
اخیر سال  پانزده ط ایران لرزه ای داده های فضایی تحلیل
حسین فاطمه ، کریم امید

سمنان اه دانش آمار گروه

و جان خسارات باعث تاکنون بزرگ لرزه های وقوع احتمال و جهان لرزه خیز مناطق از ی در ایران گرفتن قرار یده: چ

(١٣٩۶) ازگله و (١٣٩١) اهر‐ورزقان (١٣٨٢)؛ بم زلزله به م توان آن ها جمله از است. شده کشور در زیادی مال

داده های تفسیر و پردازش است. مناطق آن در مهم هشدارهای کشور مختلف مناطق در متعدد لرزه های وقوع نمود. اشاره

مدل های از استفاده با مقاله این در است. برخوردار فراوان اهمیت از فعال گسل های و پرخطر مناطق شناخت برای لرزه ای

برای مناسب فضایی مدل ی و پرداخته اخیر سال پانزده ط در کشور لرزه ای داده های ان م تحلیل به فضایی همبستگ

تحلیل و بیان فضایی پیش گویی نقشه های نهایت در م شود. ارائه ریشتر پنج باالی لرزه های وقوع احتمال با مناطق تعیین

م شوند.

. تغییرنگار فضایی، پیش گویی لرزه ای، داده های فضایی، آمار کلیدی: واژه های

.62M40 ،62M30 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

تحلیل م شود. گزارش و ثبت کشور لرزه نگاری مرکز توسط فراوان لرزه های و دارد قرار فراوان گسل های روی ایران فالت

فعال کند. گسل های تحرکات و پرخطر مناطق تشخیص به فراوان کم م تواند کشور مختلف مناطق در لرزه ها بزرگ

به فضایی همبستگ تحلیل با م توان را داده ها نوع این دارند. مشابه ای لرزه های هم، به نزدی مناطق این که به توجه با

م توان جمله از است گرفته صورت فضایی آمار به کارگیری با زمین لرزه داده  های روی اخیر کارهای کرد. مدل بندی خوبی
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ایران١۶۴ لرزه ای داده های فضایی تحلیل

کرد. اشاره (٢٠٢٠) داگالس و یاپاپیترا اس و (٢٠١٩) اران هم و جیانگ به

م شود. داده نمایش ریشتر مقیاس در (Mg)لرزه١ بزرگ با م شود ثبت لرزه شناس ایستگاه های توسط که لرزه ای میزان

مطالعه مورد (٢٠٢١) زو و ونگ و (٢٠٢١) اران هم و یوسف زاده توسط لرزه ها بزرگ فضایی توزیع و فضایی مدل بندی

توجه مورد داده ها نوع این فضایی مدل بندی و شده انجام زمینه این در متعددی کارهای اخیر سال های در است. گرفته قرار

است. گرفته قرار
لرزه ای٣ داده های تحلیل برای (SGLMMs) فضایی٢ تعمیم یافته خط مدل های براساس فضایی مدل های مقاله این در

مدل مناسب ترین تعیین از بعد اصل هدف م گیرد. قرار ارزیابی مورد و معرف ٢٠٢٠ ال ٢٠٠۶ سال های ط ایران کشور

احتمال با پرخطر نقاط تعیین همچنین و باال لرزه های احتمال با مناطق تعیین جهت فضایی پیش گویی نقشه ی به دست یابی

فضایی آمار اکتشاف تحلیل ی دوم بخش در که است این صورت به مقاله ساختار است. ریشتر پنج باالی لرزه های وقوع

دادن رخ زمان و لرزه ها تعداد فراوان براساس فضایی مدل های ساختار سوم بخش در و م شود بیان کشور لرزه ای داده های

قرار تحلیل مورد و م شوند رسم پیشنهادی مناسب مدل توسط فضایی پیش گویی نقشه های همچنین م گردد. ارائه آن ها

م شود. بیان نتیجه گیری و بحث نهایت در م گیرند.

لرزه ای داده های اکتشاف تحلیل ٢

کشور لرزه نگاری مرکز توسط که زلزله بزرگ و عمق جغرافیایی)، عرض و (طول ان م وقوع، زمان شامل لرزه ای داده های

شده گرفته نظر در مقاله این در تحلیل برای است شده ثبت ٢٠٢٠ ال ٢٠٠۶ سال های ط تهران) ژئوفیزی (مؤسسه ی

استخراج داده های از خالصه ای نشده اند. لحاظ پردازش و ثبت در کیفیت عدم دلیل به ٢٠٠۶ سال از قبل داده های است.

است. زیر شرح به (http://irsc.ut.ac.ir/bulletin.php) کشور نگاری لرزه مرکز سایت از شده

Date Lat Long Depth City Province Mg

2006-01-01 33.962 48.661 6 Eshtarinan Lorestan 3.3

2006-01-01 33.936 48.699 4 Borojerd Lorestan 3.4

2006-01-01 38.033 48.336 6 Hir Ardebil 2.6
...

...
...

...
...

...
...

2020-12-29 37.715 47.524 10 Torkamanchay East Azarbaijan 2.5

2020-12-29 28.345 57.128 8 Faryab kerman 3.6

2020-12-29 28.369 57.155 8 Faryab kerman 3.4

،(Depth) عمق ،(Long) جغرافیایی طول ،(Lat) جغرافیایی عرض ،(Date) زلزله وقوع زمان شامل لرزه ای داده های

چهار در لرزه بزرگ تفکی به جعبه ای نمودار ١ ل ش م باشد. (Mg) لرزه بزرگ و (Province) استان ،(City) شهر

م دهد. نشان را Mg از  خالصه آمار ه های جدول همراه به رسته

۶۵٩ حدود سال پانزده این در (۴٫۵ < Mg ≤ ۶) شدید نسبتا لرزه های م شود مشاهده ١ ل ش در که همان طور

که است لرزه پانزده حدود (Mg > ۶٠) شدید لرزه های و است کشور در باال محسوس لرزه های وجود بیان گر که بوده لرزه

کشور اخیر لرزه های بزرگ ترین از ریشتر ٧٫١ با (کرمانشاه) ازگله و ریشتر ٧٫۵ با بلوچستان) و (سیستان خاش زمین لرزه

لرزه ها بزرگ نقاط نقشه ی گذاشت. به جای بیش تری خسارت کیلومتر ١٨ حدود کم عمق به خاطر ازگله زمین لرزه بودند.

2Spatial Generalized Linear Mixed Models
3Seismic Data



حسین و ١۶۵کریم

.(> ۶) خیل زیاد زیاد(۴/۵,۶)، متوسط(۵,۴٫۵/٣)، ،(٢/۵,٣٫۵) ضعیف : حالت چهار تفکی به لرزه ها بزرگ جعبه ای نمودار :١ ل ش

اخیر سال پانزده ط (راست) ریشتر ۵ و ریشتر(چپ) ٢/۵ از بیشتر لرزه های وقوع بزرگ نقاط نقشه ی :٢ ل ش

شامل کشور نقاط همه ی تقریبا م دهد نشان که است شده رسم (چپ) ٢ ل ش در اخیر سال پانزده ط کشور کل برای

بزرگ تر دایره های که است شده رسم ریشتر ۵ باالی لرزه های نقاط (راست) ٢ ل ش در هستند. ریشتر ٢٫۵ باالی لرزه های

کشور شمال سمت به غربی نوار و شرق سمت به جنوبی نوار که دید م توان به وضوح م دهند. نشان را بزرگ تر لرزه میزان

زلزله های (راست) ٢ ل ش در ایران نقشه روی بزرگ دایره سه بوده اند. سال پانزده این ط بیش تری شدید لرزه های دارای



ایران١۶۶ لرزه ای داده های فضایی تحلیل

عمق کرد. مشاهده را داده ها (فضایی) ان م همبستگ م توان ٢ ل ش به توجه با م دهد. نشان را ورزقان و ازگله خاش،

آمار مدل های بعدی بخش در م شود. بیش تر آن خسارت شدت باشد کم تر لرزه ها عمق هرچه که چرا است مهم هم لرزه ها

م شود. ارائه داده ها این تحلیل برای فضایی

فضایی مدل های ٣

مورد و معرف ان م همبستگ ساختار تعیین براساس لرزه ای داده های تحلیل برای مختلف فضایی مدل های بخش این در

فعال، گسل های پرخطر نقاط تعیین و کشور مختلف موقعیت های در لرزه بزرگ اهمیت به توجه با م گیرند. قرار ارزیابی

م شود: گرفته نظر در زیر به صورت فضایی۴ خط آمیخته مدل ی ابتدا

Mgi = β٠ + β١Di + Zi + εi, i = ١,٢, . . . (٣. ١)

با فضایی گاوس مانای فرایند Zi = (Z(si)) کیلومتر، به لرزه عمق Di ریشتر، مقیاس در لرزه میزان Mgi آن در که

میانگین با خط مدل خطاهای εi و جغرافیایی) عرض و (طول si موقعیت در σ٢ρ(٠;φ) کوواریانس تابع و صفر میانگین

همبستگ مدل تعیین برای این جا در م باشند. خط آمیخته مدل ضرایب پارامترهای β١ و β٠ است. τ٢ واریانس و صفر

نزدی همسای های نقاط در لرزه داده های تجربی تغییرنگار از φ > ٠ فضایی همبستگ پارامترهای با σ٢ρ(٠;φ)
ماترن) و گاوس کروی، (نمایی، معتبر تغییرنگار مدل چهار با همراه داده ها تجربی تغییرنگار ٣ ل ش در م شود. استفاده

.(١٣٩٨ ، (محمدزاده است، شده رسم

داده ها تجربی تغییرنگار به معتبر تغییرنگار مدل چهار برازش :٣ ل ش

خطاها دوم توان های کمترین مجذور معیار با مدل  چهار این میان از مدل بهترین تغییرنگار نمودارهای به توجه با

نتایج ماترن و نمایی مدل دو البته م شود. مشاهده ممتد خط با ٣ ل ش در که شد انتخاب نمایی مدل (RMSE)

θ = به صورت فضایی خط آمیخته مدل پارامترهای بنابراین شد. انتخاب نمایی مدل سادگ به خاطر و دارند مشابه

پیچیدگ به توجه با که شد اتخاذ درست نمایی ماکسیمم روش مدل پارامترهای برآورد برای است. (σ٢, φ, β١, β٠, τ٢)

مدل پارامترهای درست نمایی برآورد .(٢٠١۶ ، حسین و محمدزاده ) م شود استفاده عددی روش های از درست نمایی تابع
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حسین و ١۶٧کریم

در آن واریانس و پیش گویی نقشه  شده اند. خالصه ١ جدول در درصد ٩۵ چندک اطمینان فاصله و معیار انحراف با همراه

م دهند. نشان را (راست) پیش گویی دقت به همراه کشور مختلف نقاط در (چپ) فضایی پیش گویی که شده اند رسم ۴ ل ش

شرق جنوب و غرب سمت به شمال ، شرق شمال نوارهای از قسمت که م کند بیان (چپ) ۴ ل ش ایران پیش گویی نقشه

شمال از بخش هایی و مرکز در ویی پیش که است ذکر قابل م رسند. نظر به مدل این اساس بر باال لرزه های با مناطق کشور

راست). ، ۴ ل (ش دارند کم دقت کشور غرب

کشور لرزه ای داده های (راست) پیش گویی واریانس و (چپ) فضایی پیش گویی نقشه  :۴ ل ش

کشور لرزه ای داده های برای فضایی خط آمیخته مدل پارامترهای درست نمایی برآورد نتایج :١ جدول

٠٫٩٧۵ چندک ٠٫٠٢۵ چندک معیار انحراف برآورد پارامتر

٢٫٨۶٨١ ٢٫٨١٢۴ ١٫٨۵١٣ ٢٫٨٣۶۵ β٠

٠٫٠٨۴۴ ٠٫٠۶۴٢ ٠٫٠١۵ ٠٫٠٢٣٨ β١

٢٫٨۶٨١ ٠٫١١٢۵ ٠٫٠١۶٧ ٠٫٢٢٩۶ σ٢

۶٫٣٧٧۶ ٢٫٣۴٨١ ٠٫١٧١۶ ٣٫٨۶٢٨ φ

٠٫٠٨۴١ ٠٫٠٠٩۵ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٢۶٨ τ٢

گرفته به کار کشور لرزه ای پرخطر نقاط تعیین به منظور (SGLMMs) فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های ادامه در

م شوند. فرض نمایی خانواده به متعلق و ناگاوس و رسته ای یا گسسته به صورت فضایی پاسخ متغیر مدل ها این در م شود.

ماکسیمم برآورد آوردن به دست  ،SGLMM مدل در فضایی همبستگ وجود و پاسخ متغیرهای بودن ناگاوس دلیل به

زمینه این در زیادی تحقیقات کارهای تاکنون دلیل همین به و نم باشد ان پذیر ام راحت به مدل ها این در درست نمایی

.(٢٠١٩ ، کریم و حسین ٢٠١۶؛ ، حسین ٢٠٠٢؛ (ژانگ، است، شده ارائه رهیافت هایی ل مش این حل برای و انجام

به صورت si موقعیت هر برای Yiها پاسخ متغیر بررس مورد داده های برای

Yi =

 ١ Mgi > ۵
٠ Mgi ≤ ۵,

(٣. ٢)

لرزه های رخ داد وقوع احتمال Pi = P (Yi = ١) که است ریشتر ۵ باالی لرزه های وقوع Yi واقع در م شود. تعریف

SGLM مدل لرزه ای پرخطر مناطق تعیین جهت آن مدل بندی برای و م کند بیان را اخیر سال پانزده ط si موقعیت در باال
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به صورت

logit(Pi) = β٠ + β١D
A
i + β٢Longi + β٣Lati + β۴N

(١۵)
i + Zi + εi, i = ١,٢, . . . , (٣. ٣)

در اخیر سال پانزده در ریشتر پنج باالی لرزه های Nتعداد (١۵)
i لرزه ها، عمق DAمتوسط

i متغیرهای آن در که م شود، تعریف

Ziو م باشند. si موقعیت در جغرافیایی Latiعرض و جغرافیایی Longiطول کیلومتر، ٣٠ شعاع به دایره ای ناحیه ی ی

مدل پارامترهای بنابراین هستند. SGLM مدل رگرسیون ضرایب هم βiها شده اند. لحاظ (٣. ١) رابطه ی مدل مشابه هم εi
تابع  پیچیدگ دلیل به درست نمایی روش با مدل پارامترهای برآورد برای هستند. θ = (β٠, β١, β٢, β٣, β۴, σ٢, φ, τ٢)

٢ جدول در پارامترها درست نمایی برآورد نتایج شد. استفاده ‐رافسون نیوتن عددی روش های از این جا در درست نمایی،

باالی ارزه های وقوع احتمال در مثبت) ضریب (برآورد مثبت تاثیر لرزه ها عمق که م دهد نشان جدول نتایج شده اند. خالصه

کشور لرزه ای داده های برای SGLM مدل پارامترهای درست نمایی برآورد نتایج :٢ جدول

٠٫٩٧۵ چندک ٠٫٠٢۵ چندک استاندارد انحراف برآورد پارامتر

−١٫٨٣٠ −۴٫٨١۴ ٠٫٧۶١ −٣٫٣٢١٩ β٠

٠٫٠٣١ ٠٫٠١٨ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٢۴۵ β١

١٫۴٠۵ ٠٫٠١٩۴ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٨١٢ β٢

٠٫٠٣٢ −٠٫٠٠٧ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٢۶ β٣

−٠٫٠٠٧ −٠٫٠۵٣ ٠٫٠٢١ −٠٫٣٠١٢ β۴

٠٫٠١۴ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٣ σ٢

۶٫٨۴۵ ٣٫٨٢٩ ٠٫٢٩۴ ۵٫٢٨٨٠ φ

٠٫٠٣۵ ٠٫٠٠۵ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠١٢١ τ٢

چندک فاصله به توجه با معن داری تاثیر (Long) جغرافیایی طول دارد. مثبت تاثیر نیز لرزه ها تعداد متغیر و دارد ریشتر ۵
باالی لرزه های وقوع احتمال کنیم حرکت شمال به جنوب از اگه یعن دارد. منف تاثیر جغرافیایی عرض اما ندارد درصد ٩۵
از حاصل های p̂i اساس بر عموم یدن کری درون یابی از استفاده با کشور خطر پر نقاط نقشه م یابد. کاهش ریشتر ۵
نشان که که م دهد نشان چپ) ۵ ل (ش فضایی پیش گویی نقشه است. شده رسم ۵ ل ش در SGLM درست نمایی تحلیل

دقت است. بیش تری ریشتر ۵ باالی لرزه های وقوع احتمال دارای مناطق بقیه به نسبت کشور شرق جنوب نقاط م دهد

راست) ۵ ل (ش پیش گویی واریانس نقشه اساس بر کشور غربی شمال مناطق برخ و مرکزی مناطق در فضایی پیش گویی

است. کمتر

نتیجه گیری و بحث ۴

تحلیل گرفت. قرار بررس مورد ٢٠٢٠ ال ٢٠٠۶ سال های ط ایران کشور لرزه ای داده های فضایی تحلیل مقاله این در

فضایی پیش گویی نقشه های سپس شد. انتخاب تغییرنگار مناسب مدل و انجام تجربی تغییرنگار براساس فضایی همبستگ

مناطق تعیین برای SGLM مدل ی ادامه در گرفت. صورت فضایی خط آمیخته مدل ی درست نمایی تحلیل اساس بر

وی پیش متغیرهای گرفتن نظر در با گرفت. قرار تحلیل مورد است، ریشتر ۵ باالی لرزه های رخداد احتمال که کشور از

م توان کشور از نقطه هر برای انتخابی مدل اساس بر شد. انتخاب مناسب مدل لرزه ها، جغرافیایی عرض و طول ، عمق

ثبت با که اخیر سال پانزده ثبت اطالعات براساس البته کرد، ارائه ویی پیش دقت همراه به ریشتر ۵ باالی لرزه وقوع احتمال



حسین و ١۶٩کریم

کشور لرزه ای داده های برای SGLM مدل (راست) پیش گویی واریانس و (چپ) فضایی پیش گویی نقشه  :۵ ل ش

گردید. رسم پیش گویی دقت و فضایی وی پیش نقشه نهایت در است. شدن به روز و تغییر قابل احتمال ها این جدید موارد

۵ باالی لرزه های وقوع احتمال بیشترین دارای کشور شرق و شرق جنوب از مناطق که بود آن بیانگر فضایی تحلیل نتایج

پیشنهاد به عنوان که آن هاست وقوع زمان تاثیر و بودن حجیم داده ها، این تحلیل در موجود چالش های از ی هستند. ریشتر

کرد. استفاده فضایی ویی  پیش بهبود جهت تقریبی بیزی روش های با مناسب فضایی‐زمان مدل های از م توان
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