برنامه آموزشی
برنامه آموزشی گروه به گونه طراحی گردیده است که دانش وسیعی را در زمینه های مختلف علوم زمین به دانش آموختگان دوره
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و زمین شناسی انتقال می دهد .دانشجویان با مدرک کارشناسی فیزیک ،زمین شناسی ،ریاضی و مهندسی
معدن قادر به ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و زمین شناسی میباشند .نظر به این که مهارت محاسباتی
بخش مهمی از کار یک ژئوفیزیکدان را تشکیل می دهد ،تمامی دانشجویان ژئوفیزیک باید دارای دانش و مهارت های کافی در زمینه
های محاسباتی و مدل سازی عددی بوده و بر یک زبان برنامه نویسی نیز مسلط باشند .دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
مستلزم گذراندن درس سمینار قبل از دفاع از پایان نامه خود میباشند.
رشته های زمین شناسی
گرایش زمین ساخت
دانش زمین ساخت (زمین شناسی ساختاری) به بررسی چگونگی شکلگیری و گسترش دگرشکلیها و ساختارها در لیتوسفر زمین
میپردازد .گرایش زمین ساخت در قالب مطالعات صحرایی ،آزمایشگاهی و رایانه ای در مقیاس های مختلف با سایر گرایشهای زمین
شناسی مانند سنگشناسی ،زمینشیمی ،زمینفیزیک ،سنجش از دور  ...در ارتباط است .با توجه به اهمیت روزافزون جنبه های
کاربردی مطالعات دانشگاهی در کشور ما و هم چنین در جهت افزایش بهرهوری علمی در راستای ارتباط با صنعت میتوان از دانش
زمین ساخت در فعالیتهای مرتبط با صنعت نفت و مطالعات معدنی و هم چنین اجرای پروژه های مهندسی و آب شناسی استفاده
کرد .به عالوه ،با توجه به لرزه خیزی قابلتوجه بیشتر مناطق ایران و نزدیکی شهرها به گسل های لرزه زا میتوان مطالعات زمین
ساخت فعال را در تعیین توان لرزه زایی ،معرفی نقاط مستعد جهت حوادث لرزه ای آتی ،تهیه نقشه های هم شدت و  ...بکار گرفت.
رشته های ژئوفیزیک
گرایش لرزه شناسی اکتشافی
اکتشاف لرزه ای ،جستجو برای ذخایر زیرزمینی اقتصادی مانند نفت خام ،گاز طبیعی و مواد معدنی توسط برداشت ،پردازش و تفسیر
امواج با چشمه مصنوعی در زمین است .انرژی لرزه ای مصنوعی بر روی زمین توسط مکانیزم های ارتعاشی مخصوص ویا چشمه های
انفجاری تولید می شود .این امواج با برخورد به مرز الیه ها بازتاب و یا شکسته میشوند و در سطح زمین توسط گیرنده هایی (ژئوفون)
ثبت میگردند.
زمان سیر انرژی لرزه ای بازگشتی به همراه تغییر محتوای موج آن با یکپارچه سازی اطالعات موجود در چاه های منطقه مورد
مطالعه ،به دانشمندان علوم زمین در تخمین ساختارهای زمین ،و تعیین محل اهداف حفاری آینده یاری میرساند.
لرزه شناسی به طور گسترده در تعدادی از زمینه ها ،مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن می تواند به سه گروه تقسیم شود که
عمدتا هر کدام به واسطه عمق تحقیق آنها تعریف می شود:

.1

مطالعات کاربردی نزدیک به سطح -برنامه ای است به منظور درک زمین شناسی تا عمق حدود  1کیلومتر .معموال برای

بررسی های مهندسی و محیط زیست ،بررسی های انرژی زمین گرمایی و همچنین زغال سنگ و کاوش های معدنی استفاده می
شود.
.2

اکتشاف هیدروکربن  -استفاده شده توسط صنعت نفت برای ارائه نقشه با وضوح باال از تباین صوتی الیه ها تا عمق 10

کیلومتر .این روش مطالعه می تواند با تجزیه و تحلیل ویژگی های لرزه ای و دیگر ابزارهای ژئوفیزیک اکتشافی همراه شود و برای
کمک به زمین شناسان یک مدل زمین شناسی ایجاد می کند.
.3

مطالعات پوسته ای  -بررسی ساختار و منشاء پوسته زمین ،که عمق مطالعه تا  100کیلومتر است.

گرایش زلزله شناسی
گرایش مغناطیس سنجی
شاااید بتوان گفت که روش مغناطیس ساانجی قدیمیترین روش در حوزه اکتشاااف ژئوفیزیکی اساات .در روش مغناطیس ساانجی
تغییرات مکانی میدان مغناطی سی زمین اندازهگیری می شود .این تغییرات نا شی از تغییر قابلیت مغناطیسپذیری سنگها ست که
عمدتا به مقدار مگنتایت موجود در سنگها ب ستگی دارد .روشهای مغناطی سی با سرعت باال و هزینه ن سبتا کمی انجام می شوند و
در اکتشاااف معادن و منابع زیر زمینی کاربرد وساایعی دارند .این روش ژئوفیزیکی در خالل جنگ جهانی دوم ،با توجه به پیشاارفت
شتابانی که تکنولوژی در همه زمینهها دا شت تو سعه پیدا کرد .اندازهگیریهای مغناطی سی غالبا به پنج روش صورت میگیرد.1 :
ماهوارهای .2 ،هوابرد .3 ،دریایی .4 ،زمینی .5 ،درون چاهی
روش بهینه باید توجه به هدف مورد نظر انتخاب شااود .بجز اندازهگیریهای ماهوارهای (که در مطالعات عمیق و مسااائل مربوط به
ه سته زمین کاربرد دارند) سایر روشها میتوانند کاربرد اکت شافی دا شته با شند .به طور کلی این روش ژئوفیزیکی در مقیاسهای
مختلف ،از مطالعه و اکت شاف پی سنگهای عمیق ،آبهای زیر زمینی ،منابع زمین گرمایی ،مطالعات زی ست محیطی و مهند سی ،تا
اکت شاف چ شمههای ب سیار کوچک و سطحی کاربرد دارد .ا صوال اندازهگیریهای مغناطی سی قبل از انجام روشهای پرهزینه لرزهای
از اهمیت باالیی برخوردار ا ست تا به این ترتیب برخی از م شخصات چ شمه مورد نظر شنا سایی شود و متعاقبا میزان خطرپذیری و
هزینههای برداشاات داده لرزهای کاهش یابد .در حوزه زمینشااناساای و تکتونیک ،با توجه به اینکه دادههای مغناطیساای هوابرد در
حجم بسیار باال با فواصل کوچک ( 2تا  10متر) برداشت میشوند ،میتوانند در شناسایی گسلهای پنهان و مدلسازی آنها از طریق
تفسیر مورد استفاده قرار بگیرند.
ا ستفاده از دادههای هوابرد برای اکت شاف معادن ،شنا ساییهای منطقهای بزرگ مقیاس ،تهیهی نق شههای زمین شنا سی و اکت شاف
ساختارهایی که مستعد تلههای نفت و گاز هستند از اهمیت ویژهای برخوردارند .با این حال چنانچه هدف ،چشمههای سطحی باشد
(مانند مهمات منفجر ن شده یا ا شیای با ستانی) باید از روش اندازهگیری زمینی بهره ج ست چرا که اهداف مورد نظر دامنه پا سخی
کوچکی خواهند داشت .روشهای درون چاهی (که هزینه باالیی دارند) برای مطالعه چشمههایی که مغناطیسپذیری باالیی دارند و

م ستعد دا شتن مغناطیس باقیمانده ه ستند کاربرد دارند .روشهای دریایی نیز برای اکت شاف مخازن هیدروکربوری ،زیر دریاییها،
کشتیهای غرق شده ،مطالعه گسترش کف اقیانوسها ( )Seefloor spreedingطراحی میشوند.
گرایش ژئوالکتریک (الکترومغناطیس)
روشهای الکتریکی و الکترومغناطی سی ( ،)EMاطالعاتی در مورد ر سانایی الکتریکی (خا صیتی از مواد که میزان سهولت شارش
جریان الکتریکی تو سط آن تعیین می شود) چ شمههای زیر سطح زمین فراهم میکنند .عکس ر سانایی الکتریکی به عنوان مقاومت
ویژه تعریف میشااود که معیاری اساات از مقاومت اجسااام در مقابل شااارش جریان الکتریکی .در واقع ،روشهای الکتریکی به تباین
خاصاایت الکتریکی ( )electrical contrastموجود پاساام میدهند و اصااوال قادر به اندازهگیری مقدار مطلق رسااانایی الکتریکی
نیستند ،به ویژه در مورد چشمههایی که ابعاد کوچکی دارند .در عوض روشهای  EMنسبت به خاصیت مطلق الکتریکی پاسم می
دهند و حساسیت بیشتری نسبت به چشمه هایی با رسانایی باال دارند.
به طور کلی روشهایی که بر مبنای اندازهگیری پتانسیل الکتریکی ،از طریق برقراری تماس مستقیم با زمین و ایجاد شارش جریان
الکتریکی زیر سطحی ه ستند ،در گروه روشهای الکتریکی قرار میگیرند .این روشها شامل پتان سیل خود القا ( self-potential
) ،)(spمقاومت ویژه ( )resistivityقطبش القایی ( )induced polarizationهساااتند .بجز روش  spکه پتانسااایل طبیعی
اندازهگیری میشود ،سایر روشها بر مبنای تزریق جریان الکتریکی به فضای زیر زمین هستند.
روشهای الکترومغناطیساای بر مبنای تولید جریان زیرسااطحی با اسااتفاده از فرایند القای الکترومغناطیساای و متعاقبا اندازهگیری
میدان مغناطیساای تولید شااده توسااط این جریان القایی هسااتند .در برخی روشهای الکترومغناطیساای از امواج الکترومغناطیساای
فرکانس باال استفاده میشود.
مهمترین عاملی که خواص الکتریکی ساانگها را ،حتی بیشااتر از کانیهای تشااکیل دهنده ساانگ ،تحت تاثیر قرار میدهد میزان
تخلخل است .بنابراین ویژگی الکتریکی سنگها به شدت متغیر و بازه تغییرات آنها وسیع است .این مساله دشواری تفسیر دادهها را
از دیدگاه کانیشناسی و زمین شناسی دوچندان میکند.
در اکتشافات معدنی ،روشهای  EMوالکتریکی در مقیاسهای محلی و منطقهای برای شناسایی چشمههایی که خواص الکتریکی
دارند و بیهنجاری الکتریکی تولید میکنند ،به ویژه سولفید فلزی و اکسید فلزی ،کاربرد دارند .به این ترتیب امکان به دست آوردن
اطالعاتی در مورد شکل ،ابعاد و خواص الکتریکی سنگها میسر میشود .از دیگر کاربردهای روشهای فوق میتوان به نقشهبرداری
ساختارهای داخلی و تعیین ضخامت ریولیت و الیههای رسوبی سطحی اشاره کرد .بر خالف روشهای الکتریکی که امکان
اندازهگیریهای هوایی به دلیل لزوم برقراری تماس با زمین ممکن نیست برداشت دادههای  EMبه صورت هوابرد عملی است.
بنابراین با توجه به پیشرفتهایی که در زمینه مدلسازی دادهها صورت گرفته است نقشه برداریهای زمینشناسی با استفاده از
روشهای  EMهوابرد در حال توسعه است.

