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2- نشریه خبری موسسه ژئوفیزیک  



نشریه خبری موسسه ژئوفیزیک -3  
 

 

 بخش پژوهشی ژئوالکتریک

 شمسیهجری 1356 سال در ژئوالکتریک تحقیقاتی خشب

 به و ایجاد ژئوفیزیک موسسه در بخش اکتشافات نام تحت

 بستر آوردن فراهم منظور به بخش این .یافت گسترش تدریج

 و ژئوالکتریکی اکتشافات در کاربردی ـ پژوهشی تحقیقات

 موسسه دانشجویان آموزش. است شده ایجاد صنعت با ارتباط

 برگزاری همچنین و دکتری و ارشد کارشناسی مقطع در

 خارج و داخل متقاضیان برای مدت کوتاه کارآموزی هایدوره

و نیز توسعه نرم افزارهای مدلسازی مورد نیاز در  دانشگاه از

 آن هایفعالیت از والکتریکی بخشیتفسیر داده های ژئ

 منابع اکتشافی هایجوئیپی بخش این این، بر عالوه. باشدمی

 ساختگاه مطالعه معادن فلزی و غیر فلزی، زمینی،زیر آبهای

 و هاها، نیروگاه تونل ها، سد مانند مهندسی هایپروژه

رسی های و بر ...(و لغزش زمین) شناختیزمین ساختارهای

 ـ پژوهشی هایطرح قالب در زیست محیطیژئوفیزیک 

در سال های اخیر با توجه به  .دارد عهده بر نیز را کاربردی

اقلیم کشور و اهمیت مطالعه سفره های آب زیر زمینی پاره 

ای از فعالیت های پژوهشی و کاریردی بخش ژئوالکتریک به 

این قسمت اختصاص داده شده است. در سال های اخیر با 

سعی در ارائه  MRSهیزات به روز مانند دستگاه خریداری تج

ی جوئی و اکتشافی موجود در دنیا به روز ترین روش های پ

به منظور پاسخ به نیاز صنعت بوده است. از طرفی استفاده از 

تجهیزات جدید نیاز به توسعه الگوریتم های پردازشی و 

مدلسازی را به همراه دارد که در طی سال های اخیر این مهم 

در قالب پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری 

ای پژوهشی اعضاء هیات علمی بخش برطرف شده و فعالیت ه

است. با توجه به شرایط حال حاضر کشور و نیاز به تامیین آب 

برای بخش صنعت و شرب و نیز پایش سفره های آبهای زیر 

ای زمینی در سازند های نرم و سخت، استفاده از روش ه

ژئوالکتریکی و الکترومغناطیسی با هدف مطالعات 

جمله اهداف بلند مدت بخش می باشد.  هیدروژئوفیزیکی از

در این راستا، تربیت دانشجویان براساس برنامه های درسی 

دانشگاه های برتر دنیا و تعریف دروس جدید از دیگر برنامه 

ش های بخش می باشد. در ادامه توانمندی ها و تجهیزات بخ

و لیستی از پروژه های انجام شده و در دست انجام و همچنین 

وتاه مدت و بلند مدت بخش و نیز آماری از فعالیت اهداف ک

سال گذشته همراه با فرصت ها و کمبود  5های انجام شده در 

 ها ارائه می شود.

 

 

 توانمندی های بخش

بخش ژئوالکتریک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان 

ی از بخش های پژوهشی این مجموعه در کنار فعالیت یک

بنیادی و کاربردی عهده دار آموزش دانشجویان  پژوهش های

گرایش ژئوالکتریک نیز می باشد. در سال های اخیر سعی 

شده است با خریداری تجهیزات به روز، پاسخگوی نیازهای 

تشافی بخش صنعت و فعالیت های پژوهشی دانشجویان اک

ین براساس برنامه های بخش و نیز شرایط کشور باشد. همچن

پروژه های بنیادی و پایان نامه های دانشجویی سعی در تعریف 

کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط شده است. در حال حاضر 

باتوجه به تجربه طوالنی بخش در انجام پروژه های کاربردی 

و نیز دانش کافی برای توسعه الگوریتم های پردازشی و 

زمینه های مختلف الکتریکی و الکترومغناطیسی،  زی درمدلسا

آمادگی الزم برای انجام انواع پروژه های اکتشافی و مهندسی 

 در کشور را دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- شریه خبری موسسه ژئوفیزیکن   

 

 

 در ادامه بخشی از توانمند ها و تجربیات بخش ارائه می شود:

 الکترومغناطیسی سعه نرم افزارهای پردازش و مدلسازی داده های ژئوالکتریکی و* تو

  مشاوره در طراحی مطالعات ژئوالکتریکی مراکز علمی و صنعتی کشور* 

 .MRSهمکاری در اجرای طرحهای پژوهشی ـ کاربردی در زمینه های مقاومت ویژه الکتریکی ، قطبش القائی ، چاه پیمائی و  * 

 ازمانهای ذیربط مشاوره در تعیین محل ساختگاه سد ها جهت رفع نیاز با وزارت نیرو و س* 

 ترابری و هرا وزارت با راهها ایمنی بمنظور ها لغزه زمین محل تعیین در * مشاوره

 نیرو وزارت با نیاز مورد آب تامین و ساختگاه نظر از مهم های سازه و نیروگاهها محل تعیین در * مشاوره

 خصوصی بخشهای وزارت صمت و برای معدنی های ذخیره اکتشاف در * مشاوره

 ذیربط هایسازمان به محیطی زیست اهداف برای (شیمیائی و نفتی آلودگی) زیرزمینی آبهای کیفی و کمی مطالعات در مشاوره* 

 مشخص نمودن قنوات، مخازن وچاه های قدیمی مشاوره در تعیین و* 

 اکتشاف مخازن آبی عمیق  مشاوره در* مطالعات هیدروژئوفیزیکی و 

 بر روی انواع نمونه های سنگی و خاکی RSو  IP* مطالعات آزمایشگاهی 

  

 :باشندفعالیتها میهای اصلی این موارد زیر از زمینه

 در سازند های سخت و نرم منابع آبهای زیرزمینی از نظر کمی و کیفیبررسی و و ارزیابی ذخیره اکتشاف معادن * 

 های مهم و مرتبطمطالعه ژئوالکتریکی ساختگاه سازه* 

 تجهیزات بخش

 جهت مطالعات ژئوالکتریکی SYSCAL-R2و  TERRAMETERاه ژئوالکتریک تگدس

 

 

 

 

 

SYSCAL-R2                                                                      TERRAMETER            

 جهت اکتشاف کانیهای فلزی TSQ-3و  IPR11 (SCINTREX)دستگاه قطبش القائی                

 

 

 

 

 

TRANSMITTER  TSQ-3                                                        IPR11 (SCINTREX)       
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جهت مطالعات چاه پیمائی  RG MICROLOGGERو دستگاه  GEOLOGGER-3400نگاری دستگاه چاه

 همراه با سوندهای نوترون، گاما و غیره

 

 

 

 

 

RG MICROLOGGER                                                              GEOLOGGER-3400  

 

 زمینی و تعیین ضرائب هیدروژئولوژیکیمستقیم آبهای زیر اکتشاف جهت NUMIS-PLUS (MRS)دستگاه 

 

 

 

 

NUMIS-PLUS INSTRUMENT 

                                            

 MAGNETOMETER PROTONگیری میدان مغناطیس دستگاه اندازه

 

 

 

 

MAGNETOMETER PROTON                                                 

 

 جهت اکتشاف کانسارهای فلزی و زون های شکسته آبدار VLFدستگاه اندازه گیری 

 

 

 

 

 

VLF INSTRUMENT                                                                                                                                                                           



MULTI-CHANNEL RESECS 

 6 - یزیکنشریه خبری موسسه ژئوف

 

 IRISنویز متر شرکت دستگاه 

 

 

 

 

 

Noise meter 

 

 جهت مطالعات مقاومت ویژه و پالریزاسیون القائی طیفی RESECSدستگاه چند کاناله 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 القائی  ویژه و پالریزاسیون جهت مطالعات مقاومت G.D.Dدستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

GDD INSTRUMENT 
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 (1400-1395) در بخش پژوهشی ژئوالکتریک سال گذشته 5انجام گرفته در  ماتاقدا

 

قالب ماموریت های آموزشی و پژوهشی )کاربردی و بنیادی( و چاپ مقاالت علمی پژوهشی سال گذشته در  5فعالیت های بخش در 

 به شرح زیر بیان می شود:

 فعالیت های آموزشی:

 32 د دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشدداتع

 3 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل دکتری

 

 کنفرانسی:مقاالت چاپ شده و یا پذیرفته شده علمی پژوهشی و 

 WOS 12تعداد مقاالت 

 23 تعداد مقاالت علمی پژوهشی داخلی

 30 تعداد مقاالت کنفرانسی

 

 پژوهشی های کاربردی و بنیادی:

 15 وهشی های کاربردید پژتعدا

 4 تعداد پژوهشی های بنیادی

 

 تجهیزات خریداری شده:

 کانادا GDDساخت شرکت  IP/RSدستگاه 

 

 تفاهم نامه:

 Leibniz Institute for Appliedموسسه تحقیقاتی 

Geophysics 

 کشور آلمان

 1395سال 



 8 - نشریه خبری موسسه ژئوفیزیک

 

 

 ساله آینده بخش 5برنامه های 

نوان فیزیک دانشگاه تهران به عبخش ژئوالکتریک موسسه ژئو

یکی از بخش های پژوهشی این مجموعه در کنار فعالیت 

دار آموزش دانشجویان پژوهش های بنیادی و کاربردی عهده

 گرایش ژئوالکتریک نیز می باشد. 

 اهداف پژوهشی و آموزشی

یز آزمایشگاه ژئوالکتریک به منظور توسعه و و تجه -1

قیقاتی و کاربردی آموزش و انجام پروژه های تح

برروی  RSو  NMR ،SIPشامل اندازه گیری های 

 نمونه های سنگی و خاکی

تدوین سرفصل دروس جدید مطابق با مراکز  -2

دانشگاهی و تحقیقاتی برتر دنیا و نیز نیاز آموزشی 

سرفصل درس دانشجویان )که در حال حاضر 

جهت بررسی به گروه  "مبانی هیدروژئوفیزیک"

 ن ارسال شده است(آموزش فیزیک زمی

 راه اندازی رشته هیدروژئوفیزیک  -3

افزایش پژوهش های بنیادی و میان رشته ای با  -4

جذب اساتید فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر 

 علمی داخل و خارج کشور

( و پاسخ بهبود پژوهش های کاربردی )حضور فعال -5

به نیاز صنعت در مسائل اکتشافات معدنی و آب 

 های زیرزمینی

ب و تربیت دانشجویان دکتری در رشته ذج -6

 ژئوالکتریک  

تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک با مراکز   -7

 تحقیقاتی خارج از کشور

استفاده بیشتر از امکانات تجهیزاتی بخش در  -8

 پروژهای صنعتی

براساس اهداف بخش و خریداری تجهیزات جدید  -9

 نیز به منظور پاسخگویی به نیاز صنعت

 ارای نقص فنیرسانی تجهیزات دتعمیر و به روز  -10

 خریداری تجهیزات جانبی براساس نیاز بخش   -11

استفاده بیشتر از دانشجویان و فارغ التحصیالن   -12

 مستعد در طرح های بنیادی و کاربردی بخش

 ( WOSافزایش تعداد مقاالت علمی پژوهشی )  -13

بین المللی در قالب مقاالت  افزایش همکاری  -14

 مشترک

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

                                                                                

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 - نشریه خبری موسسه ژئوفیزیک

 

 هلرزه نگاری کرمانشا معرفی شبکه

شـــاه از لـحا  مـکان  ســــتان کرـمان ـبا توـجه ـبه موقعـیت ویژه ا

کــه غربی  قرارگیری بر روی زون چین خورده زاگرس و این

شـــود، تاریخچه  بت  ســـوب می  شـــور مح ســـتان ک ترین ا

بر  1344دـستگاهی زمین لرزه ها در کرمانـشاه به حدود ـسال 

ـبار لرزه ـکه برای اولین  ـمانی  ـمان ز ـها می گردد یعنی ه ـگار ن

ســـاس  ـب برای شـــدـند. بر ا ت علمی زمینلرزه ـها وارد ایران 

شــاه  ســتگاه لرزه نگاری که در کرمان اطالعات موجود اولین د

ـشتوتگارد ـستگاه لرزه نگار دوده ای ا ـشد د ـصب  هیلر بوده -ن

ـستان فنی  ـساختمان هنر ـستگاه در  ـصب د ـست. مکان اولیه ن ا

ســال  ســت. در  شــاه بوده ا شــگاه کرمان حرفه ای، مقابل پاالی

ســتگاه در پایه کوه ســ 1366 صــب د اختمان دیگری برای ن

شــد و  ســاخته  ســتانداردهای موجود،  ســاس ا ســتان بر ا تاقب

ـسال  ـساختمان منتقل گردید. تا  ) ه  1382تجهیزات به این 

ـسه مولفه ای به  ـستگاه  ـصورت یک تک ای ـستگاه ب ش ( این ای

های اشتودگارت کار خود ادامه داد. در این ایستگاه از دستگاه

 .استفاده شده است  S13و  PS2 ر،یله –

ـید  ـجد ـبال رویکرد  ـبه دن ـبار و  پس از زمینلرزه مخرب رود

ـشبکه های لرزه نگاری دیجیتال  ـسعه  ـسه ژئوفیزیک، تو ـس مو

ســـتور ـگاری در د ـها و ـکار قرار گرـفت و از آن موقع ـبا ـناـمه ن

ســتانداریپیگیری ســتمر، ا ســاخت یک  های م شــاه با  کرمان

ایـستگاهی در اـستان موافقت و مراحل ـشبکه لرزه نگاری چند 

 ختمان مرکزی و ایستگاهها شروع شد. احداث سا

ســـاحت  شـــاه در زمینی به م شـــبکه لرزه نگاری کرمان مرکز 

ـسال متر مربع  1700 ـسال اح 1381در  به  1382داث و در 

 بهره برداری رسید.

 لرزه نگاری کرمانشاههای شبکه ایستگاه

مهرماه  شبکه لرزه نگاری کرمانشاه در

ســتگاه راه اندازی و ب 1382 ا چهار ای

ســـتقیم ) ویس  ـغازی   –م ـعه   –قل

ســـی  مــا ه رش ( مورد بهره د  -ک

ســال  برداری قرار گرفت .  1383در 

ایـستگاه الین در مرز اـستان کردـستان 

در سال  و کرمانشاه راه اندازی گردید.

ســـتـگاه در مـحل پایـگاه  1389 یک ای

شــمال شــاه در نواحی  ی قدیمی کرمان

شهر کرمانشاه راه اندازی و به دلیل نا 

ســــال  جمع آوری  1397امنی در 

ـید. ســـال  گرد ـگاه  1390در  ســـت ای

ســـفید در ارتفاعات جنوب  شـــمه  چ

ـشاه راه اندازی گردید. در  ـشهر کرمان

ســتگاه بزآب از طریق  1392ســال  ای

ـسفید راه اندازی  ـشمه  تکرارکننده چ

پس از زمینلرزه مخرب ازگـله  گردـید.

ـشاه یک 1396ـسال  ـستان کرمان در ا

ـستگاه موقت  ـشیرین و یک ای ـصر در ق

ـستگاه موقت دیگر در گیالنغرب راه  ای

ســـنقر در اـندازی گردـید.  ســـتـگاه  ای

ـسال  ـسنقر در  ـشهر  ـشمالی  ارتفاعات 

ـید. 1397 ـندازی گرد ـبال  راه ا ـبه دن

ـسرقت و تخریب در ایـستگاه کماـسی، 

ســتگاه جمع آوری و  تجهیزات این ای

ـسال  ـسه، با ا 1399در  ـس عتبارات مو

ـستگاه در مجاور ـستا ـسازه یک ای ت رو

ـستگاه  ـشتر احداث و ای و در امنیت بی

ـید. 1399در بهمن  ـندازی گرد  راه ا

ـست  ـستگاه دیگر با درخوا ـسازه یک ای

ســـتانداری در  ســـط ا شـــبکه تو این 

ســـرـپل ذـهاب  شـــرف ـبه  ارتـفاـعات م

 شد.احداث 

ســی،  ســگاه دهرش، ویس، کما پنج ای

تجهیزات قدیمی الین و قلـعه غازی با 

ســـال  راه اـندازی  1383و  1382در 

ـب ســــور شــــده  ســــن و  SS1ود )

و رادیوـهای  HRD24دیجیـتایزرـهای 

Repco VHF بــه ـلزوم  بــه  ـظر  ـن  )

ـهای  ـبا پیگیری ســـانی تجهیزات،  روزر

ســـال  شـــده در  اعتبار  1390انـجام 

یــد  300 مــاـنی ـبرای ـخر ـیون ـتو ـل ـی ـم

ســاختمان  ســعه  تجهیزات جدید و تو

ســـوی ا شـــبکه از  ســـتانداری مرکز 

 6درـیاـفت گردـید. ـبا این اعتـبار، تـعداد 

ـتایزر  ـگاه دیجی ســـت ، دو  Taurusد

 16، تعداد T120PAنسور دستگاه س

ســـتگاه رادیومودم  ، Trio ER45eد

ســـتـگاه راـیاـنه ـبه روز، ـیک  3تـعداد  د

ســـرور  ســـتـگاه  ـبه همراه رک  HPد

عــداد  ـت طــه،  ـبو ـتری  30ـمر بــا عــدد 

ـیدی و  شـــ ـباتری  30خور ـگاه  ســـت د

ـخابراتی  ـیک  2م ـیداری و  ولتی خر

مترمربع در  85ـساختمان به مساحت 

ـحدا شـــاه ا شـــبـکه کرـمان ث محوـطه 

 گردید.
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 آمار ثبت زمینلرزه ها در استان و نواحی مرزی استان کرمانشاه

ســـال  ـتا پیش از زمینلرزه مخرب ازگـله در  1383از ابـتدای 

شــاه و  8900بیش از  21/8/1396 ســتان کرمان زمینلرزه در ا

ســـ ـجاور ر  داده ا ـهای م ـتان ســـ ـتاریخ  ت.نواحی مرزی ا از 

ـتان  8600ـتاکنون بیش از  21/8/1396 ســـ زمینلرزه در ا

 کرمانشاه ر  داده است. 

شــبکه  شــاه درمجموع از ابتدای آغاز به کار  لرزه نگاری کرمان

شــور ر  داده که  زمینلرزه 17500بیش از  در منطقه غرب ک

ـست. ـشده ا ـشاه  بت و پردازش  ـشبکه لرزه نگاری کرمان از  در 

ســــال  تــدای  مورد  387( 15/4/1400تــاکنون ) 1400اب

ســــته و  ـبت و  شـــاه به وقوع پیو ســــتان کرمان زمینلرزه در ا

 پردازش شده است. 

 

 رکز شبکه کرمانشاه در پنج سال اخیرتوسعه ایستگاهها و م

 1396راه اندازی ایستگاه موقت قصرشیرین در آبان 

 1397راه اندازی ایستگاه موقت گیالنغرب در فروردین 

 1397راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری دائمی سنقر در اردیبهشت 

 1399ازه و راه اندازی ایستگاه کماسی جدید در سال احداث س
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 اخبار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

  چوبری علیزاده امید دکتر و غالمی علی دکتر آقایان نام گرفتن قرار

 2021 سال در elsevier نشریه  اعالم اساس بر دنیا برتر دانشمندان درصد دو فهرست  در

 

 

 صیادی سارا خانم ژئوفیزیک موسسه آموخته دانش همکاری با هوایی ژئوفیزیک های داده برداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400پاییز  – فضا و زمین فیزیک مجله 3 شماره 47 دوره آنالین اپچ
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 ژئوفیزیک موسسه نگاریلرزه مرکز توسط 1400 ماهمهر در لرزهزمین 700 از بیش ثبت

 به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 740 تعداد 1400 ماهمهر در تهران دانشگاه ژئوفیزیک موسسه

 مختلف نواحی در هالرزهزمین این. کردند  بت را لرزهزمین

 نگاریلرزه هایشبکه توسط و دادهر  مرزی نواحی و ایران

 16 تعداد 1400 ماهمهر در. اندشده محل تعیین و  بت

 مرکز توسط کشور داخل در 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین

 هاآن ترینبزرگ که است رسیده  بت به کشوری نگاریلرزه

 واقع خواجه قلعه حوالی 8/5 بزرگی با 12/07/1400 تاریخ در

 669 آماری لحا  از .استداده ر  خوزستان، استان در

 بزرگی با لرزهنزمی 55 تعداد ،3 کوچکتر بزرگی با لرزهزمین

 3 تعداد و 5 و 4 بین بزرگی با لرزهزمین 13 تعداد ،4و3 بین

.  استبوده  6 و 5 بین بزرگی با لرزهزمین

 

 ژئوفیزیک موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز توسط 1400 ماهآبان در لرزهزمین 750 از بیش ثبت

 به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 786 تعداد 1400 ماهآبان در تهران دانشگاه ژئوفیزیک موسسه

 مختلف نواحی در هالرزهزمین این. کردند  بت را لرزهزمین

 نگاریلرزه هایشبکه توسط و دادهر  مرزی نواحی و ایران

 21 تعداد 1400 ماهآبان در. اندشده محل تعیین و  بت

 مرکز توسط کشور داخل در 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین

 هاآن ترینبزرگ که است رسیده  بت به کشوری نگاریلرزه

 در واقع فین حوالی 3/6 بزرگی با 23/08/1400 تاریخ در

 دو جاری سال ماهآبان 23 در. استداده ر  هرمزگان، استان

 ر  هرمزگان استان فین منطقه در 3/6 و 2/6 پیاپی لرزهزمین

 سال ابتدای از شده  بت هایلرزهزمین بزرگترین که داد

  .است بوده کشور داخل در آبان انتهای تا 1400

 تعداد ،3 کوچکتر بزرگی با لرزهزمین 662 آماری لحا  از

 با لرزهزمین 18 تعداد ،4و3 بین بزرگی با لرزهزمین 103

 و 6 و 5 بین بزرگی با لرزهزمین 1 تعداد ،5 و 4 بین بزرگی

  تعداد، این از. استبوده  7 و 6 بین بزرگی با لرزهزمین 2 تعداد

 تعداد باالترین شده  بت لرزهزمین 205 با هرمزگان استان

 هایاستان آن از پس و است داشته کشور در را لرزهزمین

  .دارند قرار لرزهزمین 65 با کرمان و 83 با رضوی خراسان

 لرزهزمین 11 تعداد امسال ماهآبان در کشوری نگاریلرزه مرکز

 با رودهن حوالی آنها بزرگترین که کرد  بت تهران استان در

 .استبوده 6/2 بزرگی
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 1400 آذر –ان انتظامات موسسه ژئوفیزیک همکارآقای مجید کسائیان از درگذشت 

 

 

 

 

 

 

 1400 رآذ – نمونه پژوهشگر عنوان به الحجه محب دکتر انتخاب

 

 

 

 

 

 

 1400آذر –ری دانش آموخته موسسه ژئوفیزیک سیدآقامیانتخاب رساله دکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 ژئوفیزیک موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز توسط 1400  ماهآذر در لرزهزمین 700 از بیش ثبت

 به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 701 تعداد 1400  ماهآذر در تهران دانشگاه ژئوفیزیک موسسه

 مختلف نواحی در هالرزهزمین این. کردند  بت را لرزهزمین

 نگاریلرزه هایشبکه توسط و دادهر  مرزی نواحی و ایران

 16 تعداد 1400  ماهآذر در. اندشده محل تعیین و  بت

 مرکز توسط کشور داخل در 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین

 هاآن ترینبزرگ که است رسیده  بت به کشوری نگاریلرزه

 حضرت مسجد حوالی 1/5 بزرگی با 23/09/1400 تاریخ در

 مرکز  .استداده ر  بلوچستان، و سیستان استان ابوالفضل

 در لرزهزمین 20 تعداد امسال ماهآذر در کشوری نگاریلرزه

 با کیالن حوالی آنها بزرگترین که کرد  بت تهران استان

 .استبوده 3/3 بزرگی
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 1400دی  -شد برگزار ژئوفیزیک موسسه در هالرزه زمین از هاییدرس روزه یک یشهما

 .پرداختند سخنرانی ایراد به زیر هایزمینه در متخصص کارشناسان و اساتید همایش این در

 هادرس و هاچالش بم؛ 1382 ماهدی 5 لرزه زمین -

 1396 سال مهم هایلرزهزمین بر مروری -

 پایش در محلی نگاریلرزه هایشبکه همیتا و نقش بررسی -

 قلو دو هایلرزهزمین بر تأکید با ایلرزه رخدادهای تحلیل و

 هرمزگان فین

 هرمزگان هایلرزه زمین با مرتبط نشانگرهای پیش بررسی -

 هرمزگان فین یلرزه زمین هایلرزهپس بررسی -

 مرکز در هالرزه زمین کانونی مکانیسم تعیین نحوه -

 کشوری نگاریزهلر

 هایبرنامه و کشوری نگاریلرزه مرکز هایایستگاه وضعیت -

 کمی و کیفی ایتوسعه

 هایکانال و شده طراحی هایسیستم و افزارهاینرم -

 کشوری نگاریلرزه مرکز در رسانیاطالع

 ر  احتمالی اشتباهات و هالرزهزمین برخط محل تعیین -

 رومرکز تعیین در داده

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 دی -هرمزگان فین تا بم از هالرزه زمین از هاییدرس همایش مراسم در عکاشه دکتر از تقدیر
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 1400 دی -ژئوفیزیک موسسه از تهران دانشگاه پژوهشی معاون بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 کشوری نگاریلرزه مرکز توسط 1400  ماهدی در لرزهزمین 620 از بیش ثبت

 به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 تعداد 1400  ماهدی در تهران دانشگاه ژئوفیزیک موسسه

 نواحی در هالرزهزمین این. کردند  بت را لرزهزمین 627

 هایشبکه توسط و دادهر  مرزی نواحی و ایران مختلف

 ادتعد 1400  ماهدی در. اندشده محل تعیین و  بت نگاریلرزه

 توسط کشور داخل در 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین 14

 ترینبزرگ که است رسیده  بت به کشوری نگاریلرزه مرکز

 امواج مقیاس در 1/5 بزرگی با 25/10/1400 تاریخ در هاآن

  .استداده ر  کرمان، استان سیرچ حوالی زمین درونی

 72 تعداد ،3 کوچکتر بزرگی با لرزهزمین 541 آماری لحا  از

 بزرگی با لرزهزمین 12 تعداد ،4و3 بین بزرگی با لرزهزمین

. استبوده 6 و 5 بین بزرگی با لرزهزمین 2 تعداد و 5 و 4 بین

 شده  بت لرزهزمین 86 با رضوی خراسان استان  تعداد، این از

 آن از پس و است داشته کشور در را لرزهزمین تعداد باالترین

 .دارند قرار لرزهزمین 58 با اصفهان و 73 با کرمان هایاستان

 لرزهزمین 11 تعداد امسال ماهدی در کشوری نگاریلرزه مرکز

 با ارجمند حوالی آنها بزرگترین که کرد  بت تهران استان در

 .استبوده 5/3 بزرگی
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  4شماره  47چاپ آنالین دوره                    کسب مقام دوم مسابقات شوت گل کوچک توسط               

 1400 بهمن –مجله فیزیک زمین و فضا                             1400 بهمن –تیم کارکنان موسسه ژئوفیزیک     

 

 

 

 

 

 1400 بهمن – سفیر جمهوری چک از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (Josef Rychtar) یوزف ریختاردیدار 

 

 

 

 

 

 

 ژئوفیزیک موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز توسط 1400 ماهبهمن در لرزهزمین 600 به کنزدی ثبت

 به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 تعداد 1400 ماهبهمن در تهران دانشگاه ژئوفیزیک موسسه

 نواحی در هالرزهزمین این. کردند  بت را لرزهزمین 598

 هایشبکه توسط و دادهر  مرزی ینواح و ایران مختلف

 1400 ماهبهمن در. اندشده محل تعیین و  بت نگاریلرزه

 توسط کشور داخل در 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین 7 تعداد

 ترینبزرگ که است رسیده  بت به کشوری نگاریلرزه مرکز

 امواج مقیاس در 4/6 بزرگی با 1400/11/13 تاریخ در هاآن

 از  .استداده ر  فارس، استان کازرون حوالی زمین درونی

 50 تعداد ،3 کوچکتر بزرگی با لرزهزمین 541 آماری لحا 

 بین بزرگی با لرزهزمین 7 تعداد ،4و3 بین بزرگی با لرزهزمین

 70 با رضوی خراسان استان  تعداد، این از. استبوده 5 و 4

 کشور در ار لرزهزمین تعداد باالترین شده  بت لرزهزمین

 با اردبیل و 63 با اصفهان هایاستان آن از پس و است داشته

 ماهبهمن در کشوری نگاریلرزه مرکز .دارند قرار لرزهزمین 41

 که کرد  بت تهران استان در لرزهزمین 17 تعداد امسال

 .است بوده 3/6 بزرگی با رودهن حوالی آنها بزرگترین
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 1400 اسفند –موسسه ژئوفیزیک  2ساختمان شماره  کاشت درخت در محوطه

 

 

 

 

 

 

 ژئوفیزیک موسسه کشوری نگاریلرزه مرکز توسط 1400 اسفندماه در لرزهزمین 450 ثبت

 به وابسته کشوری نگاریلرزه مرکز نگاریلرزه هایشبکه

 تعداد 1400 اسفندماه در تهران دانشگاه ژئوفیزیک موسسه

 16 تعداد 1400 اسفندماه در. کردند  بت را لرزهزمین 450

 مرکز توسط کشور داخل در 4.0 از بیش بزرگی با لرزهزمین

 هاآن ترینبزرگ که است رسیده  بت به کشوری نگاریلرزه

 درونی امواج مقیاس در 5/8 بزرگی با 1400/12/26 تاریخ در

 لحا  از .استداده ر  هرمزگان، استان کوخرد حوالی زمین

 50 تعداد ،3 کوچکتر بزرگی با لرزهزمین 384 آماری

 بزرگی با لرزهزمین 15 تعداد ،4 و 3 بین بزرگی با لرزهزمین

. است بوده 6 و 5 بین بزرگی با لرزهزمین 1 تعداد و 5 و 4 بین

 شده  بت لرزهزمین 67 با رضوی خراسان استان  تعداد، این از

 آن از پس و است داشته کشور در را لرزهزمین تعداد باالترین

  .دارند قرار لرزهزمین 37 با اصفهان ،43 با کرمان هایاستان

 8 تعداد امسال اسفندماه در کشوری نگاریلرزه مرکز

 حوالی آنها بزرگترین که کرد  بت تهران استان در لرزهزمین

 .استبوده 3/2 بزرگی با فیروزکوه

 

 انتصابات اعضای هیات علمی موسسه ژئوفیزیک

 مدت تاریخ انتصاب انتصاب  و نام خانوادگی نام

سال 3 1400/12/17 شورای سیاستگذاری انتشارات دانشگاهعضو  آقای دکتر محمدرضا حاتمی  
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 1400های سال لرزهآمار کلی زمین

وابسته به  ری کشورینگامرکز لرزه نگاریهای لرزهشبکه

 8630تعداد  1400 سالدر  مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مختلف  یدر نواح هالرزهنیزم نیرا  بت کردند. ا لرزهنیزم

 ینگارلرزه یهاداده و توسط شبکه ر  یمرز یو نواح رانیا

 لرزهنیزم 167تعداد  این سالاند. در محل شده نیی بت و تع

است که  دهی بت رس بهدر کشور  0/4از  شیب یبا بزرگ

زمین لرزه های دو گانه فین هرمزگان به ها آن نیتربزرگ

در عمق های  23/08/1400در تاریخ  3/6و  2/6بزرگی های 

 رسید که متاسفانه خساراتی به بار آورد. به  بت 5/19و  10

این دو زمین لرزه در دماغه هرمز ر  داده است، جائی که از 

یزی فعال ترین بخش زاگرس از نظر تعداد زمین لحا  لرزه خ

لرزه ر  داده محسوب می شود. گسل های این منطقه عبارتند 

از گسل زاگرس مرتفع با سازوکار معکوس درشمال رومرکز 

رزه و یک راندگی در جنوب رومرکز زمین لرزه با شیب زمین ل

به سمت شمال که قطعه ای از گسل پیشانی کوهستان نامیده 

 د.می شو

در کشور به طور متوسط  1400آمارها نشان می دهد در سال 

ر  می  5یک زمین لرزه با بزرگی بیش از  لدر هر ماه حداق

 1014با  یاستان خراسان رضو در بین استان های کشوردهد. 

در کشور  ار لرزهنیتعداد زم نی بت شده باالتر لرزهنیزم

و اصفهان  674کرمان با  یهاداشته است و پس از آن استان

استان های زنجان، سیستان و  .قرار دارند لرزهنیزم 584با 

بلوچستان و البرز کمترین تعداد زمین لرزه های  بت شده را 

تعداد  1400سال در  یکشور ینگارلرزه مرکزدارند. 

در آنها  نیدر استان تهران  بت کرد که بزرگتر لرزهنیزم144

  د.ر  دا 9/3 یبا بزرگ پردیس یحوال

 

 بر حسب بزرگای زمین لرزه همجوار در کشور و نواحی 29/12/1400الی  01/01/1400فراوانی زمین لرزه های  بت شده از 

 بزرگیمحدوده  تعداد زمین لرزه ها

5772  M<3 

738 3≤M<4 

147 4≤M<5 

17 5≤M<6 

3 6≤M<7 

0863  جمع 

 

 در کشور و نواحی همجوار  29/12/1400الی  01/01/1400شده از نمودار میله ای فراوانی زمین لرزه های  بت 

 هزرلبر حسب بزرگای زمین 
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 در کشور به تفکیک استان ها 22/12/1400الی  01/01/1400فراوانی زمین لرزه های  بت شده از 

 استان تعداد زمین لرزه ها

یخراسان رضو  1014 

 674 کرمان

 584 اصفهان

یجنوب خراسان  305  

یشمال خراسان  512 

548 بوشهر  

 474 یزد

264 هرمزگان  

شرقی جانیآذربا  323  

 305 سمنان

 293 کرمانشاه

 280 فارس

یاریو بخت چهارمحال  324  

823 خوزستان  

422 آذربایجان غربی  

 194 کردستان

 180 مازندران

915 اردبیل  

 144 تهران

 143 همدان

 138 مرکزی

مدراحیو بو هیلویکهگ  102 

 96 لرستان

 80 گلستان

 78 گیالن

 76 ایالم

 59 قم

نیقزو  53 

63 زنجان  

و بلوچستان ستانیس  33  

 7 البرز

 

 



  نشریه خبری موسسه ژئوفیزیک - 21                                                                                                                                                                                                   

 

 در کشور به تفکیک استان ها 29/12/1400الی  01/01/1400فراوانی زمین لرزه های ثبت شده از نمودار میله ای 

 

 

 1400کشور در سال  5جدول زمین لرزه های با بزرگی بیش از 

 استان شهر عمق بزرگی

10 3/6  هرمزگان فین 

5/19  2/6  هرمزگان فین 

10 0/6  هرمزگان کوخرد 

5/8  9/5  بوشهر بندر گناوه 

9/8  8/5  خوزستان قلعه خواجه 

0/8  6/5  بوشهر شبانکاره 

3/6  5/5  خراسان شمالی شوقان 

0/9  4/5  Panjwin مرز ایران و عراق 

1/11  4/5  خراسان شمالی نشوقا 

0/8  2/5  خراسان رضوی قوچان 

6/7  1/5  بوشهر بندر گناوه 

2/8  1/5  ایالم صالح آباد 

8/11  1/5  کرمان سیرچ 

0/9  1/5  سیستان و بلوچستان مسجد حضرت ابوالفضل 

0/40  0/5  Mədrəsə مرز ایران و آذربایجان 

0/7  0/5  بوشهر بندر گناوه 

4/17  0/5  هرمزگان فین 

1/17  0/5  هرمزگان قلعه قاضی 

0/6  0/5  کرمان زرند 

0/5  0/5  آذربایجان غربی نالوس 
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