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 چىیذُ
لزار هَرد هغبلؼِ  را ( )𝜏 ثشري یسهبى اًتظبر ثیي رٍیذادّب ٍ s(T)ی ثْوي  اًذاسُ ،x(t) فؼبلیت در داخل یه ثْوي بلِ هب چٌذ عیگٌبل سهبًی اس جولِدر ایي هم

ّبی هب دٍ همیبط  درثزرعی .وِ اثزات عَل هحذٍد ّغتٌذ این گشارػ وزدُ ّبی وَچه در سهبى ( )𝜏 و s(T)ّوجغتگی را ثزای -پبداین ٍ ثزخی رفتبرّبی  دادُ

(    ( )    ) ّب رفتبری ثِ صَرت ین وِ عیف تَاًی ثزای ایي عیگٌبلاُ ًذ ٍ ثیبى وزداُ ظبّز ؽذ    𝛿    ٍ𝛿سهبًی هؾخصِ 
 

 

   ٍ    دارد وِ   

 ثبؽذ. ای هی فزوبًظ ساٍیِ  ؽجىِ ّغتٌذ ٍ  پبراهتزّبی ٍاثغتِ ثِ اًذاسُ
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 Abstract   
 

In this paper we study some time signals namely the activity inside an avalanche (x(t)), the avalanche sizes 

(s(T)) and the rare events waiting time (𝜏( )), and we report some exponential anti-correlation behaviors for 

s(T) and 𝜏( ) for small times which are finite-size effects. Two characteristic time scales 𝛿   and 𝛿   emerge in 

our analysis. It is proposed that the power spectrum of s(T) and 𝜏( ) behave like (    ( )    )
   ⁄

, in which 

   and    are some L-dependent parameters and   is the angular frequency. 
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  همذهِ

س خَدعبهبًذّیت ثب اعتفبدُ اّبی عجیؼی   ثغیبری اس پذیذُ   

1ثحزاًی
ثزخی ّبی هخزة  . ٍیضگی[۱ـ۳] ؽًَذ تَضیح دادُ هی 

اًگیشُ هذل وزدى  ،همیبط در عَاًح عجیؼی-رٍیذادّبی ثشري

ثیٌی رفتبر آًْب ووه  وٌذ وِ ثِ پیؼ رخذاد آًْب را ایجبد هی

ّبی خَدعبهبًذُ  رغن هبّیت تصبدفی عیغتن . ػلی[۲] وٌذ هی

فضبیی ٍ سهبًی ٍ دیگز  ّبی ّوجغتگی رفتبر تَاًی ،ثحزاًی

را ثزای  یؽبًغ ٍ وٌذ ّب را ثِ ؽذت هحذٍد هی آىرفتبرّبی 

 .[۳] وٌذ ایجبد هی ی رٍیذادّب  ثیٌی دًجبلِ پیؼ

                                                 
۱

 Self-organized criticality (SOC) 

گیزین  ی ؽٌی دٍ ثؼذی را در ًظز هی هب در ایي همبلِ هذل تپِ

ّبی  وِ تؼذادخبًِ x(t)  وٌین: عِ عیگٌبل سهبًی را ثزرعی هیٍ 

وِ  s(T) اعت، t هزثَط ثِ یه ثْوي سهبى داخلی ًبپبیذار در

 )یب ثؼجبرتی پظ اس اضبفِ وزدى ؽيام  T در سهبى ثْويی  اًذاسُ

T )ثبؽذ هیام  ٍ𝜏( )  وِ سهبى اًتظبر ثیي ثْوي ثشريn  ٍ ام

 ام اعت. (n+1)ثْوي ثشري 

 ( )s(T)   ٍτاین وِ یه همیبط سهبًی ثزای  هؾبّذُ وزدُ هب

ّوجغتگی سهبًی را هحذٍد -ی پبد ؽَد وِ حیغِ هی پذیذار

وِ عیف تَاًی هتٌبظز ثِ صَرت ؽَد  ثبػث هی وٌذ ٍ هی

(    ( )    )
 رفتبر وٌذ. ⁄   



 عزح هغئلِ
BTWدراثتذا هذل     

 ثؼذی dاعتبًذارد را رٍی ؽجىِ هىؼجی  ۲

 یه ارتفبع ثب ،ؽجىِ اس iی  خبًِ ّز .[۴] وٌین هٌظن هؼزفی هی

در حبلت اٍلیِ هیتَاى ارتفبع  دارد.)اًزصی(      همذار صحیح 

      ّزخبًِ را ثِ صَرت تصبدفی تٌظین وزد وِ درآى 

ّبی ًشدیه ّز  ثزاثز ثب تؼذاد ّوغبیِ   ی  اعت. ارتفبع آعتبًِ

گبم سهبًی  ّز (. در     ی هىؼجی  )ثزای ؽجىِ ثبؽذ خبًِ هی

ای وِ ثِ صَرت تصبدفی اًتخبة ؽذُ اعت  یه داًِ ثِ خبًِ

ثیؾتز ؽَد یه    ؽَد، اگز ارتفبع ایي خبًِ اس  افشٍدُ هی

وذام اس  افتذ، ثِ عَریىِ ارتفبع ّز فزٍریشػ اتفبق هی

ام، iی  ؽَد ٍ ارتفبع خبًِ ّبی ًشدیه یه ٍاحذ سیبد هی ّوغبیِ

2d ی  ّبی ّوغبیِ در ًتیجِ خبًِ ّزوذام اس ؽَد. ٍاحذ ون هی

ایي فزایٌذ  فزٍریشػ هوىي اعت ًبپبیذار ؽًَذ ٍ فزٍریشػ وٌٌذ،

ای ًبپبیذار ًوبًذ. ول ایي فزایٌذ  افتذ تب ّیچ خبًِ آًمذر اتفبق هی

، یه ثْوي ًبهیذُ ؽَد ب ایجبد یه اختالل هَضؼی ایجبد هیوِ ث

 ؽَد. هی

دّین ٍ  ًؾبى هی tهب دٍ ًَع سهبى دارین، سهبى داخلی وِ ثب     

ّب هب  دّین. ثزای تؼزیف ایي سهبى ًؾبى هی Tسهبى خبرجی وِ ثب 

ّب در یه ثْوي را ثِ تؼذادی گبم سهبًی  تؼذاد ول فزٍریشػ

   این. یه ٍاحذ سهبى داخلی ثِ صَرت  داخلی تمغین وزدُ

هجوَع  ؽذُ اعت. ّبی ًبپبیذار تؼزیف ثزای خبًِ جغتجَ

ام ثِ اتوبم  T داخلی ول هَردًیبس ثزای ایٌىِ ثْوي یّب فؼبلیت

وِ ثِ ػٌَاى یه  اعت s(T)آى ثْوي  ی ثب اًذاسُ ثزعذ ، ثزاثز

 تَاًذ در ًظزگزفتِ ؽَد. دیگز هی ی ًَفِ

هیتَاى ثحث همیبعی سیز ، x(t) ،ثزای عیگٌبل سهبى داخلی ثْوي   

تَاًی ثِ صَرت سیز  ارائِ وزد. عیف αی ًوبی  ثزای هحبعجِ را

 ؽَد: تؼزیف هی
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هذت سهبى    آًغبهجلی ٍ  هیبًگیي ی دٌّذُ ًؾبى     در آى وِ

ّبی سهبًی ّغتٌذ وِ هؾزٍط ثِ  عزی x(t,  )ٍ  اعت ٍلَع ثْوي

 اًذ. ثزای تغْیل در ًَؽتبر هب اس وویت ؽذُ     پبیبى یبفتي در 

                                                 
۲

 Bak-Tang-Wisenfeld 

PS(f,  ) ُهذت سهبى  ّب ثب این وِ عیف تَاًی ثْوي اعتفبدُ وزد

 ثبؽذ. وِ ثزای آى: هی   ثبثت 

             (    )  
 

  
 ∬   

  

 
      [     (    )] 

 ( ۲)          〈 (    ) 
 (     )〉  

 ی گیزی دٍثبرُ رٍی اًذاسُ ثِ آعبًی ثب هیبًگیي عیف تَاًی ول

 :یؼٌی ؽَد، ّب هحبعجِ هی ثْوي

  (۳                 )                 ( )  ∫ ( )   (   )                                

 اعت. sتبثغ تَسیغ احتوبل  P(s)وِ  
 تَاًذ ثِ صَرت یه عزی سهبًی ظبّز وویت دیگزی وِ هی   

۳ ؽَد سهبى اًتظبر رٍیذادّبی ًبدر
(REWT)  .در ایي همبلِ هب اعت

آى ثیؾتز اس دٍ  ی ًبدر را ثِ صَرت ثْوٌی وِ اًذاسُ ّبی ثْوي

.               وٌین، یؼٌی  تؼزیف هی ؽجىِ ثبؽذ ی اثز اًذاسُثز

ن وِ ثِ دّی هی ًؾبى ( )τ را ثِ صَرت REWTرٍیذادّبی ًبدر 

ٍ  (  ) درپی  پیرٍیذاد ًبدر  ی سهبًی ثیي دٍ صَرت فبصلِ

ثزای یه عیغتن  (1)رٍیذادّبی ًبدر در ؽىل  .ّغتٌذ (    ) 

ؽذُ اعت، وِ آعتبًِ ثب خظ  ًؾبى دادُ   L=128 ی اًذاسُ ثب

 ؽىل هؾخص ؽذُ اعت.در ؽىغتِ 

ًؾبى دادُ   𝜏 ،𝜏 ،𝜏 ٍ𝜏ی رٍیذادّبی ًبدر ثب اًتظبر اٍلیِ(: چْبر سهبى 1ؽىل)

 اًذ. ؽذُ

 ّبی آهبری را در ثیٌی عبسد تب ثزخی پیؼ هب را لبدر هی REWTآهبر

ح عجیؼی عَاً همیبط داؽتِ ثبؽین وِ در  -هَرد رٍیذادّبی ثشري

در  s(T)  ٍREWTّوجغتگی در -ثغیبر هْن اعت. ّوچٌیي پبد

هْن اعت. ایي راثغِ گزایؼ یه  ًبدر ثغیبرتحلیل رٍیذادّبی 

                                                 
۳

 Rare events waiting time 



ثیؾتز را  رٍیذاد ثشري را ثزای داؽتي یه رٍیذاد ثب ٍعؼت ووتز یب

دّذ. یؼٌی پبعخ ایي عَال وِ آیب رٍیذادّبی ًبدر  آیٌذُ ًؾبى هی رد

تمَیت  ٍ یبوٌٌذ  هیتضؼیف  را یه تَالی سهبًی ّوذیگزدر 

رعذ اس اّویت حیبتی  چِ وِ ثبؽذ، ثِ ًظز هی ّز  پبعخ وٌٌذ.  هی

ی ثحزاًی عجیؼی ثزخَردار ثبؽذ،  ّبی خَدعبهبًذُ در عیغتن

 هؾزٍط ثِ آًىِ ارتجبط ثب هذل تئَری هغزٍحِ درعت ثبؽذ.

 ( )τو  s(T)ّبی سهبًی  در ایي همبلِ هب ػوذتبً رٍی عیگٌبل   

 هتوزوش ّغتین.

 ًتبیج
عبیشّبی  ی هزثؼی ثب ثؼذی را رٍی ؽجىِ دٍ BTWهب هذل    

L=32،  L=64 ،L=128 ،L=256 ،L=512  وL=1024  هَرد

 ًظزهبى ثیؼ ّبی هَرد ی وویت بعجِ. ثزای هحیناُ ثزرعی لزار داد

یه  ثب . هباین ًظز گزفتِ ؽجىِ در ثزای ّز اًذاسُ ثْوي را    اس 

ّبی ِ ٍ ٍارد وزدى تصبدفی داً  [   ]   تَسیغ تصبدفی ارتفبع  

ٍ ٌّگبهی وِ عیغتن ثِ حبلت  وٌین هی عزیك ًوًَِ ؽزٍع ؽي اس

 ؽًَذ.  تجشیِ ٍ تحلیل هی ،پبیب رعیذ هؾبّذات آهبری

ّوجغتِ ثِ پزداسین. تبثغ خَد ی ّوجغتگی هیِ اوٌَى ثِ هحبعج   

 ؽَد: صَرت سیز تؼزیف هی

 (۴)           (  )  〈 ( ) (    )〉  (〈 ( )〉 )  

پذیز آهبری دلخَاُ ثِ صَرت   در یه هؾبّذُ T-averageوِ   

〈 〉  
 

    
∑  ( ( ))

    
 ثبؽذ. هی    

را ًؾبى   s(T)ی  همیبط ؽذُ ی ثبس ّوجغتِتبثغ خَد (۲) ؽىل   

( )  دّذ وِ ثِ صَرت  هی    تؼزیف ( )    ( 〈( ) 〉) 

 هختلف، ثب ثزاسػ هتٌبظزآى ی ّب ؽجىِ یثزا Tثز حغت  ( )  (:۲ؽىل)

درٍالغ در ایي ًوَدار اس همذار اصلی تبثغ، همذار تبثغ در  .ؽَد یه 

-ًوَدار پبد يیجبلت در ا یضگیٍ این. ّبی سیبد را ون ًوَدُ سهبى

 ثزای ( )  ؽَد وِ  اعت. هؾبّذُ هی s(T) ی ًَفِ ییًوب یّوجغتگ

هٌفی اعت ٍ ثِ صَرت ًوبیی ثب سهبى افشایؼ  وَچه یّب سهبى

   وٌذ. ایي تبثغ ّبی عَالًی ثِ صفز هیل هی سهبى وٌذ ٍ ثزای پیذا هی

ثزای توبهی  (   )        تحلیلیثِ عَر صحیح ثب ػجبرت 

ی هغزح ؽذُ در ایي همبلِ ثزاسػ ؽذُ اعت. ثزای  ّبی ؽجىِ اًذاسُ

 ،اخلی ایي ؽىلًؾبى دادى ایي ٍاثغتگی در ًوَدار د

  ( ) ی هختلف ّب  ّبی ؽجىِ  ثزای اًذاسُ    را ثزحغت  ⁄   

 این.  ًؾبى دادُ

 ّوجغتگی ثِ ایي هؼٌی اعت وِ سهبًی وِ یه رٍیذاد-رفتبر پبد

همیبعی در  -دّذ، داؽتي چٌیي ثْوي ثشري رٍی هی Tًبدر در سهبى 

⁄        )ی سهبًی تمزیجی  فبصلِ ثزای عیغتن هغلَة  (

تَاى  ّوجغتِ هیداؽتي ثزاسػ تحلیلی ثزای تبثغ خَد ًیغت. ثب

ی  تجذیل فَریِ هحبعجِ وزد وِ هٌجز ثِ راثغِ ثب عیف تَاًی را

ؽَد. ثٌبثزایي عیف تَاًی  هی ⁄   (    ( )  )  ( )    

اعت. عیف      ( )   ّبی ثشري ثِ صَرت  ثزای فزوبًظ

در  ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. (۳) در ؽىل s(T) ی تَاًی ثزای ًَفِ

  √ ٍاثغتگی خغی ًغجت ثِ  (۳)ؽىل 
هؾَْد  ⁄    

  128ی ی ؽجىِ ار ؽیت هزثَط ثِ اًذاسُدر ایي ًوَد ثبؽذ. هی

 ثیؾتز اعت.  256ی ی ؽجىِ سًُغجت ثِ اًذا

ؽیت خظ ثزاسػ  .⁄    ( )  √  ثزحغت s(: عیف تَاًی ۳ؽىل)

 در ؽىل داخلی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.  ⁄  ثزحغت 



 REWTرعذ وِ تحلیل  اس رٍی هؾبّذات ٍ تجزثِ ثِ ًظز هی  

ارتجبط هغتمیوی ثب آهبر عیگٌبل  ( )τتز ثبؽذ. عیگٌبل سهبًی  هْن

ثیٌی رٍیذادّبی  دارد. تحلیل آهبری ایي وویت ثِ پیؼ s(T)سهبًی 

اس ایي وٌذ. یه تحلیل آهبری وبهل  رٍ ووه هی همیبط پیؼ- ثشري

ؽذُ اعت، وِ توبم همبدیز ارائِ ؽذُ ثزای  ِارائ( ۴)وویت در ؽىل 

s(T) ُوِ ثب  ( )  ، (۴)در ؽىل ّوچٌیي .اًذ ثبستَلیذ ؽذ

 ثزاسػ ؽذُ ًؾبى  دادُ ؽذُ اعت.  [    ]       

بط سهبًی هؾخصِ را ًؾبى ّب ٍجَد یه همی رفتبر ًوبیی عیگٌبل   

ثب داؽتي  ؽًَذ. ّب ثِ عَر جشئی وَچه هی دّذ، یؼٌی عیگٌبل هی

تَاى ثِ عبدگی عیف تَاًی  ّوجغتگی، هیایي ؽىل اس ثزاسػ خَد

 وِ ثبیذ ثِ صَرت سیز ثبؽذ: هتٌبظز را هحبعجِ وزد

                                     ( ) (     ( ) )   ⁄   

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. (۵)ایي هَضَع در ؽىل 
 

 ّبی هختلف، ثب ثزاسػ هتٌبظزآى ثزای ؽجىِ nثزحغت  ( )  (: ۴ؽىل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . ؽیت خظ ⁄ ( )     √ ثز حغت  τعیف تَاًی (: ۵ؽىل)

 در ؽىل داخلی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ⁄  ثزاسػ ثزحغت 

  )ٍاثغتگی خغی در    
 ⁄     وٌذ وِ  تأییذ هی ⁄   (    

ٍ  s(T)در ایٌجب ثزای  ذیذ در هغئلِ اعت.سهبًی جیه همیبط 

τ( ) تیت ثزای ثِ تز ⁄   رفتبر وٌین وِ هؾبّذُ هیω     

ٍω ثغیبر هْن اعت وِ  ،⁄  ٍجَد رفتبر  دٌّذ. ثب رٍی هی    

ی وبفی وَچه، ُ ّبی ثِ اًذاس تَجِ داؽتِ ثبؽین وِ ثزای فزوبًظ

دارد وِ رفتبر تَاًی را در عیف تَاًی ایي  َدهمیبط سهبًی ٍجیه 

 ثزد. ثیي هی اس BTW تَاثغ در هذل

 

 گیزی ًتیجِ
 BTW هذلدر  ّب ثزای ًَفِ ّبیی را در ایي همبلِ هب ٍیضگی   

وجغتگی ّ-ثزخی رفتبرّبی پبد ( )τو  s(T)ثزرعی وزدین. ثزای 

دّذ وِ  ًؾبى هی s(T)ّوجغتگی -ًوبیی هؾبّذُ ؽذ. رفتبر پبد

پیًَذد، ثزای  همیبط ثِ ٍلَع هی -سهبًی وِ یه رٍیذاد ثشري

ّبی ثؼذی  ّبی وَچىتزی را در لذم عیغتن هغلَة اعت وِ ثْوي

 ای ّبی ؽٌی اثزات تخلیِ دّذ وِ تپِ تَلیذ وٌذ. ایي رفتبر ًؾبى هی

ثشرگی ثِ ایي هؼٌی اعت وِ  ّبτّوجغتگی در -رفتبر پبد دارًذ.

ی  درپی، هَجت یه دٍرُ سهبًی ثیي دٍ رٍیذاد ًبدر پیی  دٍرُ

 ؽَد. درپی در گبم ثؼذی هی پی سهبًی وَچه ثیي دٍ رٍیذاد ًبدر

ّبی  در هَرد عیغتن s ٍτاگز ثزآٍرد هب در عیف تَاًی هزثَط ثِ 

تَاًی ثِ صفز ثصَرت    ٍ    درعت ثبؽذ ٍ     ثشري 

در حذ تزهَدیٌبهیىی ثِ     ٍ     هیل وٌٌذ، عپظ عیف تَاًی 

 وٌٌذ.  تبثغ دلتبی دیزان هیل هی

 

 ّب هزجغ
 
[1]  P. Bak and C. Tang, Journal of Geophysical Research: 

solid Earth 94, 15635(1989). 

[2]  D. E. Alexander, Natural disasters(Springer Science & 

Business Media,(1993). 

[3] D. Dhar, phy.Rev. let. 64, 1613(1990). 

[4] P. Bak,C.Tang, and K.wisenfeld, phys. Reev. 

Lett.59,381(1987).  

 
 

    

            


