با استفاده از شبیه سازي کاپوال بررسی میشود در 

در کارهاي نظري با شبیه سازي کاپوال می توان با استفاده از . گسسته تلقی می شودغیر این صورت سطح گسلش 

عالمه زاده، (توابع همبستگی مشخص بررسی شکل گیري رشد و دینامیک زلزله هاي یک منطقه را پیش بینی نمود 

1394.(  

ه هیچ شانسی براي خوشه در این پژوهش براي تولید مدل رشد خوشه هاي زلزله از مکان هاي خالی در سطح گسل ک

لذا در منطقه مورد مطالعه ساختاري متخلخل شکل می گیرد که تخلخل آن به تحول . شدن ندارند استفاده می کنیم

  .زمانی و اندازة خوشه ها وابسته است

  

  روش تحقیق 2

. کنند ها مربوط می آني  متغیره  اي یک کاپوالها توابعی هستند که توابع توزیع چند متغیره را به توابع توزیع حاشیه

براي . باشند ها یکنواخت می  ي آن هاي یک متغیره توان توابع توزیع احتمالی دانست که حاشیه همچنین کاپوالها را می

اي  هاي حاشیه دو متغیر تصادفی با توزیع Yو  Xاگر : گیریم تر شدن این تعاریف، توزیع دو متغیره را در نظر می روشن

][)( xXPxF   و][)( yYPyG   باشند و توزیع تجمعی توام این دو

],[),( yYxXPyxH  توان به هر جفت اعداد حقیقی  باشد، آنگاه می(x,y) ، سه عددF(x) ،G(y)  و

H(x,y) به عبارت دیگر هر جفت . گیرند قرار می [0,1]ي صفر  و یک  ها در بازه اختصاص داد که هر کدام از آن

(x,y) ي  از اعداد حقیقی با نقطه(F(x),G(y))  و همچنین عدد حقیقی  [0,1]×[0,1]در مربع واحدH(x,y)  در

نگاشتی که مقدار به دست آمده از تابع توزیع توام را به جفت مقادیر به دست آمده از . باشد متناظر می [0,1]ي  بازه

این تعریف یکی از تعاریف دقیق کاپوال . شود ال نامیده میدهد خود تابعی است که کاپو اي نسبت می توابع توزیع حاشیه

توان  تعاریف باال را می. کشد این تعریف را بهتر به تصویر می0 . باشد که در مطالعات متعددي به آن اشاره شده است می

یکی از قضایاي بسیار مهم که به درك بهتر کاپوال منجر . تعمیم داد  ها و کاپوالهاي چند متغیره به راحتی براي توزیع

  .شود باشد که در ادامه توضیح داده می ي اسکالر می شود قضیه می
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.اي هستند هاي حاشیه کاپوالها به عنوان نگاشتی بین مقادیر به دست آمده از توزیع توام و توزیع - 1شکل  

nFFFهاي  توزیعی توام با حاشیه Fاگر : 2ي اسکالر قضیه ,...,, باشد، آنگاه کاپوالیی از ) که الزاما پیوسته نیستند( 21

:]1,0[]1,0[ي صفر و یک،  بعدي واحد به محدوده nفضاي  nCي مقادیر  ، وجود دارد که براي همه

nxxx ,...,,   :یر را برآورده کندي ز ي اعداد حقیقی رابطه در مجموعه 21

)1(  ))(),...,((),...,( 11 nn xFxFCxxF 
 

بر روي  Cباشد، در غیر اینصورت  یکتا می Cاي پیوسته باشند،آنگاه  در این رابطه اگر توابع توزیع حاشیه

nRanFRanFRanF  . شود دهد به صورت یکتا تعیین می اي را نشان می ، برد توابع حاشیهRanکه در آن  21...

 :ي زیر را نتیجه گرفت توان  رابطه راحتی می از این قضیه به

)2 ( ))(),...,(),(((),...,( 1
2

1
21

1
121 nnn uFuFuFFuuuC   

هاي  بنابراین کاپوال توزیعی چند متغیره است که توزیع. خود یک تابع توزیع است Cدهد که  ي باال نشان می رابطه 

:]C ،]1,0[]1,0با توجه به توضیحات باال هرگونه تابع توزیع . باشند اي آن یکنواخت می حاشیه nC با خصوصیات ،

  : باشد زیر یک کاپوال می

),...,,( 21 nxxxC
ixي  براي هر مولفه 

 .افزایشی است 

اي که  به گونه iبراي تمامی مقادیر 
  ]1,0[,,...,1  ixni

ii: ، خواهیم داشت xxC )1,...,1,,1,...1(
. 

 اي که ونهبه گ biو  aiبه ازاي تمامی مقادیر 

ii
n

nn babbaa  ,]1,0[),...,(),,...( 11 : ، داریم  
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2 . Digital Rock Physics (DRP) 
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در این رابطه براي تمامی مقادیر  nj ,...,1ي  ، رابطهjjjj bxax  21 ,
  . برقرار است 

ixبا توجه به اینکه متغیرهاي 
اند، اثبات روابط باال با این دید بسیار  تمالیهاي اح در واقع مقادیر به دست آمده از توزیع 

هاي پارامتریک  تواند فرم هاي آماري می دهند که کاپوال همانند توزیع تعاریف باال نشان می. قابل درك و ساده خواهد بود

هاي  زیعتو اما برخالف. آیند داشته باشد هاي غیرپارامتریک که به صورت تجربی به دست می مانند توزیع نرمال یا فرم

ها را مستقیما به دست آورد و  توان ساختار وابستگی داده هاي مورد نظر می آماري، با یافتن کاپوالیی مناسب براي داده

   .1شکل.شود هاي پارامتریک کاپوال توضیح داده می در ادامه یکی از مهمترین خانوده. مورد مطالعه قرار داد

  
ی بین آنها با استفاده از کاپوالتعیین خوشه یابی و میزان همبستگ.1شکل   

  گیري نتیجه   - 3

تا کنون معیارهاي . باشد هاي لرزه اي،  تعیین خوشه یابی و همبستگی بین آنها می یکی از مراحل مهم در تحلیل داده

ما اند، ا متعددي همانند شبکه هاي عصبی مصنوعی ، تئوري گراف و معیارهاي دیگر براي تعیین همبستگی به کار رفته

ي معیارهایی که  را براي تحقیقات بیشتر در راستاي ارائه  پیچیدگی و کارایی پایین آنها در مقابل عوامل محیطی، زمینه

در این تحقیق نیز معیاري مبتنی بر کاپوال براي شناسایی خوشه . کند تر نشان دهند فراهم می ساختار وابستگی را دقیق
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در . گردید که کارایی بهتري نسبت به شبکه هاي عصبی از خود نشان داده استهاي پر خطر و الگو هاي دونات  ارائه 

به باال زمین لرزه ها مستقل از هم بوده اند به طوري که نمونه هاي  5/4مورد زمین لرزه هاي البرز مرکزي با بزرگاي 

 .شده استاستفاده  هوگارد با ضریب -شبیه سازي و استخراج شده از تابع کاپوالي فرانک و گامبل

همچنین در نتیجه این بررسی در مورد زمین لرزه هاي زاگرس زلزله ها به شدت همبستگی مثبتی دارند و درواقع 

  .نقاط به وضوح به امتداد قطر فرعی تمایل نشان داده اند که حاکی از عدم استقالل زمین لرزه ها از هم بوده است

همبستگی زمینلرزه ها، در این تحقیق از معیاري مبتنی بر کاپوال براي  برخی از معیارها در تعیین  با توجه به محدودیت

به نظر می رسد که این معیار در مقایسه با برخی از معیارهاي . تعیین ارتباطات بین نواحی مختلف استفاده شده است

  .متداول در این زمینه کارایی بهتري دارد
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