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  چكيده
ها به دليل اضافه  لرزه هاي پيچيده مورد بررسي قرار گيرند. شبكه زمين توانند با استفاده از نظريه شبكه اي دارند كه مي پيچيدهاز نظر زماني و مكاني رفتار ها  لرزه زمين

صال ترجيحي شوند. در اين مقاله، فرضيه ات هاي جديد در شبكه مي ها و يال اي جديد با گذشت زمان، يك شبكه پويا است كه منجر به ايجاد گره لرزه شدن رخدادهاي 
هاي با درجه باال متصل  دهند به گره شوند، ترجيح مي هاي جديدي كه وارد شبكه مي كنيم كه تاييدي بر اين موضوع است كه گره هاي جديد را بررسي مي براي گره

 ، رابطه خطي دارد.هاي ايران وجود دارد و نرخ اتصاالت با درجه هر گره لرزه دهيم كه اتصال ترجيحي در شبكه زمين شوند. نشان مي
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Abstract   
Earthquakes have complex spatio-temporal behavior that can be studied using complex network theory. 
Earthquake networks are dynamical due to addition of new seismic events over time leading to creating new 
nodes and links in the network. Here we study the preferential attachment hypothesis for the connection of new 
nodes which states that it is more probable for newly added nodes to join the highly connected nodes. We 
showed that the preferential attachment is present in the case of Iran earthquakes network and the attachment 
rate has a linear relationship with node degree. 
 
 

  مقدمه 

هاي پيچيده به عنوان يك ابزار  هاي اخير نظريه شبكه در سال
پيچيده  هاي پديدههاي مختلف  مناسب براي توصيف ويژگي

. براي توصيف يك سيستم با استفاده از مدل [1]شناخته شده است
ها را شناخت. اجزاي سيستم  ها و يال اي، ابتدا بايد گره شبكه

شود.  عنوان يال تعريف مي ها به عنوان گره و ارتباط بين آن به
اتشان با محيط    هاي دنياي واقعي به دليل گسترش ارتباط شبكه

ها به  شت زمان، گرهاطراف دائما در حال تكامل هستند يعني با گذ
ها  هاي آن شوند و در نتيجه يال شبكه اضافه و يا از شبكه حذف مي

هاي اجتماعي، شبكه اينترنت، شبكه  كنند مثل شبكه نيز تغيير مي
. دو مشخصه [4-2]هاي علمي همكاري  متابوليك سلولي و شبكه

رشد به معني . [5]هاي تكاملي، رشد و اتصال ترجيحي است شبكه
منظور  هاي جديد به شبكه با گذشت زمان است و دن گرهاضافه ش

هاي جديدي كه وارد شبكه  از اتصال ترجيحي اين است كه گره
هاي با درجه پايين  جاي اتصال به گره بهدهند  شوند، ترجيح مي مي

هاي متصل به يك  هاي با درجه باال متصل شوند. تعداد يال به گره
به زبان رياضي، احتمال اتصال شود.  گره به عنوان درجه تعريف مي

امين گره موجود در شبكه با درجهiيك گره جديد به 
ik به ،

  صورت زير است،
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يك نمايه مثبت است.  ثابت بهنجارش و tC)(در اين رابطه 
باشد در اينصورت اتصال ترجيحي خطي بوده، شبكه  1اگر 

  بدون مقياس و تابع توزيع درجات تواني است. 
پيچيده از نظر زماني و مكاني هستند كه به  هايي پديدهها   لرزه زمين

ها در پوسته زمين به وجود  جايي گسل طور ناگهاني به دليل جابه
آيند. به دست آوردن يك مجموعه معادالت رياضي كه تمام  مي

ها را در بر گرفته و بتواند پديده  حايي گسل عوامل دخيل در جابه
هاي  نظريه شبكهلرزه را توصيف كند، كار سختي است. در  زمين

پيچيده نيازي به دانستن جزئيات سيستم گسلي نداريم بلكه تنها با 
داشتن اطالعاتي در مورد مكان، زمان و بزرگي رخداد زلزله قادريم 

ها با  لرزه . شبكه زميندريابيم.لرزه را  هاي مختلف پديده زمين جنبه
بد، در يا اي تكامل مي ه گذشت زمان و با اضافه شدن رخدادهاي لرز

شود. با توجه به  هاي جديد به شبكه اضافه مي ها و يال واقع گره
اي جديد با  نظريه اتصال ترجيحي، احتمال ارتباط رخدادهاي لرزه

رخدادهاي با ارتباطات باال، بيشتر از رخدادهاي با ارتباطات پايين 
  است.  

ها، نخست بايد  لرزه براي بررسي اتصال ترجيحي در شبكه زمين    
اي نشان دهيم. دو رويكرد  ها را با شبكه لرزه سري زماني زمين

ها وجود  لرزه اصلي توسط نويسندگان براي ساخت شبكه زمين
هايي  مطالعه به سلول  دارد. در رويكرد اول، منطقه جغرافيايي مورد

ها  اي در اين سلول لرزه شوند. اگر زمين با اندازه يكسان تقسيم مي
اي  شوند. رخدادهاي لرزه به عنوان گره تلقي مي ها اتفاق بيافتد، آن

شوند. در   ها به هم متصل مي پشت سر هم از نظر زماني، توسط يال
- 6هايي مطالعه شده است[ هاي چنين شبكه مقاالت مختلفي ويژگي

رنك  ]. نقاط فعال در منطقه جغرافيايي ايران توسط الگوريتم پيج8
رويكرد دوم،  در]. 9توسط اين روش محاسبه شده است[

شوند و دو گره  اي به عنوان گره در نظر گرفته مي رخدادهاي لرزه
شوند كه توسط روابطي، به هم وابسته  زماني به هم وصل مي

. رضائي و همكاران از رويكرد اول براي تعريف گره [11,10]باشند
ها از روش پديداري كه در رويكرد دوم  و براي ايجاد يال بين گره

. آنها نشان دادند [12]ه قرار گرفته بود، استفاده كردندمورد استفاد
ريشتر و اموري قابل بازيابي از اين شبكه -كه قوانين گوتنبرگ

  هستند.

مقاله ابتدا روش محاسبه اتصال ترجيحي و ساخت  در اين    
دهيم و سپس نتايج حاصل را بيان  ها را توضيح مي لرزه شبكه زمين

  كنيم. مي
  روش تحقيق

هاي جديد به  ها و يال هاي تكاملي، با گذشت زمان گره شبكهدر 
هاي  هاي جديد و گره شوند كه رابطه بين گره شبكه اضافه مي

موجود در شبكه، با محاسبه تابع اتصال ترجيحي قابل توصيف 
هاي  هاي جديد و ايجاد يال با گره است. در واقع بعد از ورود گره

هاي  با رسم تغييرات درجه گره k)(موجود در شبكه، تابع
آيد.  دست مي به 1ها، از معادله  موجود در شبكه بر حسب درجه آن

هاي موجود در شبكه را با  در شبكه، همه گره k)(براي محاسبه
"0Tهاي جديدي كه در بازه زماني و گره "گرهT  به شبكه اضافه

1TTگيريم كه در نظر مي "گره1T"شوند را با عنوان مي  و
10 TT   0"است. تغييرات درجهTرا بعد از گذشت زمان "گره

T  1"و اضافه شدنTكنيم. با رسم محاسبه مي "گرهk  بر
),,(توانيم مي kحسب 10 TTk دست آوريم. براي حذف  را به

صورت زير در نظر   نوسانات بهتر است تابع توزيع تجمعي را به
  بگيريم،

 )2                                             (   dkkk )()(  
1باشد، kوابسته به k)(اگر تابع  kk)(  خواهد شد و

  صورت اتصال ترجيحي وجود دارد. باشد در اين 1اگر
ها از مدل رضائي و همكاران استفاده  لرزه براي ساخت شبكه زمين

اي، ابتدا منطقه جغرافيايي موردنظر  . در اين مدل شبكه[12]كنيم مي
شوند كه اين  هاي مربعي با اندازه يكسان تقسيم مي به سلول

پوشاني كل منطقه را در بر  هاي مربعي بدون هيچ هم سلول
لرزه با هر  ها را در نظر گرفته و هر زمين گيرند. سري زماني لرزه مي

ها اتفاق بيفتد به عنوان گره در نظر  لبزرگا كه داخل اين سلو
ها از روش پديداري استفاده  گيريم. براي ايجاد ارتباط بين گره مي
در  1اي را مطابق شكل  كنيم به اين ترتيب كه، رخدادهاي لرزه مي

دهيم. هر  اي كه محور افقي آن زمان است، قرار مي يك نمودار ميله
تفاع آن بزرگاي مربوط به لرزه است كه ار ميله مطابق با يك زمين



  

گيرند و دو گره  ها قرار مي ها در باالي ميله لرزه است. گره زمين
شوند كه شرط پديداري برقرار  زماني توسط يال به هم متصل مي

  باشد. 

  
دهد كه  اي از سري زماني. شرط پديداري نشان مي نمونه. 1شكل 

  تواند يال وجود داشته باشد. ها مي بين كدام گره
توان به اين  در واقع شرط پديداري را به زبان رياضي مي    

صورت توضيح داد كه اگر يك خط راست بين دو گره وصل كنيم، 
هاست قطع شود، يعني،                                       اي كه بين آن اين خط نبايد توسط هيچ ميله
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  گيرينتيجه

اي براي منطقه جغرافيايي ايران از سايت  هاي لرزه دادهدر اين مقاله، 
iracutirschttp 810بزرگاي بين براي  ://... .  ريشتر، در

NNمحدوده عرض جغرافيايي  4424 طول جغرافيايي و
EE  6440   2015ژانويه  1تا  1996ژانويه  1در بازه زماني 
ها را به  لرزه دست آمد. شبكه زمين به،   لرزه زمين 91650تعداد  با

روش بيان شده در قسمت قبل ساختيم. براي بررسي اتصال 
],[را در بازه  0Tترجيحي، زمان  در نظر گرفته و  20101999

1T سال انتخاب كرديم. بعد از گذشت زمانTطور  ، به
هاي جديد به شبكه اضافه  يابد و گره واضح شبكه تكامل مي

شود. با محاسبه تغييرات درجه هر گره نسبت به درجه هر گره،  مي
را محاسبه كرد. براي گسترش بررسي،  k)(و k)(توان مي

],[صورت   را به 0Tمقدار  xx  كه در آن 20101999
60  x بود، انتخاب كرديم. مقدار)(k بر حسبk  براي

 2شده، در شكل هاي ذكر   لرزه هاي زماني مختلف و همه زمين بازه

1ها  شود. در شكل مشاهده مي a  است. اگر اتصال
با k)(وابسته بوده و kبه k)(ترجيحي وجود نداشت، نبايد

k شد. اما متناسب مي)(k دهنده وجود  نيست كه نشانخطي
  متناظر  اتصال ترجيحي است. نمايه

  
  الف

  
  ب

  
  ج

هاي ايران به  لرزه براي شبكه زمينkبر حسبk)(تابع .2شكل 
ها 3cm .0Tو ج) 2cm ها، ب) الف) تمام بزرگي ازاي
],[صورت   به xx  60كه در آن 20101999  xاست. هر



  

0T  در   2و  1با مقدار انتهايي زمان مربوط و برازش خطي با توان
هاي 0Tدر پيوست شكل براي  شكل مشخص شده است. مقدار

  مختلف نشان داده شده است.
نشان داده  .950با هر بازه زماني در پيوست شكل با مقدار ميانگين

شود، نمودار در  مشاهده مي 2طور كه در شكل  شده است. همان
هاي باال  ها با درجه شود زيرا تعداد گره هاي باالتر اشباع مي درجه

  هاي پايين است. خيلي كمتر از درجه
 2cmهاي براي آستانهk)(ج، مقدار-2ب و -2مطابق شكل 

.850نيز محاسبه شد كه در آن  3cmو    و
710.  دست آمد.  به ترتيب براي هر كدام به  

 0Tرا ثابت نگه داشته و مقدار mبراي بررسي بيشتر، مقدار بزرگي
],[صورت را به x20061996 100كه  x  .بود تغيير داديم

شود  مشاهده مي 3طور كه در شكل  ، همان0Tبا افزايش بازه زماني
  شود.  نزديكتر مي 1به عدد  مقدار

  
  

هاي ايران به  لرزه براي شبكه زمينkبر حسب k)(تابع .3شكل 
],[صورت ها به0Tها.  ازاي تمام بزرگي x20061996 كه در آن

100  x0است. هرT  با مقدار انتهايي زمان مربوط و برازش
در  در شكل مشخص شده است. مقدار  2و  1خطي با توان 

  هاي مختلف نشان داده شده است.0Tپيوست شكل براي 
هاي ايتاليا نيز مورد بررسي قرار  لرزه ها براي شبكه زمين اين بررسي

هاي ذكر شده در اين مقاله داشت.  گرفت كه نتايج مشابهي با يافته
شبكه دهنده وجود اتصال ترجيحي در  اين مطالعات نشان

توان با مشخص كردن  باشد. از اين روش مي ها مي لرزه زمين
اي استفاده كرد.  هاي با اتصاالت باال، براي برآورد خطر لرزه گره

ها را با احتمال بيشتري تحت تاثير قرار  ها ديگر گره زيرا اين گره
  دهند. مي
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