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 هاي عصبی کوهونناي پرخطر به روش شبکههاي لرزهبینی خوشهپیش

  
  شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه زلزله،شناسی پژوهشکده زلزلهاستادیار ،زادهمصطفی عالمه

 شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه زلزلهشناسیکارشناس پژوهشکده زلزله، لیال مهشادنیا

  
  چکیده

اي هـاي لـرزه  یـابی خوشـه   پـیش روش تشخیص الگو در     
بـا  . شناسی است اي مهم در مطالعات زلزله    لهأها، مس لرزهپس

که چنین رویدادي داراي سرشت کامالً تصادفی       توجه به این  
هـاي عـصبی مـصنوعی، راهکـاري        است، اسـتفاده از شـبکه     

الگـوریتم  . شودها محسوب می  مناسب براي جداسازي خوشه   
که الهـام گرفتـه از عملکـرد     شبکه عصبی مصنوعی کوهونن     

هـاي آینـده،   لـرزه مغز انسان است براي تشخیص تمرکز پس  
شناسـی بـاز کـرده      پـردازي زلزلـه   جایگاه مناسبی را در داده    

اي در البرز باختري جزئیات الگوهاي لرزه ،در این مقاله. است
شناسـی و   المللـی زلزلـه   با استفاده از کاتالوگ پژوهشگاه بین     

هـا  اگرچه بسیاري از زلزله   . ررسی شده است  مهندسی زلزله ب  
اي ها، سکوت لـرزه لرزههمگی و یا برخی از الگوها نظیر پیش   

 امـا جزئیـات     ،دهندو الگوي دونات را قبل از وقوع نشان می        
تـوجهی  اي به زلزله دیگـر بـه طـور قابـل          این الگوها از زلزله   

ن هاي زمیپژوهش پس از شناسایی گره    این در .کندمی تغییر
ـ        هـاي  کـارگیري شـبکه  هریخت ساختاري البرز باختري، بـا ب

اي در  و تحلیل کاتالوگ لـرزه     1عصبی خود سازمانده کوهونن   
اي مورد مطالعـه قـرار گرفـت و    هاي لرزهها، خوشه محل گره 

بـر اسـاس    . هاي بزرگ شناسایی شـد    لرزهمحل رخداد زمین  
ت اي و الگـوي دونـا    نتایج به دست آمده الگوي سکوت لـرزه       

  .اي تشخیص داده شده استترین الگوهاي لرزهبرجسته
یـابی، شـبکه    تجزیـه و تحلیـل خوشـه، پـیش        : هاکلیدواژه

هـاي  بندي زمین ریخت ساختاري، گره    پهنه عصبی کوهونن، 
 خیزلرزه

   مقدمه -1  
 اي به وسـیله محـیط زمینـساختی    جزئیات الگوهاي لرزه  

ل کنترل و ناهمگنی صفحه گس)  گسل و نرخ کرنش هندسه(

 2اي یک مدل اسپریتی   هاي لرزه براي توضیح خوشه  . شودمی
در ایـن مـدل، سـامانه گـسلی داراي          . ساده ارائه شده اسـت    

هاي سـامانه اسـت و همزمـان بـا     اسپریتی به تعداد زیرگسل 
هاي واقـع در منطقـه      ساختی زیرگسل هاي زمین افزایش تنش 

ا صفحه شوند تها، جنبا میلرزهضعیف به صورت رخداد پیش    
ــرزه   ــر ل ــسلی از نظ ــود گ ــزي آرام ش ــنش  چنان. خی ــه ت چ

شکند ساختی باز هم افزایش یابد در نهایت اسپریتی می    زمین
جاییهاي همسو در کل منطقه گسل به صورت لـرزش     و جابه 

ها در طـول اسـپریتی بنـا بـر          لرزهپیش. افتداصلی اتفاق می  
ت تواند رخ دهنـد ولـی تغییـرا       توزیع نیروي عمل کننده می    

 زمانی در استرس صـفحه گـسل احتمـاالً تغییـر در           -فضایی
   .کندخیزي را تحمیل میالگوي لرزه

خیزي از یک زلزله بـه زلزلـه        ی که الگوهاي لرزه   یجااز آن 
تـوان از آنهـا بـه    کنند به همـین دلیـل نمـی       دیگر تغییر می  

گیـري دیگـر پارامترهـاي      یابی زلزله و اندازه   تنهایی در پیش  
 ،]1 [راساس مطالعات جونز و مولنـا      بر. ده کرد فیزیکی استفا 

هـاي کـم عمـق در جهـان بعـد از       از زلزلـه  درصد44حدود  
هاي مکـانی مختلـف اتفـاق    خیزي در مقیاسافزایش نرخ لرزه  

اي لـرزه  این شواهد نشانگر این است که فعالیتهاي      . اندافتاده
 در اطراف  3هاي اصلی تمایل به تشکیل خوشگی     قبل از زلزله  

تـوان بـه   ها را میاین فعالیت ]. 2[د  رکز تکان اصلی را دارن    روم
هـاي  هایی در نظر گرفت کـه در محـل گـره       لرزهعنوان پیش 

  . دهندساختاري رخ می
بینـی زلزلـه    خیزي در ظاهر براي کار پیش     الگوهاي لرزه 

کـار فیزیکـی مفیـد       و  اما براي شناسایی سـاز     ،کارایی ندارند 
 فیزیکی شـناخته شـده باشـد،       کار و سازهنگامی که   . هستند

  چـشمه، طیـف و شـکل        کـار  و سازسایر ابزار مانند تغییرات     
   بینـی  توانند بـراي اهـداف پـیش      اي می موج رکوردهاي لرزه  

 . . .مقاله  
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  . به کار گرفته شوند
      خیــزي  یکنــواختی کاتالوگهــاي لــرزه  دلیــل غیر بــه

موجود روشهایی که مبتنی بر استدالل تقریبی اسـت بـراي           
عمل . نمایدیندهاي پیچیده کمک می   آیري رفتار فر  گتصمیم
هاي عصبی مصنوعی براي تحلیـل       نظیر شبکه  هاییسازیشبیه

تـر  برجـسته  خیزي در صفحه گسل را    این الگوها، توزیع لرزه   
  .خواهد کرد

ــه  ــرات ناحی ــژوهش تغیی ــن پ ــا در طــول در ای    اي الگوه
ساختی مناطق اطـراف زنجـان بررسـی شـده          هاي زمین پهنه

اي در ایـن ناحیـه    به طوري که یک دوره سکوت لـرزه     ،تاس
خیزي در طول یکنواختی لرزهاي و غیر  همراه با خوشگی لرزه   

هاي در این راستا، پهنه. هاي منطقه قابل مشاهده است   گسل
بـا  ) Cutoff  با بزرگـاي بـیش از حـد   (خیزي باال با توان لرزه  

. اندج شده ساختاري استخرا  ریخت زمین معیارهاي از استفاده
ن روش بر تـشخیص شـواهد حرکـات زمینـساختی عهـد             ای

حاضر در مـرز بلوکهـاي لیتوسـفر و تـشخیص غیرمـستقیم             
در مقیـاس زمـانی دههـا تـا     (هایی با تمرکز تـنش بـاال       بخش

 بنابراین اهمیـت    .ها استوار است  در طول گسل  ) هزاران سال 
 در. لـرزه دارد  باالیی در تحلیل خطر و ارزیابی ریسک زمـین        

ــا، درزه  ــل الگوه ــرایط، تحلی ــضی ش ــا بع ــوارهه ــاي و خط ه
   ساختی، یــک پــارامتر کــافی بــراي تــشخیص منــاطق زمینــ
از .  شـوند مـی هاي گـسلی محـسوب      خیز در طول پهنه   لرزه

 توان به آلکـسیوسکایا و همکـاران      مطالعات در این راستا می    
] 5 [گورشکوف و همکـاران و  ] 4 [ویشیانی و همکاران  گ ،]3[

  .کرداشاره 
  
  هاي عصبی مصنوعی شبکه-2

هاي ساختار این شبکه همانند آناتومی مغز انسان از نرون 
هاي عملکرد این نرون  ). 1(شکل  ،  شوندمصنوعی تشکیل می  

  :توان با روابط زیر نمایش دادمصنوعی را می
 (x1, x2, …..x3)  = بردار وروديX  

 (w1, w2, …, wn) = بردار وزنهاw  
 NET =خلیفعالیت دا  

NET =  x1w1+x2w2+…+xnwn  
 F(NET) = خروجیY  

  

  
  .دل ریاضی یک نرون عصبی مصنوعی م):1(شکل 

  
این شبکه قادر به عملکردهایی نظیـر پـردازش مـوازي،            

هـاي  براسـاس الگـوریتم   (تعمیم، تجربه، یـادگیري بـا نـاظر         
   ) شـود موماً توسط معادالت تفاضلی بیـان مـی  بازگشتی که ع  

 بنـدي  هـاي خوشـه  انجـام الگـوریتم  (و یادگیري بدون نـاظر    
   . اسـت ) بدون وجود جواب مطلوب بـراي سـامانه یادگیرنـده         

یـابی  شبکه عصبی کوهـونن جهـت خوشـه        از در این بررسی  
      در ).2( شــکل ،]7-6 [هــا اســتفاده شــده اســتلــرزهزمــین

. باشـد جموعه آموزشی تنها شامل ورودیهـا مـی      این شبکه، م  
بندي کـرده و  ها را درك و طبقهشبکه، شباهتهاي بین ورودی  

      در ایــن مــدل تعــدادي . کنــدهــا را تنظــیم مــیوزنهــاي آن
نرون مصنوعی که معموالً در یـک توپولـوژي مـسطح کنـار             

ــده  ــدیگر چی ــی یک ــر روي    م ــل ب ــار متقاب ــا رفت ــوند، ب         ش
     تبدیل یک الگـوي ورودي بـا ابعـاد اختیـاري            یکدیگر هدف 

  .نمایـد مـی را به یک نقشه گسسته یک یا دو بعـدي تـأمین        
   برنـده رقابـت، نرونـی      (این عمل شامل سـه فرآینـد رقابـت          

   مـایز کننـده را محاسـبه      است که بیـشترین مقـدار تـابع مت        
  .)کرده باشد

  

  
  .ساختار شبکه عصبی کوهونن در یک شبکه دو بعدي ):2(شکل 
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ــاري  ــسایگی   همک ــضایی هم ــت ف ــده، موقعی ــرون برن ن
هاي همسایه  ها و اساس همکاري بین نرون     توپولوژیکی نرون 

قابلیت تنظیم وزنهاي سینماتیکی جهت     . کندرا مشخص می  
  .مشابه استنیز تر به الگوهاي ورودي پاسخ مطلوب

تفکر خودسازمان یافتگی توصیف منطقـی خـوبی بـراي          
 جـایی کـه در   .لرزه استهاي بدون مقیاس نظیر زمین   پدیده

 بـراي تنظـیم پارامترهـاي زلزلـه جهـت      گريآن هیچ تجربه 
 ،وجـود نـدارد   ) تکتونیکی(ساختی  هاي زمین درك تجمع تنش  

براي یافتن تغییرات کلـی در سـامانه گـسلی قبـل از وقـوع               
ـ  زلزله    هـاي عـصبی مـصنوعی      زرگ اسـتفاده از شـبکه     هاي ب
هاي کـوچکتر نـسبت     هاي بزرگ را به سامانه    تواند سامانه می
هاي کوچک در ناحیه مورد مطالعه     پس از بررسی زلزله    ،داده

  بیـشتر   .هـاي آتـی را تخمـین زنـد    لـرزه روند تجمـع زمـین  
توان با یک شـبکه     ها را می  زهلرهاي واقعی نظیر زمین   سامانه

اجـزاي  (هـا  لسازي کـرد کـه در آن رأس نمایـانگر زلزلـه           مد
دهنده برهمکنش بین اجزاي سامانه     و اتصالهاي نشان  ) سامانه
هاي گسلی داراي تعداد بیشماري درجه      همه سامانه . هستند

آزادي هستند که بررسی آنهـا بـه دلیـل ایـن کـه جزئیـات                
ـ سامانه می  ر رفتـار بـزرگ مقیـاس آن     د نقـش مهمـی د     توان

آنچـه در ایـن   . هاي احتمـاالتی دارد ، نیاز به روش  دباشداشته  
آمیز نظـم و    شود همزیستی مسالمت  ساز می ها مشکل سامانه

هـاي  رسد که بیشتر سـامانه   به نظر می  . هاستنظمی زلزله بی
نظمـی  پیچیده نظیر فرآیند زلزله در جایی که مرز نظم و بی          

تـوان بـه    یها را م  شبکه مرتبط با زلزله   . برند به سر می   ،است
اي از  لـرزه هاي زمین این شکل در نظر گرفت که رأس شبکه       

ه ایـران و اتــصاالت بـین آنهــا   هـا در صــفح لــرزهکـل زمـین  
فاصله مکانی دو رویداد    (دهنده ارتباط نزدیک آنها باشد      نشان

دهـد کـه    اتصال بین دو زلزله نزدیک نشان مـی       ). از یکدیگر 
 بـه طـوري کـه    .آنها به لحاظ آماري به هم مـرتبط هـستند         

اي بزرگتر را در آن ناحیه به دنبـال         لرزهاحتمال رخداد زمین  
ه شکلی در نظر گرفت که در  ها را ب  توان شبکه زلزله  می. دارد

هایی هستند که در طی یک فرآینـد بـه          لرزه زمین آن رئوس 
شوند تا انرژي کـل ذخیـره شـده در    زلزله دیگري تبدیل می   

 ءها را ایفـا    نقش نرون  رئوس در این شبکه  . ها آزاد شود  گسل
 همـان اتـصاالت     ،دار بـین آنهـا    کننـد و اتـصاالت جهـت      می

 در ایـن پـژوهش بـراي        ].8 [سیناپسی بین دو نرون هستند    
اي از ویژگی تعمیم شبکه عصبی بهره شناسایی الگوهاي لرزه 

اي براي کار در دنیاي حقیقی کـه یـک         و سامانه  گرفته شده 
از طرفـی چـون     . ردیده اسـت  گ طراحی   ،دنیاي نادقیق است  

ها ممکن اسـت نـاقص و ناکـافی باشـد        لرزهکاتالوگهاي زمین 
توجه بـه محـیط      توانند رفتار خود را با    هاي عصبی می  شبکه

اي تغییر دهند تا پاسـخ مناسـب   ورودیها و خروجیها به گونه 
  ].5 [طبیعت را آشکار نماید

  
  ساخت شناسی و زمینهاي زمین ویژگی-3

 درجه شـرقی    51 تا   48 هايطالعه در طول  منطقه مورد م  
ساختی هاي زمین  درجه شمالی در پهنه    38 تا   35 و عرضهاي 

  . البــرز، ایــران مرکــزي و ســنندج ســیرجان، گــسترش دارد
ساختاري در محدوده مـورد مطالعـه      ها و بلوکهاي زمین   پهنه

 1:100000شناسـی   هاي زمین بر اساس نقشه  ،  )3(در شکل   
وله، طـارم، سـلطانیه، مرزبـان، حلـب،         آستارا، خلخال، ماسـ   (

تاکستان، خیارج، نوبران، جـواهرده و      زنجان، رشت، جیرنده،    
 جنـوب خـاور از   -به ترتیب با راستاي شـمال بـاختر     ) قزوین
پهنـه تـالش بـا      :  از  خاور بـه جنـوب بـاختر، عبارتنـد         شمال

هاي رانـدگی متعـدد بـا راسـتاي         تکتونیک فعال که از گسل    
NW   راندگی شـمال آب بـر حـد جنـوب          .  تشکیل شده است

حوضه بین کوهـستانی    . دهدباختري این پهنه را تشکیل می     
 - ناودیس بزرگی بـا رونـد شـمال بـاختر          اوزن به صورت  قزل

در )  محـوري آن با رودخانه قزل اوزن در بخش   (جنوب خاور   
 بـه   کمان ماگمـایی تـارم    .  تالش قرار دارد   جنوب باختر پهنه  

ل شهر زنجان، بخش جنوب     صورت بخشهاي کوهستانی شما   
هـاي   در ایـن پهنـه گـسل   .دهـد البرز باختري را تشکیل می   

هاسـت و  تـر از سـایر گـسل   موازي امتداد رشـته کـوه فعـال      
واحدهاي سنگی قدیمی را بر روي واحـدهاي نئـوژن رانـده            

. اسـت  ها در عهد حاضر   اند که نشانگر فعالیت این گسل     شده
مرکزي بـه صـورت یـک       هاي البرز مرکزي و ایران      مرز پهنه 

.  کنـد خطواره طولی از دشت قزوین، ابهر و زنجان عبـور مـی       
 نواحی واقع در جنوب کوههاي تارم بخشی از ایران مرکـزي          

 جنوب -هاي شمال باختري  است که در نتیجه عملکرد گسل     
  هـاي ساختی محدود بـه خطـواره     خاوري به چند بلوك زمین    
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      هـاي  برگرفتـه از تـصاویر رقـومی اسـتانی مغنـاطیس هـوایی پایگـاه داده       ( نقشه توزیع ناهنجاري مغناطیسی -الف ها دراستخراج خطواره ):3(شکل 

    .  نقـشه توپـوگرافی  -هاي توپوگرافی مقایـسه شـده اسـت  ب     هاي ترسیم شده جهت اطمینان با الیه رقومی خطواره        خطواره). علوم زمین 
             نقـشه توزیـع   -ج. دسـت آمـده اسـت    بـه Global Mapperافـزار   و بـا اسـتفاده از نـرم   Landsat Tmتوزیـع توپـوگرافی براسـاس تـصاویر     

 بـا برداشـت   EGM96که با استفاده از مـدل ژئوپتانـسیل    يزوستازی اي ناهنجارعی نقشه توز-، د]9[اي مقادیر ناهنجاري ثقلی بوگر ناحیه  
           هـاي توپـوگرافی و مغناطیـسی    هـاي ترسـیم شـده از الیـه رقـومی خطـواره       ، خطـواره  ]9[  بـه دسـت آمـده اسـت        g2 ثیر توپـوگرافی    أت

هـا بـر   شعاع ایـن گـره  . اي استهاي لرزهدهنده گرهاي است، دوایر نشانی بوگر ناحیهمنطبق بر تغییرات سریع ناهنجاري ایزوستازي،  ثقل     
قابـل تعمـیم            ) الـف -3(مـاي شـکل   راهن.  کیلومتر در نظر گرفته شده اسـت  10 به طور متوسط برابر با       ]10[ چنکویزنی ر س مطالعات اسا

            مـورد نظـر مطـابق بـا راهنمـاي      خی و دسـتگاهی رخـداده در گـستره   هـاي تـاری  لـرزه بزرگاي زمین.  است )د-3( الی   )ب-3(هاي  به شکل 
  . است)4(شکل 
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حوضـه   :اند که مهمترین آنهـا عبارتنـد از       گسلی تقسیم شده  
کـه بـه صـورت دشـت کـم        ابهـر -فرونشست تکتونیکی زنجان 

عرض با پوشش آبرفتی کواترنر بین زنجان تا ابهـر گـسترش         
 به صورت یک رشـته کـوه باریـک بـا      فرازمین سلطانیه . دارد

 جنوب خاور به موازات تارم به واسـطه      -راستاي شمال باختر  
-سل فعال سلطانیه از زنجان تا ابهـر امتـداد دارد و شـکل             گ

گیري آن حاصل عملکرد ادامه جنوب خاوري گسل تبریز در  
فرونشست بین کوهـستانی  . اثر رویداد کوهزایی پیرنئن است   

 ناودیسی مالیم است کـه بـا سـنگهاي           یک حوضه  ازون دره 
راسـتاي  . کرتاسه، ترشیاري و آبرفتهاي جوان پر شده اسـت        

 بـاختري کوههــاي   دشـت بــه مـوازات حاشـیه جنــوب   ایـن 
-هاي سعیدتپه(  دختر-زون ارومیه و در انتها سلطانیه است

مین  سـیرجان و فـراز     - میان پهنه سـنندج    در) کرسف -آباد
  . سلطانیه و به موازات هر دو پهنه قرار دارد

 
  روش مطالعه -4

بنــدي قطعــات لیتوســفر بــه رده، MZ4 اســاس روش بــر
هاي کوهستانی، مگابلوك و بلوکهـا اسـت        پهنهترتیب شامل   

، یک بلوك از رده باالتر به دو بلـوك          هاواسطه خطواره  به که
هـا بـا شناسـایی اشـکال     بلوک. شـود تقسیم میاز رده پایینتر   

ــین توپــوگرافی کــران ماننــد رشــته کوههــا، جبهــه  هــاي ب
هـاي طـولی    هـا و گـسل    کوهستانی یا درون کوهستانی، فالت    

ـ       خطـواره . ردگیـ انجام می  سته بـه   هـاي ریخـت سـاختاري ب
هاي خطی تـا  ساختی، پهنه خصوصیات و شدت حرکات زمین    

این مقدار . صدها کیلومتر طول و چند کیلومتر عرض هستند
ها جایی خطواره هوابستگی نزدیک با میزان فعالیت و نرخ جاب       

-جهت جداسازي خطواره  ] 11 [گوروشکوف و همکاران  . دارد
 2 و   5،  10 و سـوم بـه ترتیـب پهنـاي           مهاي درجه اول، دو   

  . دکیلومتر را در نظر گرفتن
: باشـند ها خود شامل انواع و درجات مختلف مـی      طوارهخ

اي سـاختارهاي   هاي طولی به موازات راستاي ناحیـه      خطواره
ــل و  زمینــساختی ــات گــسلی طوی ــراً شــامل قطع ــد و اکث ان

مناطق ایش یافته یا کوهستانی از      رجداکننده مناطق نسبتاً ف   
هـاي  خطواره. اندهاي فروافتاده با فروافتادگی نسبی یا حوضه    

 ساختی را قطـع   اي سـاختارهاي زمینـ    عرضی نیز روند ناحیه   

هـاي  کننـد و تظـاهر سـطحی آنهـا بـه صـورت زنجیـره              می
هــاي ساختی و درهســته گــسلی، پرتگاههــاي زمینــ   ناپیو

  . اي استرودخانه
 بـاال بـر اسـاس      خیزيهاي ساختاري با پتانسیل لرزه    گره

یکی  ].5 [انداختالف شدت حرکات تکتونیکی قابل شناسایی     
از پارامترهاي وابسته به شدت حرکات تکتـونیکی، اخـتالف           

هـا، انطبـاق    ایـن خطـواره   . بین بیشینه و کمینه ارتفاع است     
باالیی بـا وضـعیت تعـادل ایزوسـتازي، خمـش االسـتیک و              

 توپـوگرافی   ].12 [نیروهاي فشاري افقی در لیتوسـفر دارنـد       
درپـی و  اي پـی  معموالً در اثر تعامل  بـین رخـدادهاي لـرزه          

رو محـل   از ایـن . آیـد فرآیندهاي فرسایـشی بـه وجـود مـی     
توانـد سـبب برجـستگی توپـوگرافی     دگرریختی سطحی مـی   

انـد و   توجـه از سویی تنشهاي حاصل از توپوگرافی قابل      . شود
 و داراي خیزي در منـاطق مرتفـع  توانند سبب تجمع لرزه می
هاي باالي ثقلی گردنـد     پوگرافی خشن و یا داراي ناهنجاری     تو

تواند بر فرآیندهاي دگرریختی لیتوسـفر      که به نوبه خود می    
. هاي بـزرگ شـوند  لرزهگذار باشد و سبب چکانش زمین     ثیرأت

ــستگی    ــر برج ــق ب ــتازي منطب ــستگی ایزوس ــویی برج از س
ـ         . توپوگرافی اسـت   سیته تغییـرات ضـخامت لیتوسـفر یـا دان

 لیتوسفر نقش مهمی در ایجـاد نیروهـاي لیتوسـفري دارنـد           
هاي ایزوستازي بزرگ، در منـاطقی کـه   و ناهنجاری ] 13-14[

توانند وجود داشـته    ساختی فعال هستند، می   نیروهاي زمین 
ــصه . باشــند ــرین خصی ــه همــین دلیــل مهمت ــاي  فعالیتب      ه

ه  بـه طـوري کـ      ،شـود خیزي به وسیله ارتفاع تعیین می     لرزه
خیزترین مناطق منطبق بر نقاطی اسـت کـه بارگـذاري           لرزه
هاي ثقلی ایزوستازي وگرافی بزرگ است یا شیب ناهنجاری توپ

یکی از پارامترهاي وابـسته بـه نـاهمگنی         ]. 21-15 [باالست
ی عمق پوسته، اختالف بین بیشینه و کمینه ناهنجـاري ثقلـ       

ل از  هاي حاص  بنابراین خطواره  ، است 5)ناهنجاري برجستگی (
پیوستن نقاط با شاخصه کمینه فاصله بین بیشینه و کمینـه          
   ناهنجاریهاي وابـسته بـه توزیـع ثقـل از جملـه ایزوسـتازي              

تواند شاخص مناسبی براي تعیـین مـرز بلوکهـاي اصـلی       می
 ].5 [خیزي باشد لرزه جایی نسبی و پتانسیل   هلیتوسفر با جاب  

هـاي  هـاي سـاختاري از خطـواره      همـین اسـاس خطـواره      بر
ــاري     ــریع ناهنج ــرات س ــر تغیی ــق ب ــه منطب ــوگرافی ک توپ



 زاده و لیال مهشادنیامصطفی عالمه

   90 دوم، بهار و تابستان و اول، شماره چهاردهمشناسی و مهندسی زلزله، سال لزله    پژوهشنامه ز                                                                                              6

 اختالف در ضـخامت   . هستند استخراجایزوستازي است قابل    
-تواند سبب ایجاد سـامانه    ها می  بلوک و توزیع دانسیته پوسته   

خیـزي  ها و تمرکز لرزه   هاي تنش با پتانسیل گسترش گسل     
اي ناحیه آنومالی بوگر   هاي خطواره ].22 [مرز بلوکها گردد   در

میـدان  بر پایه بخش فیلتر شده با طول موج بلند تشعشعات       
ک رابطه تقریبـی بـین عمـق     ی. شوندثقل زمین مشخص می   

 )AB (هاي ثقلی و عدد موج در طیف آنومالی بـوگر          ناهنجاری
    : ارائه شده است]23 [ و همکاران فدرستونتوسط

Zn =  R / (n-1)  
  

 Rابر با عدد موج و  برn برابر با عمق، Zn فوق، رابطهدر 
 هايآنومالی اساس، این بر .است زمین میانگین شعاع با برابر نیز

هایی ثقلی عمیق به سمت بخش طول موج بلند طیف و آن
تر دارند، به سمت طول موج کوتاه طیف عمقکه منشاء کم
هاي بنیادي و سلتشخیص گ ،در این مطالعه. تمایل دارند

هاي نجاریب ناهـه شیـ بیشیناـبی، ـساختاي زمینـهخطواره
و ] 16، 15، 5 [ثقلی، مغناطیسی، توپوگرافی و ایزوستازي

اي اویر ماهواره و همچنین بررسی تصها با هممطابقت آن
  ). 3(شکل صورت گرفته است، 

ــن خــصوصیات ــشانگر ای ــات در اخــتالف ن  شــدت حرک
بنـدي لیتوســفر و  ی و تکـه شــدگتکتـونیکی، درجـه تقـسیم   

هـا بـر    مناطقی که این خطـواره    . ته است ناهمگنی عمق پوس  
   انـد،  گرفتـه  قـرار  متقـاطع  هاي فعـال بـه صـورت   روي گسل 

 نوگل سـادات ). 4(شکل اند، زا را به وجود آورده  ي لرزه هاگره
ایـران   فـالت  هاي ساختاري هاي طولی و خطواره    گسل ]24[
رسوبی مختلف است، به سه      -ساختاري واحدهاي   مرز که را

ــلی ــته اص ــ  (N: دس ــا ســن پرک ــوهزاد ب ــسین و ک امبرین پ
 NWو  ) بـر بـه سـن دونـین       هاي چب گسل (NE،  )کاتانگایی

بـر بـه سـن پرکـامبرین پـسین و کـوهزاد           هاي راست گسل(
 دیگري هايعالوه بر این گسل. تقسیم کرده است  ) کاتانگایی

باختري که سبب دگرریختی فالت ایـران    -با راستاي خاوري  
هـاي مغناطیـسی، برجـستگی      ريانـد در نقـشه ناهنجـا      شده

قابـل   ) 3(شـکل    ثقلـی و ایزوسـتازي،       توپوگرافی، آنومـالی  
  .اندتشخیص

شـناختی صـحرایی   در صورتی که مطالعات زمین ریخـت   
 معمـوالً  ،هـا صـورت نگرفتـه باشـد    براي تعیین محدوده گره  

هـا و  لـرزه ها را با شعاعی متناسب با بزرگاي زمین گرهوسعت  
ایـن  . گیرنـد  در هر منطقه در نظر مـی       ايسطح فعالیت لرزه  

توان بالقوه بیش   هایی با   لرزهها مستعد براي رخداد زمین    گره
مقـدار   . ساختی اسـت  از انحراف معیار دو ویژه هر پهنه زمین       

Cutoff  البرز مرکـزي و بـاختري برابـر         هاي واقع در   در بخش 
     3/6دختـر برابـر بـا       - و زون ارومیـه    3/5، ایران مرکزي    5/6
 ]10 [بـر اسـاس مطالعـات ریزنیچنکـو       . ه دست آمده است   ب

ـ    6 بزرگاي   لرزه با اندازه چشمه یک زمین    ر  داراي شعاعی براب
اي مهـم در  هـاي لـرزه   مشخـصات گـره   .  کیلومتر است  10با  
  ):4(و ) 3(شکلهاي طقه مورد مطالعه به شرح زیر است، من
  

 
هاي بـاختري  ري و بخـش البـرز بـاخت   نقشه ریخت ساختاري    ):4(شکل  

-اي در تقاطع خطـواره    هاي لرزه موقعیت گره . البرز مرکزي 
هـا همگـی   ایـن گـره  . هاي طولی و عرضی واقع شده اسـت     

  . هستند2 یا 1واجد یک یا بیش از یک خطواره از رده 
  

ال شـم ( این گره محـل تقـاطع گـسل ماسـوله      : D1گره  
، خطـواره عرضـی مـرز البـرز بـاختري و        )اوزنخاور دره قزل  

هـاي الهیجـان و   مرکزي، خطواره عرضی بـه مـوازات گـسل    
گسل ماسوله دو بلوك بزرگ با ارتفاع و آزیموت  . رودبار است 

 شـمال شـمال    (محوري متفاوت شامل رشته کوه بقـرق داغ       
   را از هـم جـدا      ) جنـوب بـاختر    (و رشته کوه انگـوران    ) خاور
 در ادامـه جنـوبی      NNWخطواره عرضی با راستاي     . سازدمی

گسل تالش سبب جدایش البرز باختري با ساختارهاي زمین         
ـ      -ساختی مرتفع در جهـت خـاوري       جـایی  ه بـاختري بـا جاب

هاي این خطواره در بخـش . رکزي شده استبر از البرز م  راست
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تر سبب جـدایی دشـت فروافتـاده زنجـان از حوضـه             جنوبی
توزیع شدت مغناطیسی در محل این      . شودن می جنوب قزوی 

گره نشانگر وجود بیشینه تغییـرات مغناطیـسی در راسـتاي           
از . و نیز گـسل ماسـوله اسـت     NEخطواره عرضی با راستاي     

ی در لیتولـوژي در راسـتاي       آن جایی کـه تغییـرات شاخـص       
توان تغییرات مغناطیسی   شود، می  فوق مشاهده نمی   خطواره

ساخت منطقــه أثر از عملکــرد زمینــا متــدر شــمال رودبــار ر
هـاي آن   لـرزه  و پس  69 خرداد   31لرزه  رخداد زمین . دانست

  .رساندخیزي آن را به اثبات میدر محل این گره اهمیت لرزه
زهـرا محـل تقـاطع       این گره واقع در جنوب بوئین      :D2گره  
ایپـک، گـسل    جنـوب پرنـدك، گـسل     - طولی سلطانیه  خطواره

 NW و   NEهاي عرضـی بـا راسـتاهاي        هجنوب پرندك و خطوار   
غناطیس در محـل     نشاندهنده تغییرات شدید م    )3(شکل  . است

  : ازهاي تاریخی در محدوده این گره عبارتندلرزهزمین. این گره است
اي در هزاره سوم قبل از میالد در مـرز بـین      لرزهزمین - 

  ).9/49°-6/35°(دشت قزوین و پهنه سلطانیه 
 میالدي با بزرگـاي     1119سال   دسامبر   10لرزه  زمین - 

 ).9/49°-7/35°(  در دشت قزوین 5/6
 در 7/5دي با بزرگـاي      میال 1876 اکتبر   20لرزه  زمین - 

  ). 8/49°-8/35°( هاي قزوین و زنجانمرز بین دشت
 این گره واقع در شمال رازان محـل تالقـی گـسل          :D14گره  

 -کوشک نصرت، مرز بلـوك هـاي ایـران مرکـزي و سـنندج       
  . استNEخطواره عرضی با راستاي سیرجان و 
هـاي  ها محل تالقی خطواره    این گره  D4: و   D3هاي  گره

 بر روي گسل تـالش هـستند   NW و   NEعرضی با راستاهاي    
که سبب تغییرات واضح شـدت مغناطیـسی در راسـتاي آن            

واقع در ادامه جنـوبی      D6چنین وضعیتی را در گره      . اندشده
 این تفاوت که ایـن گـره   توان مشاهده کرد باگسل تالش می  

لـرزه دسـتگاهی یـا    برخالف دو گره قبـل فاقـد ثبـت زمـین        
اي بـر  بنابراین احتماالً شرایط سکون لرزه   . تاریخی مهم است  

  . آن حاکم است
هـاي  ها محل تالقی خطوارهاین گره: D16  وD15هاي  گره

NE  و NWدر راستاي گسل سنگاور است . 
ان محــل تالقــی  ایــن گــره در خــاور ماهنــش:D2 گــره 

هـاي سـلطانیه و     ، گسل NEي مغناطیسی با راستاي     خطواره

. آبـاد اسـت    زریـن  - جنوبی سنگاور  -زنجان و خطواره شمالی   
   .اي استرفتار سکون لرزه این گره نیز واجد

ها واقع در خاور شهر میانـه در محـل           این گره  :D17گره  
تالقی گسل سـنگاور و گـسل ماسـوله دارد و رفتـار سـکون               

  .دهداي را نشان میزهلر
  
  بحث -5

در (هاي بـزرگ    لرزهبینی مکانی و کوتاه مدت زمین     پیش
از اي نمونه. شناسی استاز مسائل مهم زلزله ) حدود چند ماه  

در این . ]5 [ارائه شده استکارهاي انجام شده در این زمینه     
روش جهت شناسایی ساختارهاي ناپایدار سـاختاري از روش      

 مـؤثري     که ابزار   MZین ریخت ساختاري یا     بندي زم منطقه
خیـز  براي مشخص کردن ساختار گسلش بلوکی مناطق لرزه       

  ایـن روش در بـسیاري از منـاطق     . شـود  اسـتفاده مـی    ،است
خیز جهان مورد آزمایش قرار گرفته است و نتایج توسط          لرزه

وقوع رویدادهاي شدید در مناطقی که از پیش مورد مطالعه          
% 84 بـه طـوري کــه   ؛یـد شـده اسـت   ی تأ،قـرار گرفتـه بـود   
  ].5 [ها رخ داده استاي در گرهرویدادهاي لرزه

ها در البرز باختري به روش فـوق، جهـت          پس از تعیین گره   
تعیین زمان تقریبی رخداد بعدي و مقایسه نسبی سطح فعالیت          

بی خودسـازمانده اسـتفاده   هـاي عـص  ها از شـبکه  تکتونیکی گره 
سـط روش  یک جداگانـه تو  هر دودههمچنین در مح . شده است 

توجـه بـه ایـن کـه       بـا ).5(شـکل  شناسایی الگو ارزیـابی شـد،      
 موج و ایجـاد     ساختارهاي متنوع موجود در زمین سبب تضعیف      

 بـراي  ،کنـد اي مـی قطعی سیگنالهاي لرزهماهیت تصادفی و غیر   
اي با  سامانهاي باید به شکل غیر     سیگنالهاي لرزه  شناسایی الگوي 

برتري این روشها در آن است که مبتنی بـر   . خورد کرد مسائل بر 
هاي عصبی به عنوان یک سـامانه       اوالً شبکه . انداستدالل تقریبی 

هوشمند برخوردي غیرالگوریتمی با مسائل دارند، به این ترتیب         
هاي حل شده قادرند روش رسیدن بـه پاسـخ را   که با ارائه نمونه  

روش بازشناسـی متناسـب     لذا با    ،به طور تقریبی به دست آورند     
 ثانیـاً، پـردازش مـوازي و      .شـوند هاي مورد نظر بهینه می    با داده 

  العـاده بـاالیی منجـر      اتصاالت انبوه به کـارایی محاسـباتی فـوق        
خطی آنها را از نظر انعطـاف و        ثالثاً، قابلیت پردازش غیر   . شودمی

  .سازددقت نسبت به روشهاي متداول متمایز می
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تاي درام  در حوالی روسD18 - کیلومتري باختر آوج، ب30 در  D14-الف: هايدر گرههاي آتی به ترتیب لرزهبینی مکانی رخداد زمین پیش):5(شکل 

  .لومتري جنوب خاور فومن کی30 در  D1-زهرا و د کیلومتري جنوب بوئین20  در D2 -، جو در موقعیت گسل ماسوله
  

تـوان عـالوه بـر شناسـایی     با استفاده از روش فـوق، مـی    
تـر  هایی را در تشخیص مکانهاي محتمل     مناطق پرخطر ایده  

خیزي توجه به تشخیص الگوهاي لرزه ارائه کرد و در ضمن با
. زمان تقریبی وقوع در حدود چنـد مـاه را نیـز تعیـین کـرد         

خیـزي منطقـه   ي بـزرگ، لـرزه  معموالً قبل از وقوع رخدادها    
اي که از چند مـاه قبـل در    گونهدچار آشفتگی خواهد شد به    

دهـد کـه    هـاي کـوچکی رخ مـی      لـرزه زمینناحیه مورد نظر    
رومرکز آنها به نظر کـامالً تـصادفی اسـت و از هـیچ الگـو و                 

 بینـی مکـانی چنـین    پـیش . کنـد قانون خاصی تبعیـت نمـی     
باشند از نظم میکه بی  اینهایی پیچیده بوده و در عین  زلزله

سـایی  کنند به طوري که شنا    نظم و قاعده خاصی تبعیت می     
شـهاي آمـاري پیـشرفته امـروزي     الگوي آنها با استفاده از رو  

الگوریتمهـاي ریاضـی کـه بـراي تـشخیص      . پذیر اسـت  امکان

اي پیـشنهاد شـده اسـت ایـن       نـشانگرهاي لـرزه   الگوي پیش 
هـا قواعـد   لرزهز کاتالوگ زمینقابلیت را دارند که با استفاده ا  

هاي بـزرگ  لرزهاین سامانه پیچیده را شناسایی و مکان زمین  
الگوهــاي . آینـده تخمـین بزننـد   آینـده را ظـرف چنـد مـاه     

هـا و  نظر که شناسایی آنها  مورد نظر است مکان خوشه      مورد
باشـند  می) ايهاي لرزه تشخیص دونات (صله آنها از یکدیگر     فا

 دهنـد زا ارائه می را براي یافتن نواحی لرزه حل تقریبی که راه 
هاي دونات  مکان الگو )  د 5(تا  )  الف 5(هاي  مطابق شکل  ].2[

  . هاي زمین ریخت مشخص شده است گرهدر محدوده
  
  گیري نتیجه-6

ریخـت سـاختاري و   هـاي زمـین  با توجه به وضعیت پهنه 
اي و ایزوستازي،  توزیع مقادیر شدت مغناطیسی، ثقلی ناحیه     
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ـ رندهاي زیـر را مـی     ت وان بـه عنـوان رونـدهاي پرخطـر بـا       ت
 2هاي بزرگتر از حد انحراف معیـار  لرزهپتانسیل رخداد زمین 

  :معرفی کرد
 ؛ واسط البرز مرکزي و باختريD4-D2خطواره عرضی  - 
 ؛ NEبا راستاي  باختري البرز در D4-D16عرضی  خطواره -
 ؛ NEبا راستاي  باختري البرز  درD3-D17عرضی  خطواره -
 ؛ NEبا راستاي  باختري البرز  درD6-D18عرضی  خطواره -
 ؛ N  در البرز باختري با راستاي D14-D15خطواره  - 
چنـین بـا    اطع راستاهاي فوق با یکدیگر و هم      محل تق  - 

   زا را ایجـاد    هـاي لـرزه   فعـال منطقـه، گـره     هاي  گسل
هاي دستگاهی  لرزهبا توجه به کاتولوگ زمین    . کندمی

هاي ثبت  لرزهرگاي معلوم، تمامی زمین   و تاریخی با بز   
هـاي موجـود در   ، در تقـاطع 6ده با بزرگاي بیش از  ش

  .این راستاها رخ داده است
هاي عـصبی مـصنوعی     یابی با استفاده از شبکه    در خوشه 

اي سبب  در البرز باختري براي تشخیص مناطق پرخطر لرزه       
 و  D14  ،D18، D2 ايهاي لـرزه  شناسایی چندین نقطه در گره    

D1       کیلـومتري بـاختر آوج، روسـتاي      30به ترتیب واقـع در 
ــوئین20درام،  ــومتري 30ا و زهــر کیلــومتري جنــوب ب  کیل

اي بعـدي در    به عنوان نقاط پرخطر لـرزه     جنوب خاور فومن    
 .  این مناطق شده است
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