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در زندگي روزمره بسياري از وقايع داراي عدم قطعيت هستند يعني نميتوان با قطعيت در مورد آنچه كه در ثانيهها و دقايق
بعد رخ ميدهد صحبت كرد ،اين رويدادها را در زمره فرايندهاي تصادفي قرار ميدهند .تكنيك هاي رياضياتي و محاسبات
عددي به كار رفته در مدل هاي تصادفي خيلي ساده نيستند به نحوي كه در يك دوره مقدماتي ،ابتدا كمي از اين مدل هاي
تصادفي به محققان آموزش داده مي شود تا آن ها را قادر سازد تفكر در مورد كاربردهاي فرآيندهاي تصادفي اي كه در حيطه ي
تحقيقاتشان موجود مي باشد ،آغاز كنند .براي در مدل كردن پديده هاي تصادفي نياز به ابزار هاي رياضياتي داريم .با بررسي
داده هاي لرزه نگاشت از طريق فرآيندهاي تصادفي با استفاده از گشتاورهاي شرطي نشان داديم كه لرزه نگاشتها شامل نوفه
هاي محيطي و محلي مي باشند نهايتا با بررسي كميتهاي رياضي موردنظر در مورد پيش يابي زمان زمين لرزه  ،مكان و
بزرگاي آن بحث كرده ايم.
واژههاي كليدي :عدم قطعيت،محاسبات عددي،فرآيندهاي تصادفي،نوفه،پيش يابي ،مكان ،بزرگا

Abstract
In everyday life, many events are uncertain, that is, one cannot speak with certainty about what happens in
seconds and minutes; these events are categorized as random processes. Mathematical techniques and numerical
calculations used in random models are not very simple, so that in an introductory period, a small amount of
these random models is taught to researchers to enable them to think about the applications of random processes
which are available in their research. We need mathematical tools to model random phenomena. By
investigating seismic map data using random processes using conditional moments, we showed that seismic
maps include local and environmental noise. Finally, we predict the magnitude of the earthquake location and
time ahead of considering the required mathematical quantities.
Keywords: uncertainty’ numerical calculations’ random processes’ noise’ predict’ location’ magnitude

 ١مقدمه
بررسي خواص آماري سريهاي زماني فيزيولوژيكي از اين نظر اهميت دارد كه تا حدودي ميتوان به ساز و كار حاكم بر اين
سيستمها پي برد .چنين آناليزهايي بر اساس اين واقعيت اند كه سيستمهاي فيزيولوژيكي بصورت سيستم پيچيده افتوخيز
ميكند)انوري.(١٣٩٤ ،
در يك سيستم تصادفي آنچه كه اهميت دارد ،بررسي احتمال وقوع يك اتفاق است .در فرآيندهاي ماركوف ،احتمال شرطي در
هر گام فقط به يك گام قبلي بستگي دارد].[٢

طول ماركوف  :شرط ﻻزم براي ماركوف بودن فرآيند اين است كه تابع چگالي احتمال شرطي دادهها در گامهاي متوالي آن

فرآيند در معادله چپمن-كولموگروف صدق كند .با گسسته سازي فرآيند در پنجرههاي زماني كه حداقل برابر با طول ماركوف
باشند مي توان فرآيند نهايي را ماركوف در نظر گرفت .در ابتدا كميت  Sكه تفاضل دو طرف معادله چپمن-كولموگروف است،
به فرم زير تعريف مي شود:
| ) S  | p ( x3 , t3 | x1 , t1 )   dx2 p ( x3 , t3 | x2 , t2 ) p ( x2 , t2 | x1 , t1

١١١٧
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به ازاي هر  x1و  x3معين ،مقادير مختلف  t3  t1را امتحان كرده ،مينيمم  Sرا از طريق رسم منحني  Sبر حسب t3  t1
مي يابيم .در نهايت وقتي كه  t3  t1 ، S  0برابر با طول ماركوف فرآيند ، Tm ،خواهد بود )قاسمي(١٣٨٤ ،
)انوري.(١٣٩٤،
روش خودمتشابهي تعميم يافته  :يك روش متداول كه معموﻻً براي تحليل آماري فرآيندهاي تصادفي به كار ميرود ،بررسي
رفتار مقياس بندي است .در اين نوع بررسي تابع ساختار مرتبه ي  qام را بهصورت زير تعريف ميكنند:
q

S q ( )   x (t   )  x (t ) 

نقطهي شروع منحني را  T 1مي ناميم )قاسمي.(١٣٨٤،
 ٢روش تحقيق
بررسي نوفه لرزه نگاشت :بررسي فرايندهاي تصادفي در حضور نوفه با معرفي معادله فوكر -پﻼنك و بيان معادله ﻻنژون به-
عنوان رهيافتي براي فهم و تحليل اين فرايندها به پديده ناشي از نوفههاي محيطي و تاثير آن بر روي محاسبات ضرايب سوق
و پخش از طريق دادههاي تجربي انجام مي شود .در بررسي روش خودمتشابهي تعميميافته و طول ماركوف مشاهده شد كه
مواقعي كه لرزهنگاشت حامل نوفه محيطي است كميتهاي  T1و  TMنيز افزايش مييابد و ما را به اشتباه مياندازد .بر اين
اساس بر آن شديم كه ميزان نويز ايستگاه هاي لرزهنگاري پژوهشگاه بينالمللي زلزله و مهندسي زلزله را با استفاده از اين
روش مورد ارزيابي قرار دهيم .در اينصورت ،وقتي افزايش  T1و  TMرا در يك ايستگاه داريم به نتايج ناشي از اين نوفهسنجي
مراجعه كرده و ميبينيم كه آيا اين ايستگاه در اين ساعات جزء ايستگاههاي نوفه دار محسوب ميشود يا خير .اگر جواب منفي
باشد اين افزايش با اعتماد بيشتر به عنوان هشدار در نظر گرفته ميشود .در اين راستا ،لرزه نگاشت ايستگاههاي مختلف
پژوهشگاه در ساعاتي از روز ،٩-١٣GMT،و شب ،٢١-٠١GMT ،مورد ارزيابي قرار گرفت .زيرا نويزهاي محيطي مربوط به
فعاليتهاي اجتماعي ممكن است فقط در روز موجود باشد .به عنوان مثال رفتار ايستگاه قم ،Ghvr،در ساعات شبانه در شكل ١
الف )سمت راست( در روز و  ١ب )سمت چپ( در شب نمايش داده شده است.

شكل١اين شكل رفتار نمودارهاي )) M ( ) (y, τدايره(و ) M ( ) (y, τ)⁄τعﻼمت بعﻼوه( را براي ايستگاه قم ) (ghvrدر روز )الف( و درشب )ب(
نشان ميدهد.

با مقايسه مشاهده ميشود كه نمودار  M ( ) (y, τ)⁄τدر  τ = 0واگرانشده است و اين نشان ميدهد كه در سيگنال نويز
وجود ندارد .ميتوان نتيجه گرفت كه در ايستگاه قم نويز بر ديتا غلبه ندارد.نتايج بررسي ايستگاه هاي ديگر در جدولي
گرداوري شده است ،كه به جهت رعايت اختصار اينجا ذكر نمي كنيم و در پيوست گزارشات موجود مي باشد.منظور از ايستگاه
خوب ،ايستگاهي كه نويز بر ديتا غلبه ندارد.همچنين اگر پديدهاي داراي پرش ذاتي باشد،تعميمي براي معادله ﻻنژون ﻻزم
است .براي استخراج ديناميك حاكم بر يك سيستم از روي دادههاي اندازهگيري شده تجربي ميتوان به باز توليد معادله فوكر-
پﻼنك و يا معادله ديناميكي آن يعني معادله ﻻنژون پرداخت .در فرايند پخشي -پرشي اكثر سريهاي زماني كه از فرايندهاي
طبيعي بهدست ميآيند ،داراي  D4(y,t) ≠ 0ميباشند كه به معني ناپيوستگي فرايند است يكي از مدلهايي كه ميتوان معادله
ﻻنژون را به آن تعميم داد ،فرايند پخشي -پرشي است .كه همه توابع و پارامترهاي اين معادله بهصورت غير پارامتري از سري
زماني بهدست ميآيند.
نوفههاي محيطي :در ايستگاه كرمان از حدود ساعت  GMT ٣كه متناظر با  ٦:٣٠صبح ميباشد معموﻻ مقدار هر دو
كميت T1و  Tmاز مقدار زمينه افزايش مييابد و با توجه به موقعيت ايستگاه ،تا غروب يا ساعت  ١٢شب ادامه پيدا ميكند .در
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بسياري از موارد اين افزايش مي تواند به دليلِ نويز محيطي ناشي از فعاليتهاي اجتماعي و روزانه و يا زلزله باشد .همچنين
بازه زماني افزايش ناشي از نويز مي تواند به موقعيت مكاني ايستگاه يعني فاصله از شهر يا روستا و يا فاصله از جاده بستگي
داشته باشد .زماني كه افزايش كميتهاي مورد مطالعه به زمين لرزه ختم نشود و همزمان با ساعات افزايش فعاليتهاي اجتماعي
و روزانه باشد اين افزايشها قطعا ناشي از نويز و نوفه هاي محيطي هستند كه به صورت تيپيكال در منطقه ديده حضور دارند.
يك اپراتور به لحاظ تجربي هرچه روي اين موارد بيشتر كار كند تفاوت افزايش كميت ناشي از نوفه را با زلزله بهتر تشخيص
خواهد داد .بدين منظور نمونه هايي از افزايشهاي ناشي از نويز را در ادامه خواهيم آورد.شكل  ٢و  ٣افزايشي را در ايستگاه
كرمان از كميت هاي T1و ) Tmسيگنال پايين( نسبت به لرزه نگاشت )سيگنال باﻻ(نشان ميدهد .كه از ساعت  ٦همزمان با
ظهور نويز محيطي ناشي از فعاليتهاي اجتماعي و روزانه مي باشد.در اين شكلها محور افقي زمان و محور عمودي كميت
محاسبه شده است.

شكل :٢افزايش كميت T1

شكل  :٣افزايش كميت .Tm

نويز محيطي ناشي از فعاليتهاي اجتماعي روزانه در تعيين هشدار زمينلرزه اختﻼل ايجاد ميكند ،زيرا اگر زمينلرزه در اين
ساعات از روز اتفاق بيفتد مشخص نيست كه افزايش دو كميت T1و  Tmهشدار براي زمينلرزه است يا به دليل نويز روزانه.
به همين دليل افزايش هايي كه در اين ساعات اتفاق افتاده است به عنوان هشدار معيوب اعﻼم شده است .به عنوان مثال
ايستگاه كرمان در تاريخ  ٢٠١٢/٠٥/٠٣در شكل شكل ٤نشان داده شده است .در ساعت  ١٠:٩زمينلرزهاي به بزرگي  ٥/٤در
استان ايﻼم اتفاق افتاده است و كميت  T1نيز در اين ايستگاه از ساعت  ٦افزايش يافته است .وليكن اين افزايش بهعنوان
هشدار معيوب اعﻼم ميگردد زيرا بايد اثر نويز روزانه نيز در اين ساعات در نظر گرفته شود.
مﻼحظه مي شود كه در بررسي روش خودمتشابهي تعميميافته و طول ماركوف مواقعي كه لرزهنگاشت حامل نوفه محيطي
است كميتهاي  T1و  TMنيز افزايش مييابد و ما را به اشتباه مياندازد .بر اين اساس ضروري است كه ميزان نويز ايستگاه-
هاي لرزهنگاري پژوهشگاه بينالمللي زلزله و مهندسي زلزله را با استفاده از كاليبراسيون دستگاهها مورد ارزيابي قرار دهيم
)مختاري و همكاران (١٣٨٤ ،كه در ابتدا به آن اشاره شد در اينصورت ،وقتي افزايش  T1و  TMرا در يك ايستگاه داريم به
نتايج ناشي از اين نوفه سنجي مراجعه كرده و ميبينيم كه آيا اين ايستگاه در اين ساعات جزء ايستگاههاي نوفهدار محسوب
ميشود يا خير .اگر جواب منفي باشد اين افزايش با اعتماد بيشتر به عنوان هشدار در نظر گرفته ميشود .به عنوان مثال
ايستگاه كرمان ) (krbrدر نتايج بررسي ايستگاهي به عنوان ايستگاه خوب ارزيابي شده و منظور از ايستگاه خوب ،ايستگاهي كه
نويز بر ديتا غلبه ندارد.
هشدارهاي مشاهده شده :از بين  ١١ايستگاه كه اين دو روش براي آنها چك شد ،خارج از ساعاتي كه نويز محيطي وجود

دارد ،تعداد  ١٠هشدار داشتهايم كه براي رعايت اختصار در اين مقاله نيست و در پيوست و گزارش نهايي موجود مي باشد .به
عنوان مثال ايستگاه كرمان در تاريخ  ٢٠١٢/٠٧/٠١در شكل  ٤و  ٥نشان داده شده است .در ساعت  ٢٢:٠١زمينلرزهاي به
بزرگي  ٥/٣در استان خراسان رضوي اتفاق افتاده است و در اين ايستگاه از ساعت  ١٩افزايش يافته است .در اين شكلها محور
افقي زمان و محور عمودي كميت محاسبه شده است.
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شكل :٥افزايش كميت .Tm

 ٣نتيجهگيري
در اين پژوهش داده هاي لرزه اي )لرزه نگاشت( را از طريق فرآيندهاي تصادفي مورد بررسي قرار داديم .در محاسبه كميات
مورد نظر كه به روش ماركوف و خودمتشابهي تعميم يافته بررسي گرديد مشاهده شد كه اين مقادير به نوفه هاي محيطي و
محلي وابسته هستند و با استفاده از گشتاورهاي شرطي نشان داديم كه لرزه نگاشتها شامل نوفه هاي محيطي و محلي مي
باشند )مختاري و همكاران (١٣٨٤ ،در تشخيص ما اختﻼل ايجاد مي كنند .بنابراين مشكل اصلي در پردازش لرزه نگاشت ها
نوفه هاي محيطي است كه اطﻼعات غلطي وارد سيستم ميكنند بايد به دنبال روشهايي باشيم كه فركانس اين نوفه ها را
محاسبه كرده و بدون اينكه به داده ها آسيبي بزند اين فركانسها را حذف نمايد ﻻزم به ذكر است كه اين موضوع نياز به مطالعه
و بررسي بيشتري دارد كه در حال انجام مي باشد.با توجه به دادههاي پردازش شده ،ايستگاههايي كه نوفه پايينتري دارند و
همچنين ايستگاههاي با نوفه پايين تر كه در بررسي ها به عنوان ايستگاه خوب )ايستگاهي كه ديتا بر نويز غلبه دارد( معرفي
شده اند هشدار قابل اعتمادتري ارائه مي دهند و نتيجه گرفتيم بايد تمركز مطالعات را روي اين ايستگاهها افزايش داد و
هشدارهاي مقبول و معيوبي نيز ثبت كرديم كه قابل مﻼحظه مي باشند.با افزايش تمركز مطالعات بر روي اين ايستگاهها
مشاهده كرديم در موارد بسيار زيادي هشدارهاي موفق و يا قابل توجه داشته ايم كه به عنوان پيش يابي زمان زمين لرزه به
هدف ابتدايي دست يافتيم همچنين در قدم بعدي براي تخمين و پيشيابي مكان و بزرگاي زمين لرزه نياز به افزايش
ايستگاههاي لرزه نگاري و استقرار شبكه هاي متراكم داريم تا با كاهش خطا و افزايش دقت با اطمينان بيشتري از تخمين
مكان و بزرگاي زلزله صحبت كنيم.
منابع
باز توليد فرايندهاي تصادفي .فاطمه قاسمي ،محمدرضا رحيمي تبار ،رساله دكتري١٣٨٤ ،
بررسي سيستمهاي پيچيده ديناميك مغز و تﻼطم :از سريهاي زماني تا جريان اطﻼعات .مهرناز انوري ،محمدرضا رحيمي تبار،
رساله دكتري١٣٩٤ ،
مختاري ،محمد ،محمدرضا رحيمي تبار ،كامران كاوياني ،محمد دهقان و مريم اكبري،كاليبراسيون سيستم هشدار ايستگاههاي
لرزهنگاري ،پروژه پژوهشي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ١٣٨٤

