
 1207- 1204صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

 موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران   مانسته   های نگاشت لرزه کردن    رقومی  
 

   3حمید خسروی،  2مهدی آقاجانی  ،1حسین احمدی

 
   r.iHossein.ahmadi1@ut.ac،موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران، شناسیبخش پژوهشی زلزله 1

 Mahdy.aghajani@ut.ac.ir،  موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران، شناسیبخش پژوهشی زلزله 2
  .ac.irhamidkhosravi@ut ،موسسه ژئوفیزيك، دانشگاه تهران، شناسیبخش پژوهشی زلزله 3

 

 چكیده 

موسسه ژئوفیزيك دانشگاه  تاسیس  سال و در ايران با    و بیست  دستگاهی در جهان بیش از يكصد  شناسیزلزلهقدمت  

  بر روی   مانسته  هایدستگاهتوسط    1370های زمین تا اوايل دهه  جنبش.  استسال    62حدود    ، 1337در سال  تهران  

فیلم و  ثبت شدهکاغذها  عكاسی مخصوص  اطالعات    هالرزهزمین اطالعات  حاوی    و  اندهای   ديگری   ارزشمندای  لرزهو 

نوين  های  روش  گذشته را با   هایلرزههای ارزشمند زمین پردازش دادهامكان    های مانستهنگاشترقومی کردن    .هستند

می ويژگی  برای مطالعاتاين دستاورد    سازد. فراهم  زمینچشمه   تعیین  و  لرزه  زمین،  ، ساختار سرعتیلرزههای  خیزی 

  ريپذ اسیمق  یمیترس  ی ردارهاب  استفاده از الگوريتم. در اين پژوهش با  است  ضروری  ... خیز و  تحلیل خطر مناطق لرزه

 موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران شده است.   مانستههای  نگاشتتعدادی از اقدام به رقومی کردن 

 . ريپذاسیمق یمیترس یردارهاب الگوريتم، مانستهرقومی کردن، نگاشت ، دستگاهی شناسیزلزله های کلیدی:  واژه 
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Abstract 

Instrumental seismology started more than one hundred years ago and in Iran with the 

establishment of the Institute of Geophysics, University of Tehran in 1958. A large part of the 

earthquakes recorded during this period were carried out by analog instruments. Analog 

seismograms contain important earthquakes data and other valuable seismic information. 

Digitization of analog seismographs is essential for researchers to use new seismological 

techniques for older earthquakes, seismic hazard studies of regions and obtaining the seismic 

parameters of important earthquakes. In this study, by presenting a Scalable Vector Graphics 

(SVG) algorithm, some analog seismographs of Geophysical Institute of Tehran University have 

been digitized. 

Keywords: Instrumental seismology, digitizing seismographs, analog seismographs, Scalable 

Vector Graphics (SVG) algorithm 
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 مقدمه      1

 شناسیلرزه توسعه يافته است. زلزله های زمیننگاری و ثبت دادهشناسی مدرن همراه با ساخت تجهیزات زلزلهعلم زلزله    

ها شروع  لرزهنگاری در بعضی از مناطق ژاپن و اروپا و ثبت زمیندستگاهی از اواخر قرن نوزدهم با نصب تجهیزات زلزله

با نصب و   1337در ايران بعد از تأسیس موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران در سال  و   ( Stein et al., 1988)  شده است

لرزه از اين جهت اهمیت دارد که در علم  های زمین. ثبت دادهشد ها آغاز  لرزهنگاری، ثبت زمینهای لرزهتجهیز دستگاه

با وجود  های مورد مطالعه در آزمايشگاه تولید نمیشناسی برخالف علوم طبیعی ديگر دادهزلزله شوند؛ به همین علت 

ثبت خ داده در تاريخ به صورت  های رلرزه، تنها کمی بیش از صد سال از زمینلرزهی وقوع زمینسابقه چند هزار ساله

استفاده    مانستهنگارهای  در ايران از لرزه  1990دهه    اواخر میالدی در دنیا و    1970ی  . تا اواسط دههاستوجود  م  شده

به صورت پیوسته  مخصوص  عكاسی    های فیلمای، حرارتی و  های مخصوص دودهلرزه بر روی کاغذ زمین  اطالعاتشد.  می

افزايش   ها ها، کیفیت ثبت دادهافزايش تعداد ايستگاه  نگاری و ی لرزههاشدن دستگاهرقومی با امروزه . اگرچه شد ثبت می

ها مربوط به  لرزهی از زمیناطالعات ثبت شدهای از  گستردهشده است اما همچنان حجم  آنها آسان  به  و دسترسی    يافته

شناسی حاوی اطالعات زلزله  مانستههای  ی ثبت شده توسط دستگاههانگاشت  است وها  شدن دستگاه   رقومیدوران قبل از  

(  هالرزه زمین )ديرينه  های تاريخی و ماقبل تاريخ  گیری از دادهبهرهو    رقومیو    مانستههای  . ترکیب دادههستندبسیار مهمی  

د تنها  هستنی ترخیزی کمکلیدی در مطالعات تحلیل خطر ايفا کند؛ همچنین در مناطقی که دارای لرزه ی تواند نقشمی

لرزه نگاشتاطالعات  به  مربوط  موجود  کرد  و   است  مانستههای  ای  رجوع  آنها  به  بايد  مناطق  اين  خطر  تحلیل    برای 

(Kanamori 1988; Pino 2011; Palombo & Pino 2013)  .های  روششناسی و استفاده از  لزلهبا پیشرفت علم ز

، مكان وقوع  لرزهای مهمی مانند پارامترهای چشمه زمینتوان اطالعات لرزهمی  مانستههای  تحلیل مدرن بر روی داده

امواج، اطالعات مربوط به گسلش زمینزمین به  لرزه، سازوکار کانونی، مطالعات طیف  و...   Kikuchi)  دست آوردلرزه 

2003; Ichinose 2003). را پژوهشگران  توسطعمل قابلیت استفاده  ها و اطالعات ثبت شده بر روی آنها درنگاشتلرزه

 رقومی وجود دارد. به همین دلیل ها نگاشتلرزه با گذشت زمان امكان از بین رفتن همچنین،  و ندارندبه صورت گسترده 

های  کردن داده  رقومیای به مسئله  کشورهای مختلف توجه ويژه  . دراستها بسیار ضروری و حائز اهمیت  کردن اين داده

 . اندنموده تحقیقات و اجرای آن شده است و هزينه و امكانات زيادی را صرف اين  مانستهنگاری لرزه

 

 روش تحقیق      2

موجود، سعی بر ارائه بهترين روش به    افزارهایهای ثبت شده در ايران و امكانات و سختتوجه به کیفیت نگاشتبا  

 ثبت شده در ايران شده است که الگوريتم آن در زير ارائه شده است.   مانستههای کردن نگاشت رقومیمنظور 

 
 .مانستههای رقومی کردن نگاشت برایالگوريتم استفاده شده در اين پژوهش  .1شكل  

جمع آوری و دسته 
بندی نگاشت ها

تاسكن کردن نگاش
ر تصحیحات تصوي

اسكن شده

بردارسازی تصوير
نگاشت با نرم افزار 

GIMP

تبديل تصوير 
برداری به تصوير 

شطرنجی

استخراج زمان و 
مقادير دامنه از 
تصوير شطرنجی

تعیین مرجع زمانی
نگاشت

تصحیحات 
دستگاهی

ذخیره داده ها به 
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نگاشت1 اطالعات  تمامی  اول  مرحله  در  ايستگاه(  موجود،  لرزههای  دستگاههای  نوع  نیز  و  ثبتنگاری  کننده  های 

 .  شدندبندی دسته

نگاشت2 مرحله  اين  در  پردازش(  مناسب جهت  و  باال  کیفیت  با  بايد  موجود  اسكن  های  شوند.  اسكن  بعدی  های 

همچنین در اين مرحله اطالعات مربوط به هر نگاشت  . شدانجام  dpi 900ها توسط يك اسكنر دستی با کیفیت نگاشت

 شود.  )زمان نگاشت، اطالعات ايستگاه، نوع دستگاه و ....( يادداشت می

تفاوت رنگ بین    ،کردن  رقومی کردن تصوير، نگاشت نیاز به برخی تصحیحات دارد. از آنجا که پايه   رقومی( پیش از  3

رنگی مناسبی داشته باشد. همچنین بايد تصوير   وضوحتصوير اسكن شده بايد  ،بنابراين استزمینه ای و پسخطوط لرزه

 تصحیح زاويه نگاشت اسكن شده است  دیبع)سیاه و سفید( تبديل شود. تصحیح مهم   Grayبه   RGBنگاشت از فرمت  

 شود.انجام می  GIMPافزار  . تمامی اين تصحیحات در محیط نرم صفر شودای  ی خط افق با خطوط لرزهزاويهکه بايد  

GIMPرود.ی به کار میپردازش تصاوير بردارباشد که برای ساختن و  يك نرم افزار آزاد و متن باز ويرايش تصاوير می 

 GIMPافزار  در نرم  Pathباشد. با استفاده از ابزار  ( میRaster)  ( تصوير اسكن شده نگاشت از نوع تصوير شطرنجی4

در تصاوير شطرنجی، عكس بر اساس نقاط پیكسلی و    شود.یم( تبديل  Vectorرداری)اين تصوير شطرنجی به تصوير بُ

شود  ی خط آنها تعريف میای از بردارها و معادلهشود اما در تصاوير برداری، عكس بر اساس مجموعهرنگ آنها تعريف می

توان آن را بدون افت کیفیت به هر  شود و میهای آن میتصوير برداری مستقل از تعداد پیكسليك  بنابراين کیفیت  

 اندازه دلخواهی بزرگ کرد.  

، تصوير برداری را Matlabبا نوشتن يك کد دستوری در محیط برنامه نويسی    ( بعد از بردارسازی کامل نگاشت5

از    ایتصوير شطرنجی شامل مجموعه  کنیم.ای را از آن استخراج میکرده و خط لرزهدوباره به تصوير شطرنجی تبديل  

. با توجه هستندهای ثبت شده در نگاشت  مقادير صفر همان دامنه  کهاست  )سفید( و صفر)سیاه(  255ها با مقادير  پیكسل

عامل محدود کننده برای   Matlabرداری به کیفیت، تصوير شطرنجی به دست آمده در محیط به وابسته نبودن تصاوير بُ

به درستی اسكن و برداربندی شود، با توجه به  ای  لرزهتغییرات نگاشت  اگر تمامی  شود و  برداری محسوب نمینرخ نمونه

 مقدار  توان بهنگاشت را میرداری تمام نقاط بر روی نگاشت درونیابی خواهد شد و نرخ نمونه برداری  خاصیت تصوير بُ

 دلخواه تعیین کرد.

ها، با  زمانی را تعیین کنیم. زمان واقعی نمونه( بعد از به دست آوردن يك سری زمانی، بايد زمان واقعی هر نمونه  6

 ها، با توجه بهمقدار واقعی دامنه  ،شود. همچنینتعیین می  مانستههای زمانی بر روی نگاشت  استفاده از زمان و نشانه

 شود.  طول و عرض نگاشت و تعريف يك مرجع تعیین می

 شود.  میستگاهی بر آن اعمال تصحیحات د  ،ی به دست آمده( برای قابل استفاده بودن داده7

های  از فرمت  SACشود. فرمت  ذخیره می  SACی به دست آمده به فرمت ( در انتها بعد از اعمال تصحیحات، داده8

 شناسی تبديل کرد.  توان آن را به هر فرمت دلخواه ديگر در زلزلهباشد که میشناسی میرايج در زلزله

 

   گیری نتیجه      3
لرزه، سازوکار  ، مكان وقوع زمینلرزهپارامترهای چشمه زمینهای مانسته امكان تحقیق در مورد  با رقومی کردن نگاشت

از روش  لرزهکانونی، مطالعات طیف امواج، اطالعات مربوط به گسلش زمین نرمبا استفاده  افزارهای جديد  های نوين و 
ها و همچنین، های رقومی شده با انواع تكنیكامكان کار بر روی داده  های اصلی اين روشو از مزيّت  ممكن خواهد بود

لرزه يك نمونه از نتايج رقومی کردن برای زمین های مهم ثبت شده به روش مانسته است.  لرزهارتقای اطالعات قبلی زمین
در امتداد  وقت جهانی    به  23:34به وقت محلی و    03:04  ساعت(  1977دسامبر    19)  1356آذر    29در بامداد  درتنگل که  
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لرزه با  آورده شده است. اين زمین   2، در شكل  شرق ايران رخ دادی کرمان در جنوب در منطقه   نانی گسلی کوهبقطعه
کار راستگرد رخ  وشرقی و با ساز  6/56شمالی و    30/ 9جغرافیايی  در مقیاس امواج سطحی در طول و عرض    5.8بزرگی  

 هیلر ثبت شده است. -لرزه توسط دستگاه اشتوتگارتنگاشت اين زمین(. 1979و همكاران  داد )بربريان
 )الف(

 
 )ب( 

 
 )پ(

 
 لرزه درتنگل. )پ( تصوير ی زمین(. )ب( تصوير ُبرداری شده1977لرزه درتنگل ))الف( تصوير نگاشت اسكن شده زمین .2شكل 

 .ی درتنگللرزهزمینی نگاشت رقومی شده           

 
 

  منابع 

 
Berberian, M.  and Asudeh, I. and Arshadi, S., 1979a. Surface rupture and mechanism of the Bob-Tangol 

(southeastern Iran) earthquake of December 19, 1977. Earth Planet. Sci. Lett, 42, 456-462 . 
Geoffrey, C. P. and king Ross, S. Stein. and John, B. Rundle, 1988. The Growth of Geological Structures 

by Repeated Earthquakes 1. Conceptual Framework, Journal of Geophysical Research. 1988, Vol.93, 
No.B11, p.13307.  

Ichinose, G.A., Thio, H.K., Somerville, P.G., Sato, T. & Ishii, T., 2003. Rupture process of the 1944 

      Tonankai earthquake (ms 8.1) from the inversion of teleseismic and regional seismograms, J.  

      geophys. Res.: Solid Earth. 108 B(10), ESE1- ESE13 
Kanamori, H., 1988. Importance of historical seismograms for geophysical research, in Historical 

Seismograms and Earthquakes of the World , Academic Press, San Diego, 16-33.  
Kikuchi, M., Nakamura, M. & Yoshikawa, K., 2003. Source rupture processes of the 1944 Tonankai  

      earthquake and the 1945 Mikawa earthquake derived from low-gain seismograms, Earth Planets 

      Space. 55: 159-172. 
Palombo, B. & Pino, N.A., 2013. On the recovery and analysis of historical seismograms, ANNALS OF 

GEOPHYSICS, 56, 3, 2013.  
Stein, S. & Wysession, M., 2009. An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure. 

John Wiley & Sons, 2009. 1438, 2009  

Pino, N.A., 2011. The analysis of historical seismograms: an important tool for seismic hazard  

      assessment. Case histories from French and Italian earthquakes, Bull. Soc. Geol. France, 182(4), 367–

379. 
 


