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   چکیده

هاي مهم و متوالی منطقه بندرعباس با بزرگاي  لرزه زمان وقوع زمین بینی پیشدر این مقاله یک روش جدید براي 

شامل  بردارهاي ورودي شبکه عصبی،. شود بیان می )RNN(عصبی بازگشتی   هاي شبکه ي مدل بر پایه 5بزرگتر از 

باشند که با روشی مناسب و قابل اطمینان به راحتی قابل  خیزي بین رویدادهاي اصلی می هاي مختلف لرزه سرعت

لرزه از سابقه  اي رزنبرگ جهت حذف رویدادهاي پس همچنین روش پیشنهادي همراه با روش خوشه. اند محاسبه

ایجاد  RNNنتایج حاکی از آن است که مدل . رود می ها با شبکه عصبی به کار کاتالوگ به منظور پردازش بهتر داده

  .زند آمیزي تخمین می هاي بزرگ و متوالی را به صورت موفقیت لرزه شده، فواصل زمانی بین زمین

  

   .ها، فواصل زمانی، شبکه عصبی بازگشتی لرزه اي رزنبرگ، زمین روش خوشهبینی،  پیش :کلیدي هاي واژه

 

Prediction of Interevent Times Major Earthquakes in Bandar Abbas 
using Recurrent Neural Network  

  

M. R. Mousavi1, M. Shabani*2 and Y. Hatem Khani3  

 

1Professor, Department of Electrical Engineering, University of Science and Technology, Iran, 
Mosavi@iust.ac.irM_ 

2M. S. Student, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran, shabani.stu@Hormozgan.ac.ir 

3 M. S. Student, University of Marine Science Imam Khomeini, Noshahr, Iran, yousofhatamkhani@yahoo.com  

 
Abstract: This paper proposes a new method to predict interevent times major earthquakes 

(M > 5) in Bandar Abbas using Recurrent Neural Network (RNN). Network input vectors are 
including different seismicity rates between main events which are easy to calculate in a reliable 
manner. Seismicity rates have been optimized to create a training method. Additionally, the 
proposed NN training is combined with the Reasenberg clustering technique, which is used to 
remove aftershock events from the catalog prior to processing the data with the NN. The results 
show that the produced RNN model can successfully predict interevent times between 
significant seismic events. 

 
Keywords: Prediction, Reasenberg Clustering Method, Earthquackes, Interevent Times, 
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  مقدمه   1

صورت تولید امواج  شده در زمین به  علت آزادشدن ناگهانی انرژي ذخیره  است که به اي طبیعی لرزه پدیده زمین

آیند، ناشی از سرشت و طبیعت تکتونیکی زمین  هایی که بصورت طبیعی بوجود می لرزه زمین. شود اي ایجاد می لرزه
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صورت سونامی بروز   رد بهصورت لرزش و جابجایی زمین و در برخی موا  ها در سطح زمین به لرزه زمین. باشند می

لذا کار حاضر در . معنی هستند، اما تفاوت ظریفی با هم دارند در بسیاري موارد هم 12بینی با پیش 11گویی پیش. کنند می

: بندي کرد دسته گروه دو به توان را می لرزه زمین بینی پیش مطالعات). 2013ریز و همکاران، (بینی است  حیطه پیش

 تاریخی هاي داده تحلیل و تجزیه اساس گروهی بر و لرزه زمین 13نشانگر پیش هاي داده تحلیل و تجزیه براساس گروهی

 طبیعی غیر رفتار زمین، الکترومغناطیسی میدان تغییرات شامل لرزه زمین نشانگرهاي ترین پیش مهم. ها هستند لرزه زمین

 الگوهاي در تغییر. باشندئوشیمیایی میژ غیرطبیعی مشاهده و مداوم کرنش خزش گسل، اي، لرزه نبود حیوانات،

تاریخی  هاي داده براساس مطالعات انجام. لرزه هستند زمین مدت بلند بینی پیش هاينشانگر پیش ترین موفق خیزي لرزه

، قانون توان  توزیع ترین محبوب. هاست توصیف داده جهت فراوانی  -بزرگا رابطه یک ایجاد براي تالش اغلب ها لرزه زمین

تر  شناخت همبستگی بین متغیرها و وقوع بالیاي طبیعی مهم. )2008پناکت و عادلی، (ریشتر است  -وس گوتنبرگمعک

بودن روابط  سال گذشته تعیین این نوع همبستگی به دلیل پیچیده و غیرخطی 20هاي  رغم پیشرفت علی. باشد می

هاي  اخیرا نیز فقط مکانیسم). 2013و  2012ولیاناتوز و همکاران، (شود  حاکم به صورت یک تالش جدي دنبال می

دالیل  لرزه به کاتالوگ زمین ).2012پلیاکیز و همکاران، (شود  هاي نسبی براي تفهیم استفاده می ایجاد همبستگی

سوي دیگر  از .باشند می بلندمدت بینی مطالعات پیش براي ها داده منبع ترین محبوب) ها از جمله فراوانی داده( زیادي

هاي عصبی ابزار ریاضیاتی قوي هستند که از روش عملکرد مغز موجودات زنده براي بررسی اطالعات و یادگیري  شبکه

 سازيشبیه براي عنوان ابزاري به مصنوعی عصبی   هاي شبکه قابلیت بررسی براي هایی تالش تازگی کنند، به تقلید می

 روش در نتیجه انتخاب. است صورت گرفته غیرخطی ي و ناشناخته متغیره چند هاي شامل ارتباطات  سیستم رفتار

 درنظر گرفتن .باشد می محیط و خیزي لرزه الگوهاي بین واضح روابط سببی دلیل عدم وجود ي عصبی به شبکه

بنابراین در اوایل سال ). 2001بودري، (رسد  می جذاب نظر هاي عصبی نیز به خیزي بعنوان ورودي شبکه لرزه سرعت

  ).2014الکساندریدز و همکاران، (خیزي آغاز شد  هاي لرزه ن بار، تالش جدي بشر براي تعیین سرعتبراي اولی 1980
  

  عصبی بازگشتی  هاي شبکه   2

 در این .باشد می مختلف مسائل سازي مدل به قادر Elmanم به نا (RNN14) شبکه عصبی دینامیکی از نوع بازگشتی

 .شوند تعیین پارامترهاي مسئله خروجی توسط و ورودي هاي الیه در هانرون دتعدا و میانی هايالیه تعداد باید ها هشبک

 .دهد انجام را ايهاي پیچیدهبنديهطبق شبکه ها در الیه از کافی تعداد کارگیري به با تواندیم شبکه عصبی بازگشتی

 هاى پنهانمربوط به الیه Pure Lin و Log Sig ، Tan Sigسیگمویدي انتقال ابعوت از استفاده با هايبندطبقه این

  .)1381منهاج، (است  عصبی بازگشتی شبکۀیک  اي از نمونه 1 شکل. باشد می بازگشتیشبکه عصبی 

 
 

  .بازگشتی مصنوعی عصبی اي از یک شبکۀ نمونه .1 شکل

  

  .باشد زیر میصورت  تابع هزینه براي این شبکه به 

 E=1/2(y� y)�                                                                                                                                
 )1(  

_____________________________________________________________________________________ 
١١ Forecast  

١٢ Prediction  
١٣ Precursor 

١٤ Recurrent Neural Network  
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این شبکه به این صورت  آموزش الگوریتم. باشد می طلوبروجی مخ �yو  RNNخروجی شبکه عصبی   yکه در آن،

 تولید براي هدف توالی با .شود می محاسبه آن روجیخ و شده داده شبکه به ورودي ي رشته کل دوره، هر دراست که 

 انتشار پس خطا بایاس، و وزن هر براي خطاها شیب یافتن منظور به گام، هر در سپس. دگرد می مقایسه خطا توالی یک

  :نمودتوان براي ارزیابی عملکرد شبکه به شرح زیر تعریف  را می) RMSE(میانگین مربعات خطا  رذج. شود می

E���� = �∑ (����)��
���

�
)2                 (                                                                                                     

  .)2012و نخعی و همکاران،  2006موسوي، (ت حداقل رساندن تابع خطا اس هدف بهکه 

  

  ورد مطالعهم منطقه و کاتالوگ منطقه بررسی   3

ترین نقاط دنیا  ترین و استراتژیک هرمز یکی از مهم تنگه شمال در و ایران جنوب در 2مطابق شکل منطقه بندرعباس، 

  . است از لحاظ سیاسی و اقتصادي

  
  .)هاي علوم زمین پایگاه ملی داده(موقعیت جغرافیایی منطقه . 2شکل 

  

بزرگا  از متفاوتی هايمقیاس زلزله تهران مهندسی و شناسیزلزله لمللیابین سایت پژوهشگاه در که با توجه به این    

بزرگا  مقیاس کردن یکنواخت به نیاز کاتالوگ با مقیاس بزرگاي واحد یک سازي آماده براي لذا گزارش شده است،

ها بزرگا قیق تمامیدر این تح). 2014زارع و همکاران، (شوند  تبدیل واحد مقیاس یک به هاداده تمامی باشد و باید می

از روابط زیر جهت تبدیل استفاده  لذا اند، شده گزارش �M مقیاس  با ها لرزهزمین اکثر گردد، زیرا تبدیل می�M به 

  ).1392ریزي،  و معاونت برنامه 2001بودري،(شود  می

 M� = 2.41 + 0.558M�         4.0 ≤ M� ≤ 6.2                                                                                 )3(  

 M� = 0.85M� +1.03         3.5 ≤  M� ≤ 6.2                                                                                   )4(  

 تنها و هاي بزرگا وجود ندارد مقیاس و دیگر�M با  �M براي ارتباط بین واحد تعریف براساس تحقیق و بررسی امکان

زارع و همکاران، (ز ا 2010 تا 1975 زمان مدت براي و رکورد 2271 حدود در بین درونی همبستگی توان از می

 :نمود، پسستفاده ا) 2014

M� =1.0136 M� و        0.0502      4.0≤ M� ≤ 8.3                                                                    )5        (    

  .نماییم یمتبدیل کرده و استفاده  �Mتمام بزرگاهاي مربوط به رویدادها را به مقیاس ) 5(تا ) 3(با توجه به روابط  
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  تعیین بزرگاي کمال   1- 3

15کمال، بزرگاي
Mیک در ها لرزه زمین از ٪100 آن، بعد از است که بزرگایی کمترین عنوان به نظري لحاظ ، از� 

با استفاده  .خاصی نیز مورد مطالعه قرار گیرد زمانی پنجره در است ممکن باشند که شناسایی شده زمان- فضا حجم

کمال  ، مقدار بزرگاي 3با توجه به کاتالوگ موجود براي منطقه و فراوانی بزرگاي بیشتر یا مساوي  و ZMAPافزار  ازنرم

�M 3هاي منطقه برابر با   هلرز زمین   ).2014الکساندریدز و همکاران، (آید  بدست می =

  

  محاسبه فواصل زمانی بین رویدادهاي بزرگ و متوالی   2- 3

زمانی بین دو رویداد  فاصله بعنوان یک رویداد اصلی، Mو هر رویداد با بزرگاي بیش از  Mحدآستانه با در نظر گرفتن 

�Tمتوالی و بزرگ، 
  :شود تعریف می) 6(، به صورت رابطه  �

)6        (                                                                                                                T�
� = t�

t���  
k ، زمان وقوع ���tامین رویداد و  k، مبین زمان وقوع �tکه در آن،    . کند رویداد را مشخص می امین1

  ).2014الکساندریدز و همکاران، (در نظر گرفته شده است =M 5براي منطقه در این تحقیق،  Mحدآستانه 

  

  خیزي هاي لرزه سرعت   3- 3

دالیل این انتخاب . باشد لرزه اصلی و متوالی می خیزي بین دو زمین هاي لرزه هاي مدل سرعت دراین مقاله، ورودي

محاسبه آنها  )2 ،کنند آزادشدن را به طور میانگین بیان می یندآخیزي تجمع تنش و فر هاي لرزه سرعت) 1: عبارتند از

خیزي  سرعت لرزه ).2014الکساندریدز و همکاران، (محاسبه آنها قابل اطمینان و ارزشمند است ) 3آسان است و 

R��,��

  :شود بصورت زیر تعریف میk-1 و  k بین دو اتفاق اصلیلرزه در فاصله زمانی  بعنوان سرعت وقوع زمین �

R��,��

� =
� � �,� �

�

��
�                                                                                                                            )7(  

��,��Nطوریکه  هب

باشد و در  می �Mو کوچکتر یا مساوي  �Mاست که بزرگاي آنها بزرگتر از  هایی  لرزه زمینتعداد  �

یابد  دهد که دقت تخمین، زمانی افزایش می مطالعات قبلی نشان می. اند رخ داده k-1و  kفاصله بین دو رویداد اصلی 

محدوده بزرگاي استفاده  �M و �Mهاي مرزي پارامتر. خیزي به عنوان ورودي انتخاب شود که بیش از یک سرعت لرزه

��,��Rخیزي  شده براي محاسبه سرعت لرزه

دو بردار  �M و �Mپارامترهاي مرزي با انتخاب . دهند را نشان می ���

  :شود خیزي براي منطقه به شکل زیر تعریف می لرزه ورودي سرعت 

R��,��

��� =[
� �,�.�

���

��.�
���     

� �.�,�.�
���

��.�
��� ] )8                                  (  

                                                                                    

   16چین کردن خوشه   4- 3

 طور به لرزه است که پس و اصلی رزشل لرزه، پیش به زلزله کاتالوگ فرآیند جداکردن خیزي چین کردن لرزه خوشه

در اینجا از  .شود می استفاده زلزله بینی پیش هاي مدل در و اي خطرلرزه ارزیابی براي ویژه به شناسی زلزله در گسترده

به منظور اطمینان از اینکه به  τفاصله زمانی . شود استفاده می )1985(اي معرفی شده توسط رزنبرگ  روش خوشه

 :اتفاق بعدي به صورت متوالی رخ داده باشد برابر است با ،�pاحتمال 

τ =  
� ��(����)�

��
�( � ��)

�

        ,         M = M��������� M�                                                                        )9(  

Mافزار  شناسی، استفاده از پارامترهاي استاندارد نرم لزلهیک عمل رایج در مطالعات ز. ، بزرگاي کمال است�Zmap 

از میان کل  ARCGISافزار  ها با استفاده از نرم لرزه کاتالوگ خام زمین). 2014الکساندریدز و همکاران، (باشد  می

_____________________________________________________________________________________ 
١٥ Completeness Magnitude 
١٦ Declustering  
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، 3در شکل . باشد می 617ها براي منطقه برابر 

 5هاي مهم با بزرگاي بیشتر از  لرزه ها تنها زمین

زمین لرزه باقی مانده و مورد بررسی 

  
  ARCGIS.افزار  در منطقه بندرعباس با استفاده از نرم

باشد که  هاي مهم و متوالی می لرزه خیزي و فواصل زمانی زمین

بصورت تصادفی  ش آموز جهت ها داده

ورودي  اطالعات به با توجه و خطا 

RNN .  

  محدوده شبیه سازي

   بهینه

4 

15  

tansig 
traingdx  

learngdm 

در . نشان داده شده است 5و  4هاي 

هاي مهم و متوالی در مقابل فواصل زمانی 

  .دهند را نشان میواقعی رویداد بینی شده و 
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ها براي منطقه برابر  لرزه تعداد این زمین. هاي ثبت شده قابل جداسازي است

ها تنها زمین لرزه از بین این زمین. ها نشان داده شده است لرزه

زمین لرزه باقی مانده و مورد بررسی  21تعداد  ،Zmapافزار  چینی توسط نرم لرزه است که با خوشه

در منطقه بندرعباس با استفاده از نرم  لرزه زمین 617زیع تعداد تو .3شکل 

  

  

خیزي و فواصل زمانی زمین هاي لرزه سرعت شبکه عصبی شامل

داده رصدد 70حدود  در .گردد هایی براي شبکه عصبی تعریف می

  .شوند انتخاب می آزمون جهت

  RNN شبکه  در بهینه تعیین پارامتر

 و سعی با هستند که 1، مطابق جدول RNNشبکه  در گذار

 . شود میحاصل  1مطابق جدول  شده

 RNNپارامترهاي ورودي استاندارد براي شبکه عصبی. 1جدول 

محدوده شبیه سازي  پارامتر استاندارد

 حداقل حداکثر

6 1 [ ] 

 ها تعداد نرون -  3 90

- -  tansig  
- - traingdx  BTF 
- - learngdm BLF 

  RNN بینی شبکه  پیش

هاي  شکلدر  شده چین کاتالوگ خوشهبراي  RNNشبکه  به مربوط

هاي مهم و متوالی در مقابل فواصل زمانی  لرزه فواصل زمانی واقعی زمینهمبستگی  4ترتیب شکل 

بینی شده و  هاي مهم و متوالی پیش لرزه زمین فواصل زمانی 5و شکل 

هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مجموعه مقاالت

هاي ثبت شده قابل جداسازي است لرزه زمین

لرزه پراکندگی این زمین

لرزه است که با خوشه زمین 32به تعداد 

  .گیرد قرار می

  ارزیابی نتایج   4

شبکه عصبی شامل ورودي اطالعات

هایی براي شبکه عصبی تعریف می در قالب ماتریس

جهت مابقی بهینه شده و

  

تعیین پارامتر   1- 4

گذارتاثیر پارامترهاي

شده چین کاتالوگ خوشه

پارامتر

تعداد نرون

BTF

BLF

  

پیش نتایج   2- 4

مربوطبینی  نتایج پیش

ترتیب شکل  ها، به این شکل

و شکل بینی شده  پیش
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  . ها لرزه بینی شده با حذف پس هاي مهم و متوالی در مقابل فواصل زمانی پیش

  
RNN ها لرزه و واقعی با حذف پس.  

 مقایسه بنابراین با. بطور مشابه تکرار شده است

چنین حاصل  شده چین هاي خوشه هاي خام و داده

تري  به دلیل تصحیح خطا در هر مرحله بازگشتی، عملکرد مطلوب

 هاي خام داشتهداده به نسبت تري

 نتایج هر دو شبکه 2جدول . است 2

  

خطاي جذر میانگین مربعات 

)RMSE(  

  

8157/2  

  

6628/8  

  

 داراي دلیل تصحیح خطا در هر مرحله بازگشتی،

برابر با  RMSEبهتري با   بینی پیش

نتایج . دهد شدن پارامترهاي ورودي شبکه ارائه می

بینی فواصل  را براي پیش RNNبرتري شبکه عصبی 

                                 1395اردیبهشت  23-21-فیزیک ایرانهفدهمین کنفرانس ژئو

هاي مهم و متوالی در مقابل فواصل زمانی پیش لرزه فواصل زمانی واقعی زمینهمبستگی 

  
  

 

RNNشبکه سط بینی شده تو هاي مهم و متوالی پیش لرزه فواصل زمانی زمین
  

بطور مشابه تکرار شده است MLP کاتالوگ با شبکه عصبی هاي همچنین تمامی مراحل براي داده

هاي خام و داده با داده RNNهاي خروجی شبکه عصبی  بدست آمده از شکل

به دلیل تصحیح خطا در هر مرحله بازگشتی، عملکرد مطلوب شده چین هاي خوشه که با داده

 مناسب بینیپیش با خطاي کمتر، توانسته تجربی آزمایشات

RMSE 8157/2برابر با  شده چین کاتالوگ خوشهورودي  آن براي

  . دهد

  .مقایسه نتایج براي همه موارد مختلف. 2جدول

تعداد   بردار ورودي

  داده

شبکه 

 عصبی

  چین شده

  

  

 T

  

  

  

21  

  

RNN  

  

MLP  

  

دلیل تصحیح خطا در هر مرحله بازگشتی، به RNNشبکه عصبی  که دهد می نشان شده

پیش RNNشبکه عصبی  .است MLPتري نسبت به شبکه عصبی 

شدن پارامترهاي ورودي شبکه ارائه می چین شده به دلیل بهینه هاي کاتالوگ خوشه

برتري شبکه عصبی  چینی و همچنین حاصل شده در نهایت بهینه بودن روش خوشه

  .کند منطقه مورد تحقیق تصدیق می در   هاي مهم و متوالی

هفدهمین کنفرانس ژئو مجموعه مقاالت

همبستگی  .4شکل 

فواصل زمانی زمین .5شکل 

همچنین تمامی مراحل براي داده

بدست آمده از شکل نتایج

که با دادهشب این که شود می

آزمایشات با توجه به زیرا دارد،

RMSEبطوري که . باشد

دهد را نشان می عصبی

  

  کاتالوگ

  

 
چین شده خوشه

M >=5  

 

  

  گیري نتیجه   5

شده هاي انجامبررسی

تري نسبت به شبکه عصبی مناسب عملکرد

هاي کاتالوگ خوشه براي داده 8157/2

حاصل شده در نهایت بهینه بودن روش خوشه

هاي مهم و متوالی لرزه زمین زمانی
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