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انتصاب دکرت راضیه لک
به عنوان رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور
محمـد شـریعتمداری وزیر صنعـت ،معدن و تجـارت طی حکمی
خانـم دکتر راضیـه لـك را بهعنوان رئیس سـازمان زمینشناسـی
و اکتشـافاتمعدنی کشـور منصوب کرد.
بـر اسـاس این گـزارش ،دکتـر راضیه لک پیـش از ایـن مدیرکل
دفتـر برنامهریـزی فنـاوری اطالعـات و بودجـه ایـن سـازمان را
بـه عهـده داشـت و از ایشـان بـه عنـوان فارغالتحصیـل دکترای
تخصصـی زمینشناسـی از دانشـگاه تربیـت معلـم تهـران یـاد
می شـود.
راضیـه لـک ،پیـش از ایـن مسـئولیتهای دانشـیار پژوهشـکده
علومزمیـن ،رئیـس گـروه ژئوفیزیـک دریـا ،معـاون مدیـر
زمینشناسـی دریایـی ،سرپرسـت دفتـر زمینشناسـی دریایـی
سـازمان زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی کشـور و همچنیـن
کارشـناس رسوبشـناس و کارشـناس اکتشـاف در سـازمان
صتایـع و معـادن اسـتان همـدان را بـه عهـده داشـته اسـت.
همچنیـن ،پژوهشـگر برتـر دریایـی از سـوی سـازمان بنـادر و
دریانـوردی ایـران و سـازمان بینالمللـی دریایـی (،1396 )IMO
پژوهشـگر برتـر وزارتخانههـا از سـوی وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فناوری سـال  ،1392پژوهشـگر برتر دومین و سـومین جشـنواره
پژوهـش صنعـت ،معـدن و تجـارت ،کسـب رتبـه برتـر در
جشـنواره پژوهشـی سـال  1386دانشـگاه تربیت معلـم ،کارمند
نمونـه سـال  ،1377بنیانگذار مدیریـت زمینشناسـی دریایی در
سـازمان زمیـن شناسـی و اکتشـافات معدنی بـرای اولیـن بار در
کشـور و تدویـن سـرفصل رشـته زمینشناسـی دریایـی در دفتـر
برنامهریـزی وزارت علـوم ،تحقیقات و فنآوری ،بومیسـاز دانش
ژئوفیزیـک دریـا در کشـور همـراه بـا تامیـن تحهیـزات مربوطه،
دبیـر علمـی حداقـل  10همایـش ملـی و بینالمللـی ،ناظـر بـر
پروژههـای سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه و مانیتورینگ سـواحل
سـازمان بنـادر و رئیس کمیتـه علومزمین یونسـکو و نایب رئیس
کمیتـه اقیانوسشناسـی یونسـکو بـه عنـوان افتخـارات علمـی و
اجرایـی ایـن بانـوی پژوهشـگر یاد میشـود.
شـایان ذکـر اسـت ،هدایـت و اجـرای پروژههـای ملـی و
کاربـردی از جملـه مخاطـرات زمینشناسـی دریاچـه ارومیـه و
پتانسـیلیابی اسـتحصال امـالح اقتصـادی از آن (شـامل 11
پـروژه) ،زمینشناسـی دریایـی خلیحفـارس تـا مـرز آبـی کشـور،
پتانسـیلیابی منابع آب کارسـتی کشـور ،دیرینه اقلیم ،ژئوشـیمی
و هیدروژئوشـیمی دریاچـه مهارلـو ،پتانسـیلیابی رسـوبات سـد
باطلـه مـس سرچشـمه ،تغییر اقلیم هولوسـن تاالبهای سـاحلی
کشـور ،اثـرات زیسـتمحیطی سـاخت پـل خلیجفـارس بـر

جنگلهـای حـرا ،اثـرات سـاخت جزایـر مصنوعی کشـور امارات
بـر خلیجفـارس ،مجـری دو پـروژه بینالمللـی بـا دانشـگاه گنت
و سـازمان زمینشناسـی بلژیـک و همکاری در بیـش از  20پروژه
ملـی کاربـردی نیـز در کارنامـه ایشـان بـه چشـم میخـورد.
زمینشناسـی دریایـی خلیـج فـارس The Persian Gulf Resent
 ، Sediments Atlasاطلـس سـنگهای رسـوبی تخریبی ،انتشـار
بیـش از  60مقالـه در مجـالت علمـی معتبـر (علمی پژوهشـی –
 ،)ISIبیـش از  300مقالـه در همایشهـای داخلـی و بینالمللـی،
بیـش از  35گـزارش طرح پژوهشـی ،نظارت علمـی بیش از 20
طرح پژوهشـی ،انتشـار بیـش از  8اطلس نقشـههای دریایی به
عنـوان تالیفـات و مقـاالت دکتر راضیـه لک یاد میشـود.
سـازمان زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی کشـور انتصـاب ایـن
بانـوی فرهیختـه را بـه عنـوان رئیس ایـن مجموعه به فـال نیک
گرفتـه و ضمـن ارج نهـادن بـه تالشهـای بیدریـغ مهنـدس
محمدتقـی کـرهای رئیـس پیشـین این سـازمان توفیـق روزافزون
برای ایشـان طلـب دارد.
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رئیس شورای عالی ژئوپارکهای جهانی یونسکو
در مناطق طبس و ارس حضور یافت

بـه دنبـال هماهنگـی و برنامهریـزی
عضو شـورای عالـی ژئوپـارک جهانی
یونسـکو و رئیـس گـروه میـراث
زمینشـناختی و ژئوپـارک سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی
کشـور ،دکتر گیمارتیـن مارتینی برای
تکمیـل گـزارش کشـوری یونسـکو
دربـاره ژئوپارکهـای کشـورمان بـه
ایـران سـفر کرد.
علیرضـا امریکاظمـی ضمـن اعالم
ایـن خبـر گفـت :رئیـس شـورای
ژئوپارکهـای یونسـکو در دومیـن
سـفر خود بـه ایـران در منطقه طبس
به عنـوان یـک ژئوپارک پیشـنهادی
حضـور یافـت و در بـدو ورود مـورد
اسـتقبال رسـمی خانم وصال شیبانی
مدیـر گـروه ژئوتوریسـم طبـس و
معـاون اسـتاندار خراسـان جنوبـی و
فرمانـدار ویژه شهرسـتان طبس قرار
گرفـت و از برخـی ژئوسـایتهای
مهـم ،اقامتـگاه هـای بومگـردی و
جاذبههـای فرهنگـی ایـن منطقـه
بازدیـد کرد.
نماینـده ایـران و یکـی از دوازده
عضـو شـورای عالـی ژئوپـارک هـای
جهانـی یونسـکو بـا بیـان اینکـه
طـی سـه روز حضـور در شهرسـتان
استقبال رسمی مدیر گروه ژئوتوریسم طبس و
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در
امور ژئوپارک خراسان جنوبی

طبـس ،سـایتهای زمینشـناختی
و جاذبههـای مهـم زمینشناسـی،
فرهنگـی و طبیعـی ایـن منطقـه
مـورد بازدیـد قـرار گرفـت ،افـزود:
گفتوگـو بـا مـردم محلـی و فعاالن
بخـش ژئوپـارک و در نهایت برگزاری
نشسـت بـا مسـئوالن منطقـه و
رونمایـی از لوگـوی ژئوپـارک طبـس
از دیگـر بخشهای این سـفر اسـت.
عضـو کمیتـه راهبـری ژئوپارکهـای
آسـیا و اقیانوسـیه در ادامـه از سـفر
بـه منطقـه ارس و شـهر جلفـا در
اسـتان آذربایجـان شـرقی جهـت
بررسـی رونـد ثبـت جهانـی ایـن
ژئوپـارک خبـر داد و گفـت :ضمـن
آگاهـی از نقـاط ضعـف و قـوت این
منطقـه ،پتانسـیل ارس برای ارسـال
پرونـده درخواسـت عضویـت در

شـبکه جهانـی ژئوپارکهای یونسـکو
بررسـی شـد.
بـه گفتـه امریکاظمـی ،بازدیـد از
منطقـه و بررسـی آخریـن اقدامـات
انجـام گرفتـه از سـوی منطقـه آزاد
ارس در مسـیر پرونـده ثبـت جهانی
ژئوپـارک ارس ،هـدف اصلـی سـفر
رئیـس شـورای عالـی ژئوپارکهـای
جهانی یونسـکو بـه این منطقـه بود.
گفتنیاسـت؛ ژئوپـارک ارس یکـی از
مناطـق منحصـر بـه فـرد جهـان از
دیـدگاه زمین شناسـی اسـت و وجود
گونههـای مختلف گیاهـی و جانوری
و میـراث فرهنگـی آن حائـز اهمیت
اسـت .پرونـده ثبـت جهانـی ایـن
ژئوپـارک پـس از  2سـال پیگیـری
سـازمان منطقه آزاد ارس ،سال آینده
بـه یونسـکو ارسـال خواهـد شـد تـا

بازدید از ژئوپارک پیشنهادی طبس

بهمنظور تکمیل گزارش کشوری یونسکو درباره ژئوپارکهای ایران:
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آقای مارتینی از اکوموزه گلفرج بازدید کرد و آن را
مجموعهای منحصر بهفرد و ارزشمند ارزیابی کرد

پـس از بررسـی و ارزیابی مجـدد به
عنـوان دومیـن ژئوپـارک خاورمیانـه
در یونسـکو ثبت شـود.
ژئوپـارك ارس شـامل بیـش از 25
ژئوسـایت اسـت کـه هـر کـدام
جذابیـت هـای ویـژه خـود را دارند.
مهمتریـن و بارزتریـن جاذبـه علمـی
و زمیـن شناسـی منطقـه ارس ،مـرز
دورههـای زمینشناسـی «پرمیـن»
و «تریـاس» اسـت کـه تنهـا در
چنـد نقطـه معـدود در جهـان قابـل
مشـاهده اسـت و از بیـن آنهـا جلفا
بهتریـن نقطـه بـه شـمار مـیرود.

گفـت :ژئوپـارک ارس بـا وجـود
ژئوسـایتهای مختلـف ،پتانسـیل
بـاال و بینالمللـی دارد و بـه احتمـال
زیاد بـا بررسـیهای میدانی بیشـتر،
ژئوسـایتهای دیگـری نیـز بـه این
ژئوپـارک اضافـه خواهـد شـد.
رئیـس شـورای جهانـی ژئوپارکهای

یونسـکو همچنین خواسـتار گردآوری
میـراث فرهنگـی ناملمـوس گلفـرج
شـد و افـزود :وجـود دو منطقـه
حفاظـت شـده در ایـن منطقـه و در
مسـیر ژئوپـارک ارس ،نکتـه بسـیار
مهـم و قابـل توجهـی برای مـن بود.

رئیس شورای جهانی ژئوپارکهای یونسکو:

حضور در ارس ،تجربهای
متفاوت و رضایتبخش بود
در همیـن حـال ،گیمارتیـن مارتینـی
حضـور در ارس را تجربـهای متفاوت
و رضایتبخـش عنـوان کـرد و
با حضور  255رشکت داخلی و خارجی در تهران برگزار شد:

ششمین منایشگاه فرصتهای رسمایهگذاری
در معدن و صنایعمعدنی ایران
ششمین همایش و نمایشگاه ساالنه
فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و
صنایع معدنی ایران ()2017 MINEX
با حضور  200شرکت و موسسه داخلی
و  55شرکت خارجی فعال در زمینه
ماشین آالتمعدنی ،حفاری ،ماشینآالت
و تجهیزات انتقال مواد معدنی ،ذوب
فلزات ،ابزارهای برش و فرآوری سنگهای
تزئینی و سنگهای قیمتی ،تجهیزات و
فناوریهای نوین در معدن ،تجهیزات
انفجارو18 ...تا  20مهرماه در مصلی
امامخمینی تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش؛ در ششمین
همایش و نمایشگاه ساالنه فرصتهای
سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی
ایران ،شرکتهای بزرگی نظیر فوالد مبارکه،

ذوبآهن ،قرارگاه خاتماالنبیا ،سرب
و روی ایران ،زغالسنگ کرمان،
شرکت تهیه و تولید ،سازمان
زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کشور ،جهاد دانشگاهی و همچنین
شرکتهایی از آلمان ،فرانسه ،چین،
استرالیا ،دانمارک ،سوئد ،آفریقای
جنوبی ،ترکیه ،روسیه ،لهستان،
هلند و ایتالیا حضور داشتند.
شناسایی توانمندیهای معدن
و صنایعمعدنی ایران ،معرفی آخرین
دستاوردها ،تجهیزات ،خدمات معدنی
و فناوریهای نوین از سوی شرکتهای
داخلی و خارجی و معرفی طرحها و
پروژههای قابل همکاری و سرمایهگذاری از
جمله اهداف این همایش و نمایشگاه بود.

یادآور میشود ،سازمان زمینشناسی و
اکتشافاتمعدنی نیز در ششمین نمایشگاه
فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و
صنایع معدنی ایران ،آخرین دستاوردهای
فنی و مهندسی خود در مطالعات
علومزمین را به عالقهمندان این عرصه
ارائه کرد.
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برگزاری جلسه هامهنگی نشست و کارگاه آموزشی بیناملللی
توسعه ژئوپارکهای جهانی در قشم
مدیر روابطعمومی سـازمان زمینشناسـی
و اکتشـافاتمعدنی کشـور از برگـزاری
نخسـتین نشسـت و کارگاه آموزشـی
بینالمللـی توسـعه ژئوپارکهـای جهانـی
یونسـکو طـی  17تـا  19بهمـن مـاه
امسـال درژئوپـارک جهانی قشـم خبر داد
و گفـت :بـه دنبـال برگـزاری نخسـتین
جلسـه هماهنگی در سـازمان زمینشناسی
و اکتشـافاتمعدنی کشـور ،حاضـران
بـه بیـان نظـرات و دیدگاههـا ی خـود
و بررسـی نقـاط مشـترک و راهکارهـای
همـکاری دو جانبـه بهمنظور برگـزاری هر
چـه بهتـر نشسـت مذکـور پرداختنـد.
به گفته رضا جدیدی ،در نخسـتین جلسـه
هماهنگـی جمعـی از مدیران و کارشناسـان
ژئوپـارک جهانـی قشـم از جملـه آقایـان
محسـنپور مدیر ژئوپارک قشـم ،مهندس
امانـی رئیـس کمیتـه اجرایـی ژئوپـارک و
مهندس اشـکرف کارشـناس ژئوتوریسـم
ژئوپـارک ،مهنـدس علیرضـا امریکاظمی
عضـو شـورای عالـی ژئوپارکهـای جهانی
یونسـکو و خانمهـا دکتـر مهیـن گزانـی
رئیـس کمیتـه علـوم کمیسـیون ملـی
یونسـکو ایـران و صادقـی نماینـده دفتـر
منطقهای یونسـکو در ایـران و دکتر راضیه
لـک مدیـرکل برنامهریـزی و فنـاوری

سـازمان زمینشناسی و اکتشـافاتمعدنی
کشـور و جمعـی از مدیران این سـازمان در
ایـن نشسـت حضور داشـتند.
وی شناسـایی و توسـعه پتانسـیل جدیـد
ژئوپـارک در سـطح ملـی و همچنیـن
کشـورهای همسـایه در منطقه را به عنوان
مهمتریـن هدف برگزاری نشسـت و کارگاه
آموزشـی قشـم یاد کرد و افزود :سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی کشـور
نیـز بـه صـورت فعـال در نمایشـگاهها
و پاویونهـای اختصاصـی بـرای معرفـی
پتانسـیل موجـود در  31اسـتان کشـور
حضـور خواهـد داشـت.
در ادامه ،عضو شـورای عالـی ژئوپارکهای
جهانـی یونسـکو درباره اهداف یونسـکو از
برگـزاری ایـن کنفرانـس در ایـران گفـت:
مخاطبان و شـرکتکنندگان در سـطح ملی
شـامل نماینـدگان معرفـی شـده از سـوی
اسـتانداری هسـتند کـه با توجه بـه زمینه
کاری مرتبـط بـا موضـوع ،دارای قـدرت
اجرایـی و تصمیمسـازی در سـطح اسـتان
هستند .
بـه گفتـه علیرضـا امریکاظمـی،
شـرکتکنندگان بینالمللـی نیـز
منتخـب نماینـدگان کشـورهای دارای
ژئوپارکهـای جهانـی موفـق و همچنیـن

نماینـدگان و فعـاالن کشـورهای درصدد
معرفـی و ثبـت ژئوپارکهـای جدیـد
خواهنـد بـود.
وی ترویـج و گسـترش مفهـوم ژئوپـارک
در ایـران و جهـان و همچنیـن تشـویق و
هدایـت مسـئوالن محلـی بـه معرفـی و
ثبـت ژئوپارکهـای جدیـد را بـه عنـوان
هـدف مهم برگـزاری این نشسـت یاد کرد
و افـزود :تبادلنظـر و اشـتراکگذاری
تجربیـات موفـق در زمینـه توسـعه
ژئوپارکهـای جهانـی بـه عنـوان برنامـه
اصلـی ایـن نشسـت خواهـد بـود.
بـه گفتـه عضـو شـورای عالـی
ژئوپارکهـای جهانـی یونسـکو ،ژئوپارک
جهانـی قشـم پـس از دو سـال تـالش و
پیگیـری مسـئوالن و کارشناسـان موفـق
شـد اردیبهشـت مـاه امسـال بـه عنوان
تنهـا ژئوپـارک ایـران و خاورمیانـه در
فهرسـت جهانـی یونسـکو بـه ثبـت
برسـد؛ همچنیـن از سـوی یونسـکو نیـز
بـه عنـوان محـور توسـعه ژئوپارکهـای
منطقه پیشـنهاد شـده اسـت .بـر همین
اسـاس ،مسـئوالن منطقـه آزاد قشـم
مصمـم هسـتند نقشـی تاثیرگـذار در
توسـعه ژئوپارکهـای کشـور و منطقـه
ایفـا کنـد.
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نتایج مقدماتی پژوهشهای زمینشناسی زمینلرزه در گسرته مهلرزهای

زمینلرزه  21آبان ماه  1396باخرت کرمانشاه
نتایج مقدماتی پژوهشهای زمینشناسی زمینلرزه در گسرته مهلرزهای زمینلرزه  21آبان ماه  1396باخرت کرمانشاه (بزرگا  )7/3به همت
گروه لرزه زمینساخت و زلزلهشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ،با مدیریت دکرت شهریار سلیامنی آزاد و همکاری
نیره صبور ،مهدی مرادی ،علی اژدری ،طهمورث یوسفی ،مهدی مشعل و مهآسا روستا منترش شد.

ســاعت  21و  48دقیقــه یکشــنبه  21آبــان 96
زمینلــرزهای بــه بــزرگای  7/3منطقــهای وســیع در
غــرب کشــور واقــع در اســتان کرمانشــاه را بــه شــدت
لرزانــد .متاســفانه،تاکنون صدهــا تــن از هموطنــان مــا
در ایــن حادثــه جــان باختهانــد و شــمار بیشــتری نیــز
مجــروح و بــی خانمــان شــدهاند.
بــزرگای زیــاد ایــن زمینلــرزه موجــب گســتردگی
پهنــه تحــت متاثــر از آن شــده اســت .شــواهد
زمینشــناختی و اینترفروگــرام ثانویــه حاصــل از رخــداد
ایــن زمینلــرزه را در پهنــه وســیعی متمرکــز بــر روی
رومرکــز آن میتــوان دنبــال کرد؛آنجــا کــه پیجویــی
شــواهد مربــوط بــه گســلش ســطحی زمینلــرزه
افــزون بــر تفســیر تصاویــر  InSarبــا پژوهشهــای
ریختزمینســاختی میدانــی همراهــی مــی شــود،
متخصصــان اعــزام شــده بــه محــل میکوشــند بــه
ایــن امــر دســت یابنــد.
در پژوهــش حاضــر ،ازتمامــی شــواهد ثانویــه همچــون
زمینلغزشهــای( )landslideبــزرگ ،ســنگریزشها
( ،)rock fallروانههایســنگی(،)rock avalanche
گســیختگیها ،ســنگهای پرتابشــده ()stone jumping
و جوشــش آب و ماســه جهــت تعییــن هرچــه دقیــق تــر
پهنــه رومرکــزی و گســل مســبب رخــداد ایــن زمینلــرزه
بهــره گرفتــه خواهــد شــد.

تصویـر  )1زمینلغـزش بـزرگ همـراه بـا روانـه سـنگی در ارتفاعـات جنوبـی
روسـتای پـاالن سـفلی که در پهنـه مهلـرزهای زمینلـرزه اخیر  triggerشـده
اسـت ،نـگاه بـه سـوی جنـوب .در پهنـه مهلـرزهای زمینلـرزه اخیـر ،تمرکز
چندیـن زمینلغـزش بسـیار بـزرگ دینامیکـی را میتـوان مشـاهده کـرد.

تصویــر  )2ریــزش و پرتــاب قطعــه ســنگی بــه ابعــاد بیــش از  2×3×4متــر
بانــدازه حــدود  200متــر و از بلنــدای  35متــری در زمینلــرزه اخیــر.
ارتفاعــات خــاوری روســتای مرشــایر ،نــگاه بــه ســوی خــاور
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تصویر  )3ریزش و پرتاب قطعه سنگی بسیار بزرگ به ابعاد دست کم 2×3×4
متر در حدود  200متر در زمینلرزه اخیر .به گودهای ایجاد شده براثر برخورد
و پرتاب بلوک سنگی توجه کنید .ارتفاعات خاوری روستای مرشایر ،نگاه به
سوی شمال باختر .محاسبات اولیه در پژوهش حاضر میتواند گویای شتاب
 PGAدست کم  0/3شتاب ثقل زمین بر اثر رخداد زمینلرزه حاضر در این
ساختگاه باشد.

تصویر )6پرتاب سنگها و جابهجایی آنها در نزدیکی روستای بزمیرآباد ،به
سبب عملکرد شتاب شاقولی زیاد در پهنه رومرکزی زمینلرزه اخیر

تصویر  )7پرتاب سنگها و جابهجایی آنها در نزدیکی روستای بزمیرآباد ،به
سبب عملکرد شتاب شاقولی زیاد در پهنه رومرکزی زمینلرزه اخیر

تصویر  )4گسیختگیهای ایجاد شده در جاده به سبب ناپایداری دامنه در
زمینلرزه اخیر ،جنوب روستای چم زرشک ،نگاه به سوی جنوب خاور

تصویر  )8جوشش آب و ماسه در حاشیه جاده در پهنه رومرکزی زمینلرزه
اخیر ،جنوب روستای پاالن علیا ،نگاه به سوی شمال

تصویر  )5گسیختگیهای ایجاد شده در جاده به سبب ناپایداری دامنه در
پهنه رومرکزی زمینلرزه اخیر ،جنوب روستای چم زرشک ،نگاه به سوی جنوب

پهنــه متأثــر از ایــن زمینلــرزه در گســتره دو گســل
اصلــی شــمال باختــری -جنــوب خــاوری زاگــرس،
گســلههای جبهــه کوهســتان زاگــرس ( )MFFو زاگــرس
بلنــد ( )HZFق ـرار گرفتــه اســت .در ایــن گســتره ،ایــن

دو گســل در بخشهــای شــمال باختــری بــه یکدیگــر
نزدیــک مــی شــوند .از دیــدگاه زمیــن ســاخت زاگــرس،
گســله  MFFگســلی کــم شــیب بــا شــیب بــه ســوی
شــمال خــاور و ســازوکار راندگــی بــوده و گســل  HZFنیــز
گســلی پرشــیب تــر بــا شــیب بــه ســوی شــمال خــاور و
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ســازوکار معکــوس و مولفــه کوچــک راســتالغز راســتگرد
در شــمال آن جــای گرفتــه اســت .در پژوهــش حاضــر،
بــا توجــه بــه تمرکــز خرابیهــای گــزارش شــده از شــهر
گزارش
ســرپل ذهــاب در مجــاورت  MFFو شــهر کوچکتــر
خبری
ازگلــه درمجــاورت  HZFو موقعیــت کانــون ســطحی ایــن
زمینلــرزه ،بــه بررســی و تدقیــق پهنــه رومرکــز ایــن
زمینلــرزه پرداختــه شــد .بررســیها نشــان از تمرکــز
ایــن شــواهد ثانویه در مجــاورت  HZFدارد و ایــن در حالی
اســت کــه مقایســه فــوکال مکانیســم ایــن زمینلــرزه و
ویژگــی هــای هندســی گســل هــای یــاد شــده میتوانــد
بیشــتر نشــاندهنده جنبایــی گســله پــی ســنگی
راندگــی و کــم شــیب  MFFدر پیشــانی جنوبــی زاگــرس
باشــد .بــه بیــان دیگــر ،بــا توجــه بــه عمــق پیشــنهادی
افقهــای مســتهلک کننــده دگــر شــکلی گســلی در ژرفــا
و نیــز همخوانــی نســبتا خــوب آن بــا موقعیــت کانــون
ایــن زمینلــرزه ،ایــن موضــوع میتوانــد گویــای شــکل
گیــری گســلش ســطحی متمرکــز باشــد .تصویــر InSar
فراهــم آمــده نیزبــه رغــم رخــداد جابهجایــی گســلی
حــدود  3متــری در ژرفــا گویــای رخــداد دگرشــکلی
شــاقولی  90-80ســانتیمتری پراکنــده در پهنــهای 4-3
کیلومتــری در ســطح زمیــن میتوانــد باشــد.
مطالعــات جدید(پالیــزوان ,Motaghi et al( ،1395
 2009 ,.Oveissi et al ,2017نیــز میتوانــد بیانگــرآن
باشــد کــه عمــق دتاچمنــت در ایــن گســتره بویــژه بـرای
گســله  MFFعمــق حــدود  15-18کیلومتــر و درون
تصویر )9همپوشانی اینترفروگرام زمینلرزه باختر کرمانشاه -ازگله .به نحوه
پــی ســنگ واقــع شــده اســت کــه بــا عمــق کانونــی پراکنده شدن دگرشکلی در سطح زمین و به تحلیل رفتن میزان جابهجایی
زمینلــرزه حاضــر نیــز همخوانــی دارد.
شاقولی از ژرفا به سمت سطح زمین طی رخداد این زمینلرزه توجه شود.
در پژوهــش میدانــی حاضــر ،پیجویــی شــواهد ثانویــه
پژوهشگر لرزه زمینساخت سازمان زمینشناسی و
بــا هــدف یافتــن گســلش ســطحی -زمینلــرزهای در
اکتشافاتمعدنی کشور:
حــال انجــام اســت .اگرچــه بخــش زیــادی از گســلههای
زاگــرس در گــذر زمــان بیشــتر بــه شــکل نهــان عمــل
رخداد زمینلرزههای اثرگذار در پهنه زاگرس
کردهانــد (همچــون؛  1995 ,Berberianو Oveissi et
هیچگاه دور از انتظار نیست
 ، 2009 ,.alپالیــزوان  1395و ،)2017 ,.Motaghi et al
نظــر بــه بــزرگای زیــاد و عمــق کــم زمینلــرزه حاضــر ،بــه منظــور بررســی زمینلــرزه یکشــنبه  21آبــان  96بــه
احتمــال بــه ســطح رســیدن گســلش دور از ذهــن نبــود و ســراغ پژوهشــگر گــروه لــرزه زمینســاخت و زلزلهشناســی
ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور رفتــم تــا
از ایــن رو تــالش ب ـرای یافتــن آن ادامــه دارد.
برای انجام این پژوهش از آقایان دکتر اسماعیل شبانبان ،مســائل زمینشناســی و فنــی رخــداد زمینلــرزه مذکــور را
دکتر محمد فروتن و دکتر بهنام اویسی بابت بحثهای علمی جویــا شــوم.
ارزشمندشان سپاسگزاری میشود.
دکتــر شــهریار ســلیمانی آزاد ،ضمــن اشــاره بــه وقــوع

زمینلــرزه شــب گذشــته در محــدوده باختــر کرمانشــاه
گفــت :آنچــه میتــوان از پهنــه رومرکــزی ایــن زمینلــرزه
دریافــت کــرد،آن اســت کــه ایــن رخــداد در مــرز میــان دو
کشــور در مناطــق ســرپل ذهــاب و قصــر شــیرین در ای ـران و
حلبچــه در عـراق بــه وقــوع پیوســته اســت کــه بــا توجــه بــه
کــم جمعیــت نبــودن ایــن مناطــق و تراکــم گســترده روســتاها
و شــهرها اثــرات ایــن زمینلــرزه در منطقــهای گســترده
احســاس شــد.
وی ضمــن اشــاره بــه دیــدگاه لــرزه زمینســاختی رشــته کــوه
زاگــرس کــه در بخــش میانــی کمربنــد کوهزایــی آلپ-هیمالیا
قـرار گرفتــه ،یــادآور شــد :ایــن قســمت شــامل  4پهنه گســلی
اصلــی بــا راســتای شــمال باختــری اســت کــه گســل جبهــه
کوهســتان زاگــرس در بخــش جنوبــی و گســل زاگــرس بلنــد
در شــمال آن ،دو مــورد از ایــن پهنههــای گســلی را تشــکیل
میدهنــد کــه ایــن دو در پهنــه رومرکــزی زمینلــرزه اخیــر
بــه هــم نزدیــک میشــوند.
ایشــان بــا بیــان اینکــه رونــد ایــن دو جبهــه ســاختاری شــمال
باختر-جنــوب خــاور اســت ،افــزود :در محدوده ســرپل ذهاب
پهنــه گســلی جبهــه کوهســتان زاگــرس در نزدیکتریــن
فاصلــه خــود بــه گســل زاگــرس بلنــد قــرار میگیــرد و
ویژگیهــای شــناخته شــده از ایــن منطقــه بــه لحــاظ جنبشــی
بــه صــورت حــرکات معکــوس بــا مولفــه کوچــک راســتا لغــز-
راســتبر اســت.
ســلیمانی ،عمــق حــدود  10کیلومتــری را بــه عنــوان نکتــه
قابــل تامــل ایــن زمینلــرزه عنــوان کــرد و گفــت :ایــن مقــدار
عمــق نســبت داده شــده بـرای یــک زمینلــرزه بــا ایــن مقــدار
انــرژی میتوانــد تخریــب زیــادی در ســطح و در شــهرها و
روســتاهای قـرار گرفتــه در ایــن پهنــه رومرکــزی ایجــاد کنــد.
بــه گفتــه وی ،مســائل عنــوان شــده بــه هم ـراه زمــان وقــوع
ایــن زمینلــرزه در شــب هنــگام بــه میــزان تلفــات افــزوده
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه رخــداد زمینلرزههــای
اثرگــذار در پهنــه زاگــرس دور از انتظــار نیســت.
ایــن پژوهشــگر حــوزه لــرزه زمینســاخت ضمــن اشــاره
بــه رعایــت اصــول ایمنــی در ساختوســازهای شــهری و
روســتایی خاطرنشــان کــرد :بایــد تــالش کــرد تــا حــد امکان
از مکانهــای نزدیــک بــه گســلهای لــرزهزا فاصلــه گرفــت
و در قــدم بعــدی ســاختمانهای مقاومتــر و اصولیتــر در
مناطــق خطــرزا کــه مجبــور بــه زندگــی در آنهــا هســتیم،
بســازیم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی کشــور همــواره ســعی دارد تــا نقشــههای
شناســایی مناطــق لــرزهزا را تهیــه و در اختیــار بخــش ط ـراح
بگــذارد ،تصریــح کــرد :اســتفاده از ایــن مطالعــات بــه

ضمانــت اجرایــی و مجریــان باوجــدان و متخصــص نیــاز دارد
تــا نســبت بــه ساختوســاز مناســب و بهینــه مقــاوم در
ایــن مناطــق پرخطــر احســاس مســئولیت بیشــتری داشــته
باشــند.
ســلیمانی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس اقلیــم خشــک و
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نیمهخشــک موجــود در ایــران مــردم از دیربــاز بــه دنبــال
شناســایی ذخایــر آب بــرای گــذران زندگــی در مناطــق
مختلــف بودهانــد ،تاکیــد کــرد :همــواره آب در اولویــت
گزارش
انتخــاب محــل زندگــی مــردم ق ـرار داشــته و آب معمــوال در
خبری
کوهپایههــا و دره یافــت میشــود کــه بــر همیــن اســاس
ساختوســازهای روســتایی و ســپس توســعه و تمرکــز
شــهری و صنعتــی بــه خاطــر نیــاز بــه آب در نزدیکــی جبهــه
کوهســتان قــرار میگیــرد کــه معمــوال ایــن مناطــق را در
ایــران پهنههــای گســلی دربــر گرفتــه اســت.
ایــن کارشــناس ارشــد زمینشناســی زمینلــرزه بــا اشــاره
بــه اینکــه در گــذر زمــان روســتاهای کوچــک بــه شــهرها و
مراکــز جمعیتــی تبدیــل میشــود و از ایــنرو در گــذر زمــان
مــا خودمــان را در مقابــل رخــداد زمینلرزههــا آســیبپذیرتر
میکنیــم ،خاطرنشــان کــرد :بــه لحــاظ اینکــه بــه ناچــار
جمعیــت گســتردهای در ایــن مناطــق متمرکــز میشــوند،
بایــد ش ـرایط ساختوســاز ایمــن و بهینــه را رعایــت کنیــم.
وی ضمــن مقایســه زمینلــرزه اخیــر بــا زمینلرزههــای
بــم و ورزقــان تصریــح کــرد :زمینلــرزه اخیــر بــا ایــن
زمینلرزههــا نزدیــک بــه یــک واحــد در بــزرگا اختــالف
دارد کــه ایــن مقــدار اختــالف بــه بیــش از  30برابــر در
انــرژی میرســد و ایــن بــه آن معناســت کــه در زمینلــرزه
شــب گذشــته نزدیــک بــه  30برابــر زمینلــرزه بــم انــرژی
آزاد شــد کــه بهطــور مســلم ایــن امــر از اهمیــت ویــژهای در
ایــن گســتره برخــوردار اســت.
بــه گفتــه وی ،مســائل مطــرح شــده تاکنــون برآوردهــای
مقدماتــی اســت کــه بایــد بــا انجــام تحقیقــات میدانــی
در طــی روزهــای آتــی از ســوی پژوهشــگران ســازمان
زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور بــه مطالعــات و
نتایــج تکمیلــی دســت یافــت.
شـایان ذکر اسـت ،محل نزدیک شـدن گسـل جبهه کوهستان
زاگرس به گسـله بلنـد زاگـرس در بخشهای شـمالیتر باعث
بـروز زمینلـرزه در غـرب کشـور شـده کـه بـر اسـاس اعالم
مراکـز پژوهشـی مختلـف مرکـز وقـوع ایـن زمینلـرزه اسـتان
کرمانشـاه حوالـی ازگلـه در طـول جغرافیایـی  ،9/45عـرض
جغرافیایـی  84/34و عمـق  11کیلومتـری زمیـن بـوده و در
پنـج کیلومتـری ازگلـه 25 ،کیلومتـری تازهآبـاد 37 ،کیلومتری
باینـگان 112 ،کیلومتری سـنندج و  122کیلومتری کرمانشـاه
روی داده اسـت.
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نقطه تالقی معدنکاری و محیط زیست کجاست
الهام معینی جزنی -سردبیر

هنـری فایـر عکسهایـش را سـوار بـر هواپیمـا و هلیکوپتـر
از فـراز معدنهـای عظیـم ،حفاریهـای بـزرگ و اسـتخرهای
ذخیـره پسـاب میانـدازد .وقتـی بـه عکسهایـش نـگاه
میکنیـد ،از آنهمـه رنـگ و رگههـای منظـم بـه هیجـان
میآییـد .ولـی او کار خـودش را خلـق تصاویـر زیبـا و در عین
حـال منزجرکننـده از آلودگیهـای بشرسـاز میدانـد .وی از
آنهـا بهعنـوان زخمهـای زیبـا یـاد میکنـد و میگوید پشـت
ایـن رگههـا و رنگینکمانهـای زیبـا ،قصـه غمانگیـزی نهفته
اسـت .از موضوعـات مـورد عالقـه او میتوان بـه پدیدههایی
چـون گـرم شـدن زمیـن ،آلودگـی محیطزیسـت و تخریـب
زیسـتگاههای حیاتوحـش اشـاره کـرد کـه همگـی در
عکسهایـش نشـان داده شـده اسـت .فایـر در کتابی بـا نام
"روز بعـد از فـردا" هشـتاد عکـس رنگـی خـود را کـه حاصل
عکاسـیاش در یـک پـروژه بـا نـام "زخمهـای صنعتـی" بود،
بـه چـاپ رسـاند تا هرچـه بیشـتر جهـان را متوجـه تاثیرات
دسـتکاری بشـر در طبیعـت کنـد.
فعـاالن محیطزیسـت ،دیدگاهـی شـبیه هنریفایـر دارنـد
و معتقدنـد تخریـب پوشـش جنگلـی ،باالبـردن نـرخ
رسـوبگذاری ،اخـالل زندگـی حیاتوحـش بـر اثـر
فعالیتهایـی چـون انفجـار ،تـردد کامیونهـا و ایجـاد گـردو
غبار ،کمترین آسـیبی اسـت کـه معدنکاری به محیط زیسـت
وارد میکنـد.
از سـوی دیگـر ،بسـیاری از کارشناسـان معدنـی ،تـراژدی
سـاختن از فعالیتهـای معدنـی را اغراق میداننـد و معتقدند
معدنـکاری بـا رعایـت شـرایط زیسـتمحیطی ،چنـدان هـم
آسـیبزننده نبـوده و در صـورت رعایت اصـول و ضوابط ،به
توسـعه پایـدار کمـک میکند .آنهـا میگویند احـداث معادن
و بهرهبـرداری آنهـا ،از جمله فعالیتهایی اسـت کـه میتواند
در توسـعه و ایجـاد اشـتغال در هر منطقه ،نقش مهمی داشـته
باشـد و بهعنـوان محرکـی بـرای افزایـش درآمـد ناخالـص
کشـور بهشـمار رود .بـه عقیـده کارشناسـان اقتصـادی ،حتی

سـود حاصـل از معدنـکاری صحیـح ،بـه میزانـی اسـت کـه
شـرایط را بـرای بازسـازی محیطزیسـت فراهـم کند.
در میـان کشـمکش معدنیهـا و محیطزیسـتیها ،تعـادل
میـان سیاسـتهای محیطزیسـت و اهـداف اقتصـادی مهـم
بـه نظـر میرسـد .چرا کـه وقتی میتوانیـم بگوییم در مسـیر
توسـعه پایـدار قـدم برداشـتهایم کـه بیـن اهـداف زیسـت
محیطـی ،اجتماعـی و حتـی فرهنگـی تعـادل برقـرار کـرده
باشـیم .ایـن موضـوع زمانی محقق میشـود که سیاسـتهای
زیسـتمحیطی و سیاسـتهای اجتماعـی جوامـع مدنـی بـا
سیاسـتهای اقتصـادی در یـک جهـت قـرار گیـرد.
در دنیـای کشـورهای پیشـرفته ،اسـتفاده از فناوریهـای
نویـن ،بسـیاری از مشـکالت و چالشهـای زیسـتمحیطی را
مرتفـع کـرده اسـت .از دیگر سـو ،قوانین نوشـته شـده آنقدر
ضمانـت اجرایـی دارد کـه هـم فعالیتهایمعدنـی بهعنوان
یـک عامل توسـعهای شـناخته شـود و هـم محیط زیسـت از
تخریـب در امان باشـد .به همینخاطر اسـت که در بسـیاری
از کشـورهایی کـه قوانیـن زیسـتمحیطی سـختگیرانه بهنظر
میرسـد نیـز معدنـکاری همچنان انجام شـده و پـس از اتمام
آن ،محیـط یـا بـه حالت اولیـه درآمـده یا بـا تغییـر کاربری،
فعالیـت جدیـد منطبـق بـر ضوابط زیسـتمحیطی را شـروع
می کنـد.
نکتـه جالـب آن اسـت کـه در کشـورهایی ماننـد کانـادا،
فرانسـه ،اسـترالیا و آفریقا کـه نقش معدنکاری پررنگ اسـت،
قوانیـن تصویـب شـده کمابیش یکـی بـوده و در همگـی آنها
بـر اثـرات زیسـتمحیطی بـا شـدت خاصـی تاکیـد شـده
اسـت .بهطوریکـه سـرمایهگذاران در صنعـت معدنـکاری
میداننـد از ابتـدای فعالیـت تـا پایـان کار ،ملـزم بـه رعایت
چـه اصولی بـرای بازسـازی معـادن و منابـع طبیعـی خواهند
بـود .ایـن شـفافیت باعـث میشـود تـا تصمیمات سـلیقهای
راه بـه جایـی نبـرد و سـرمایهگذاران تکلیـف خـود را در حین
سـرمایهگذاری بداننـد.

عکس هوایی از زبالههای بوکسیت حاصل از تولید آلومینیوم ،عکاس :هنری
فایر

یاددشت

راههای بازگشت معدن به زیست بوم از کجا میگذرد
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گزارش
خبری

بررسی پیرشفتهای اکتشافی ،ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمیایی
استان خراسان شاملی
محمدعلی علینیا ،معاون هامهنگی امورعمرانی استانداری خراسان شاملی به همراه بهروز برنا معاون اکتشاف واشرتی معاون
برنامهریزی این سازمان ،نیکدل رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و طاهری مدیرکل زمینشناسی منطقه شامل رشق از نزدیک
در جریان پیرشفتهای اکتشافی ،پروژههای ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمیایی در بخشهای جنوبی و غربی این استان قرار گرفتند.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،درایــن بازدیــد مســئوالن
در ســایت پــروازی شــیروان حضــور یافتنــد و پــس از
شــنیدن گــزارش پروژههــای ژئوفیزیــک هوایــی کــه
از حــدود یــک مــاه قبــل در منطقــه عمومــی بلــوک
صفیآبــاد -جاجــرم از ســوی یــک فرونــد بالگــرد
ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور
بــا هــدف گــردآوری اطالعــات منطقــهای و شناســایی
ذخایــر پنهــان آغــاز شــده اســت ،درجریــان پیشــرفت
امــور قــرار گرفتنــد.
در ادامــه ایــن بازدیــد ،در جلســه مشــترکی در محــل
فرمانــداری شــیروان و بــا حضــور بازدیدکننــدگان و دیگر
مســئوالن محلــی ،مــوارد مختلفــی از ادامــه اکتشــافات
در اســتان تــا شناســایی کامــل بخشهــای پیشبینــی
شــده مطــرح و بــر اهمیــت ایــن مطالعــات در رشــد و
توســعه اســتان تاکیــد شــد.
وحیــد فتوتــی ،مدیــرکل دفتــر ژئوماتیکــس ایــن

ســازمان ضمــن تشــکر از مســئوالن اســتانی در حمایت
از انجــام ایــن پروژههــا گفــت :تاکنــون بیــش از 10
هــزار کیلومتــر خطــی پــرواز انجــام شــده و ایــن طــرح
تــا برداشــت  30هــزار کیلومتــر خطــی در منطقــه
جنوبــی اســتان همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.
علینیــا نیــز در ایــن جلســه بــر اهمیــت مطالعــات
زمینشناســی و اکتشــافی در گســتره اســتان خراســان
شــمالی تاکیــد کــرد و از مســئوالن ســازمان صنعــت
معــدن و تجــارت اســتان و همت مدیــران و کارشناســان
ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور در
پوشــش فعالیتهــای اکتشــافی اســتان تقدیــر کــرد.
در ایــن جلســه ،اشــتری معــاون برنامهریــزی و توســعه
مدیریــت ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی
کشــور ضمــن ارائــه گزارشــی از گســتردگی مطالعــات
ایــن ســازمان و دامنــه وســیعی از ایــن فعالیتهــا
در مناطــق مختلــف کشــور ،اظهــار امیــدواری کــرد
بــا انجــام ایــن مطالعــات ،تولیــد ســرمایه در بخــش
معــدن جایگزیــن صــادرات فرآوردههــای نفتــی شــود.
مدیــرکل زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی شــمال
شــرق نیــز بــه ذکــر مــواردی از فعالیتهــای
زمینشناســی و مخاطــرات زمینشــناختی انجــام
شــده و در حــال انجــام بــه همــت کارشناســان ســازمان
در اســتان خراســان شــمالی پرداخــت و افــزود:

خوشــبختانه بــا هماهنگیهــای صــورت گرفتــه بیــن
مقامــات اســتان و کشــور حجــم قابــل توجهــی از
اقدامــات فنــی در حــوزه زمینشناســی و اکتشــاف در
اســتان خراســان شــمالی در دســت انجــام اســت که در
آینــده توســعه و تحقــق بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.
 14جعفــر طاهــری در ادامــه از همــکاری و پیگیــری بســیار
خــوب آقــای نیکــدل ،رئیــس ســازمان صنعــت معــدن
و تجــارت اســتان در حمایــت و پیگیــری اعتبــارات
گزارش اکتشــافی اســتان تشــکر کــرد.
خبری

معاون اکتشافات سازمان زمینشناسی:

وجود  2درصد ذخایر قطعی شناسایی شده کشور
در خراسان شاملی
بهــروز برنــا نیــز بــا ذکــر آمــار و ارقامــی از وضعیــت
معدنــی اســتان خراســان شــمالی جایــگاه ایــن اســتان
در اســتخراج ســنگهای تزئینــی و ســایر مــواد معدنــی
را بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و بــه ذکــر مــواردی
از کاربــرد مــواد معدنــی کشــف شــده در اســتان در
کشــاورزی پرداخــت.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون  2درصــد ذخایــر
قطعــی شناســایی شــده معــدن کشــور در خراســان
شــمالی اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه1/73
درصــد خــاک کشــور در خراســان شــمالی اســت،
ذخایــر قطعــی آن بــاال ســت کــه بایــد بــه بحــث
معــادن توجــه ویــژه صــورت گیــرد.
بــه گفتــه معــاون اکتشــافات ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی کشــور ،در کل کشــور  48میلیــارد
تــن ذخایــر قطعــی داریــم کــه یــک میلیــارد تــن آن در
خراســان شــمالی اســت.
برنــا ،بــا بیــان اینکــه در ایــن اســتان ژئوفیزیــک
هوایــی انجــام شــده ،افــزود :اســتان خراســان شــمالی

یکــی از اســتانهایی اســت کــه از  9پهنــه زمیــن
شناســی 2 ،پهنــه را داراســت کــه پهنــه بینالــود و
کپــهداغ از مهمتریــن پهنههــای ایــن اســتان هســتند.
ایــن مقــام مســئول ضمــن اشــاره بــه اکتشــافات
خوبــی کــه در اســتان انجــام شــده ،خاطرنشــان
کــرد :پــس از تشــکیل نقشــهها در بخــش فســفات،
ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور
فعالیتهــای زیــادی انجــام داده و  20محــدوده
امیدبخــش کشــف شــده اســت کــه قــرار اســت
اطالعــات تکمیلــی انجــام شــود.
شــایان گفتــن اســت ،هــم اکنــون  3گــروه برداشــت
اطالعــات ژئوشــیمیایی در منطقــه مانــه ســملقان و راز و
جــرگالن و  2گــروه زمینشناســی در منطقــه بجنــورد و
آشــخانه و گــروه هــای برداشــت و پشــتیبانی عملیــات
پــروازی ژئوفیزیــک هوایــی در منطقــه شــیروان
اســتان خراســان شــمالی حضــور دارنــد و بــهزودی
شــرکتهای پیمانــکاری حفــاری مغزهگیــری در
مناطــق امیدبخــش عملیــات حفــاری مغزهگیــری در
جهــت شــناخت ذخایــر تحتاالرضــی ،فعالیــت خــود
را زیــر نظــر کارشناســان ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی کشــور آغــاز خواهنــد کــرد.
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گفت وگو
گفتوگو با دکرت هاشم اطمینان،کاشف معدن مس سونگون

از اینکه در به مثر رسیدن این معدن سهمی داشتهام
حس خوبی دارم
قسمت دوم
گفتوگو :مرضیه کاظمی-روابط عمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

درشامره قبل ماهنامه عومزمین و معدن در بخش گفتوگو با دکرت هاشم اطمینان-کاشف معدن مس سونگون -آشنا شدیم و فعالیتهای
تحصیلی ،علمی و تحقیقاتی ایشان ،علت عزیمت به خارج ،چرایی انتخاب رشته زمینشناسی به عنوان رشته تحصیلی و شغل آینده ،تفاوت
نگاه یک زمینشناس و یک فرد عادی و همچنین تحقیقات علمی ایشان درباره معدن مس رسچشمه و در نهایت معدن مس سونگون را
بررسی کردیم .در ادامه رسنوشت معدن سونگون طی سالهای گذشته و همچنین روند پیرشفت آن طی سالهای جاری ،فعالیتهای علمی
و تحقیقاتی ایشان در اسرتالیا و دوران بازنشستگی دکرت اطمینان را با یکدیگر مرور میکنیم.

 درباره سرنوشت معدن سونگون پس از مطالعات
اولیهتان ،بیشتر توضیح دهید.

همانطـور کـه اشـاره کـردم؛ سرنوشـت سـونگون پس از
گـزارش مـن در سـال 1356باشـروع انقالب مواجه شـد
و سـپس در سـال  1359جنـگ تحمیلـی آغاز شـد و برای
سـالهای طوالنـی تقریبـا بیشـتر فعالیتهای اقتصـادی به
خصـوص اکتشـاف معـادن راکـد و متوقـف شـده بـود.
باالخـره سـال  1365یعنـی در سـالهای پایانـی جنـگ،
شـرکت ملی صنایع مـس ایـران تصمیم گرفـت پروژههای
معدنـی را فعـال کنـد و ایـن کار را بـا بررسـی گزارشهای
موجـود در آرشـیو شـرکت شـروع کردند.کارشناسـان
شـرکت مـس پـس از بررسـی گزارشهـای گوناگـون
دربـاره سـونگون متوجـه شـدند کـه در زمینـه اهمیـت
کانیسـازی در سـونگون و بـه ویـژه درباره ژنز یا خاسـتگاه
آن اختـالف عقیـده زیـادی وجـوددارد .آن زمـان عدهای
از زمینشناسـان بـه پورفیری بـودن مس سـونگون اعتقاد
نداشـتند و ایـن در حالی بود که کارشناسـان شـرکت مس
در گزارشهـای موجود مشـاهده کردند یکی دو سـال قبل
از انقالب ،یکی از کارشناسـان سـازمان زمینشناسـی کشور
بـه نام هاشـم اطمینان گزارشـی بیسـت و چهـار صفحهای

دربـاره سـونگون نوشـته و بـا دالیـل زیاد به ایـن موضوع
پورفیـری بـودن سـونگون تأکیـد داشـته و آن را بـا معدن
مـس سرچشـمه مقایسـه کرده اسـت .بـر همین اسـاس
شـرکت مس تصمیم گرفت یک شـرکت مهندسـی مشاور
مسـتقل را اسـتخدام کنـد تا شـرکت مـس را از بالتکلیفی
رهـا کـرده و روشـن کننـد ابتدا تـا چه حـد میتـوان یقین
داشـت کـه کانیسـازی در سـونگون از نـوع پورفیـری
اسـت واگـر هسـت تـا چـه حـد اهمیـت دارد و آیـا بایـد
بـرای اکتشـاف تفصیلی در سـونگون سـرمایهگذاری کالن
شـود یـا خیـر؟ براین مبنا شـرکت مس شـرکت مهندسـی
مشاورکانسـاران را اسـتخدام کـرد و ایـن شـرکت پـس از
بررسـی تمام گزارشهای موجود درباره سـونگون گزارشـی
تهیـه و در آذر  1365بـه شـرکت مـس ارائـه کـرد .دراین
گـزارش ،ضمـن رد عقاید ارائه شـده به دفعـات از نظرات
هاشـم اطمینـان دفاع شـده بود .نسـخهای از ایـن گزارش
در زمانی که من در سـال  1371از معدن سـونگون بازدید
کـردم از سـوی آقـای مهنـدس علیاکبـرزاده بخشـدار
سـابق منطقـه ورزقان و مشـاور شـرکت مـس در آن زمان
( )1371بـه اینجانـب داده شـد .آقـای مهنـدس اکبرزاده
اظهـار داشـت بـرای تصمیمگیـری جهـت تامیـن بودجـه

دکتر اطمینان و همسرشان در بازدید از معدن مس سونگون

بـرای اکتشـافات تفصیلـی در سـونگون اختـالف نظرهای
زیـادی بـود کـه برای رسـیدن به توافـق چندان هم آسـان
بـه نظـر نمیرسـید .آقـای مهنـدس اکبـرزاده بـه مـن
اذعـان داشـت از گزارشهـای مـن به شـدت دفـاع کرده
و آنهـا را قانع کـرده اینجانـب در گزارش خود بـا قاطعیت
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ثابـت کردهام کـه سـونگون یک کانسـار از نـوع پورفیری
و بسـیار بااهمیـت اسـت و بـر اسـاس ایـن اسـتداللها و
پیگیریهـا ،باالخـره اولیـن حفاریهـا انجام شـد و بودجه
گفت وگو اکتشـاف برای سـونگون به تصویـب رسـید و فعالیتهای
اکتشـافی تفصیلی از سـوی شـرکت ملی صنایـع مس ایران
طـی چندسـال نتیجـه بسـیار مثبـت بـه بـار آورد .امـروز
بـر مبنـای اطالعات منتشـر شـده شـرکت مس سـونگون
باذخیـره احتمالـی بیـش از یک میلیـارد و هفتصـد میلیون
تـن و ذخیره قطعـی 800میلیون تن با عیار متوسـط 0/66
صـدم درصـد از مهمترین کانسـارهای مس ایران اسـت و
اکتشـافات برای توسـعه معدن سـونگون در بخش شـرقی
معـدن بـا نتایج مثبت کمـاکان ادامه دارد .پـس از گزارش
اینجانـب در امتـداد فعالیتهـای پر بار و بسـیار ارزشـمند
زمینشناسـان معـدن سـونگون بـرای تهیـه نقشـههای
زمینشناسـی و معدنـی و گزارشهـای مربوطـه تعـداد
قابـل مالحظـهای کارهـای تحقیقـی بـا ارزش بـه صـورت
پایاننامههـای کارشناسـی ارشـد و دکتری و چـاپ مقاالت
علمـی در نشـریات بینالمللی از سـوی پژوهشـگران ایرانی
بهثمـر رسـیده و هنـوز هـم تحقیقـات روی زمینشناسـی
سـونگون ادامه دارد.
 شما به تازگی از معدن سونگون بازدید داشتهاید .از
حس درونیتان بعد از گذشت سالها کندوکاو در این
منطقه و مواجهه با کارخانههای فرآوری و تجهیزات عظیم
برایمان بگویید.

اکنـون بیـش از  40سـال از ایـن داسـتان مـی گـذرد و
مـن کـه مایل بـودم بـه مناسـبت چهلمیـن سـالگرد ارائه
گزارشـم در مـرداد 1356دربـاره کشـف سـونگون بـار
دیگـر ضمـن بازدیـد با آخریـن تحـوالت و پیشـرفتهای
عظیـم ایـن معـدن آگاه شـوم .بـا یکـی از دوسـتانم آقای
مهنـدس پیروزنیـا در معـدن تمـاس گرفتـم و بعـد نیز از صنایـع مـس ایـران و تمـام کارکنان معـدن قـرار گرفتیم.
سـوی آقای مهنـدس حاجآقـازاده مدیرعامل شـرکت مس مشـاهده مناطقـی کـه چهـل سـال پیش بـرای اولیـن بار
آذربایجـان بهطوررسـمی دعوت شـدم از سـونگون بازدید در آن قدم گذاشـته بـودم و دیدن دوباره سـرزمین زیبای
کنـم .در این بازدید همسـرم (خانم
ارسـباران برایـم بسـیار خاطرهانگیـز و
مینـا اطمینان) کـه از شـروع کار در  Áخــودم را از آن دســته انســانهای شـادیبخش بـود .وقتـی از تبریـز به
سرچشـمه و سـونگون از نزدیـک خوشــبخت میدانــم کــه توانســتم در رشــته سـوی معدن سـونگون رهسـپار شدیم
همـه مطالـب را دنبـال میکـرد ،مــورد عالقــهام تحصیــل کنــم و از امکانــات در طـول راه متوجـه این همـه تغییرات
فراوانــی کــه در ســازمان زمینشناســی در
بـا اشـتیاق بـه مـن پیوسـت .من و اختیــار داشــتم ،بــه بهرتیــن وجــه اســتفاده کنــم و پیشـرفت در همـه جهـات در ایـن
همسـرم در ایـن بازدید بسـیار مورد
سـرزمین زیبا شـدیم .ورزقانـی که من
محبـت و پذیرایـی گرم شـرکت ملی
چهـل سـال قبـل میشـناختم ،اصـال"

شـباهتی با امروز نداشـت .دانشـگاه آزاد ورزقـان امروز در
30رشـته کاردانی و کارشناسـی دانشـجو میپذیرد .از نظر
زمینشناسـی و معدنـی نقاطـی را بهخاطـر آوردم کـه بـا
پـای پیـاده در سـنین جوانـی با کولهپشـتی بـه تنهایی طی
کـرده بـودم .البتـه همانطـور کـه اشـاره کـردم ،از چهل
سـال قبـل تاکنـون چندیـن بار بـه سـونگون آمده بـودم و
شـاید هنـگام بازدیـد اخیـر تنها کسـی درمعدن سـونگون
بـودم کـه بـه مـرور تغییـر و تحـول سـونگون را در یـک
طـول زمان  40سـاله تجربه و مشـاهده کرده بـودم .از این
دورههـا هـم عکسهایـی گرفتـهام کـه بـرای کسـانی کـه
بـه سـونگون و پیشـرفت آن دلبسـتگی دارند ،بایـد جالب
باشـد .طـی این چهـار دهه یعنـی از  1356تـا  1396همه
جـا تغییـر کـرده و اکنون بـه همت مدیـران ،کارشناسـان
و تکنیسـینها معـدن مس سـونگون بـه باالتریـن بازدهی
رسـیده و ایـن موضوع بسـیار برایـم جالب و واجـد اهمیت
بـود .بایـد صمیمانه بگویم که بسـیار تحتتأثیر پیشـرفت
و اهمیـت مجتمـع مـس سـونگون قرارگرفتم .مـن در طول
زندگـی حرفـهای خـود ،از معـادن زیـادی از جملـه معادن
مـس پورفیـری بینگام و سـن مانویـل و چند معـدن دیگر
پورفیـری آمریـکا بازدیـد کـردم و بـا صراحـت میتوانـم
بگویـم عملیاتـی کـه در معـدن سـونگون تا به حـال انجام  درباره فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود در استرالیا
شـده و چگونگـی اداره امـور آن در حـال حاضـر از هر نظر بیشتر توضیح دهید
بـا معیارهـای جهانی برابـری میکنـد و با مدیریت بسـیار یکسـال بعـد از انقـالب اسـالمی ایـران بـه درخواسـت
قابلـی در حـال اداره شـدن اسـت .مشـاهده و گفتوگـو شـخصی و بـه صـورت دسـته جمعـی بـه همـراه دکتـر
بـا کارشناسـان ،تکنیسـینها و همـه کارکنـان کـه همگی با هوشـمندزاده ،دکتـر نوگل ،مهنـدس قاجار ،دکتر سـبزهای
روحیـه شـاد وبسـیار پرتحـرک و عالقهمنـد بـه یادگیـری از سـوی سـازمان مأمور خدمت در دانشـگاه تازه تاسیس
مشـغول بـه کار بودنـد ،بـرای مـن مسـرتانگیز بـود .کرمـان شـدیم .در ایـن هنـگام طرحـی مـورد نظـر گـروه
ضمـن بازدیـد از کارخانههـای عظیـم تغلیـظ وبرداشـت مـا بـود کـه در آنجـا دانشـکدهای به نـام دانشـکده علوم
و تمامـی مراحـل تکمیـل آن بهعنـوان یـک ایرانـی بـه وفنـون زمیـن تاسـیس کنیـم تـا در رشـتههای پیجویـی،
خـودم بالیـدم کـه همـه ایـن بخشها بـه همـت و تالش اکتشـاف ،اسـتخراج ،کانهآرایـی ،متالورژی و زمینشناسـی
متخصصـان ایرانـی در حـد کالس جهانـی ایـن گونـه در مهندسـی در سـطح لیسـانس مهندسـی دانشـجو تربیت
حال فعالیت اسـت .بسـیار خرسـند بـودم که این شـانس کنیـم سـپس در آینـده کوشـش شـود کـه در سـطح
را داشـتم کـه سـالها قبل ،این معـدن را مطالعه و بررسـی فوقلیسـانس و دکتـری فعالیـت خودرا گسـترش دهیم و
کنـم و آن را بـه عنـوان کانسـار مـس پورفیری بـا اهمیت همزمـان بـا شـرکتها و مراکـز معدنی از نزدیـک همکاری
معرفـی کنـم .امروز پس از گذشـت چهل سـال بـه همین کنیـم .پشـت چنین ایـدهای این بـود که با توجـه به وجود
منطقـه بازگشـتم و شـاهد بـه بـار نشسـتن ایـن معـدن
بیشـتر معـادن فعـال ایـران ازجملـه
هسـتم و از اینکـه در به ثمر رسـیدن  Áمشاهده مناطقی که چهل سال پیش مس سرچشـمه ،زغالسـنگ کرمان
ایـن معـدن سـهمی داشـتهام ،حـس برای اولین بار در آن قدم گذاشته بودم و و معـادن آهـن بافـق و کرومیـت
خوبـی دارم .در حال حاضر بر اسـاس دیدن دوباره رسزمین زیبای ارسباران برایم اسـفندقه وجـود یـک دانشـکده
انتشـارات شـرکت مـس در این معدن بسیار خاطرهانگیز و شادیبخش بود و وقتی مطابـق بـا اسـتانداردهای بینالمللی
از تربیز به سوی معدن سونگون رهسپار
و فعالیتهـای وابسـته بـه آن ،بیـش شدم در طول راه متوجه این همه تغییرات میتوانسـت از طرفـی بـه تبدیـل
از  3500نفر مشـغول کار هسـتند وبه و پیرشفت در همه جهات در این رسزمین ایـن منطقـه به یـک قطـب صنعتی و
اختصـار بایـد گفـت بـه خاطـر معدن زیبا شدم
دانشـگاهی کمـک کـرده و در نهایت

سـونگون ،چهـره صنعتـی ایـن منطقـه از ایـران عزیزمان
شـکوفایی شـگرفی پیـدا کـرده و روزبـهروز بـا همـت و
پشـتکار نیـروی جـوان باز هم شـکوفاتر خواهد شـد .الزم
میدانـم بـه این نکتـه نیز اشـاره کنـم که وجود و کشـف
معـدن سـونگون در برنامههـای اکتشـافی شـرکتهای
17
بـزرگ معدنـی جهـان ماننـد آنتوفاگوسـتا و اسـتراتکس
نیـز تاثیـر داشـته و آنهـا را تشـویق بـه سـرمایهگذاری
برای اکتشـاف در کشـورهای همجـوار بهویـژه ترکیه برای
اکتشـاف مـس و طالی پورفیری کرده اسـت .بایـد یادآور گفت وگو
شـوم آذر 1379آقـای مهنـدس محمدتقی کـرهای معاون
وزیـر و رئیـس سـازمان زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی
کشـور با ارسـال نامـهای از زحمـات و تحقیقات مـن برای
کشـف و معرفـی اهمیـت معدن مـس پورفیری سـونگون
تقدیـر بهعمـل آورد و گـزارش  1356مـرا که تـا آن زمان
محرمانـه بـود بـا دو زبـان فارسـی و انگلیسـی بـه چـاپ
رسـاندند کـه بـه ایـن وسـیله از ایشـان و آقـای دکتـر
افتخارنـژاد کـه پیوسـته دربـاره پیگیـری فعالیتهـای من
در سـونگون و شناسـایی اهمیـت آن در ایـران و در مجامع
بینالمللـی پشـتیبانی کرد و مشـوق من بوده ،سپاسـگزاری
می کنـم.
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تـا حـدودی اسـتقالل صنعتی و معدنـی میهن مـا را تا حد
امـکان اعتـال بخشـد کـه البتـه همزمـان با بسـته شـدن
دانشـگاهها در آن زمـان ایـن برنامه متوقف شـد .من درآن
زمـان ،قائممقـام و معـاون دانشـکده فنی دانشـگاه کرمان
بـودم و از سـویی بـه علـت کسـالت همسـرم کـه نیـاز به
ادامـه معالجـه در خـارج از کشـور داشـت ،از سـمت
خـود اسـتعفا و تقاضـای مرخصـی کـردم .در همیـن زمان
پیشـنهاد کاری از یـک شـرکت فرانسـوی دریافت داشـتم
کـه عالقهمنـد به همـکاری با مـن در پروژههای اکتشـاف
اورانیـوم آنهـا در اسـترالیا بودنـد و مـن نیز مایل بـودم از
ایـن راه تجربـه جدیـدی کسـب کنـم .یکـی از پروژهها در
نزدیکی شـهر تاونزویل کویینزلند درشـمال شـرق استرالیا
بـود و مـن در آن زمـان همـراه بـا همسـر و دو فرزنـد
کوچکمـان در شـعبه ایـن شـرکت در شـهر پـرت مرکـز
اسـترالیای غربـی سـاکن بودیم .ضمـن حضـور در آنجا به
مطالعـه نقشـهها و گزارشهـای زمینشناسـی تهیـه شـده
بـرای ایـن پـروژه ومقایسـه آن در سـطح زمیـن پرداختم و
متوجـه یکسـری ناهمگونـی بیـن نقشـهها وشـواهد روی
زمیـن شـدم کـه بـدون تردیـد میتوانسـت تاثیـر زیادی
در هزینههـای اکتشـافی داشـته باشـد .اشـکاالت را بـا
همـکار فرانسـوی خـودم -کـه معاون پـروژه بـود -مطرح
کـردم و بـه ایشـان نشـان دادم کـه مشـاهدات موجـود
در عـوارض طبیعـی روی زمیـن بـا نقشـهها همخوانـی و
مطابقـت نـدارد و باید در برخی نقشـهها وروند اکتشـافات
و حفاریهـا تجدیدنظـر شـود .بـر همین اسـاس ،گزارشـی
نوشـتم و نظریـهای در همیـن زمینـه ارائـه کـردم کـه بـا
اسـتقبال رو بـه رو شـد و بعـد از ایـن شـرکت در سـازمان
زمینشناسـی فـدرال اسـترالیا اسـتخدام شـدم .آنجـا از
تجربـه خـود درزمینـه سـیاالت درگیـر اسـتفاده کـردم و
آزمایشـگاه مجهـزی را تأسـیس کـردم و بار دیگـراز طرف
این سـازمان بـرای فراگیـری تکنیـک جدیدی-کـه به نام
لیـزر رامان اسپکترسـکوپی بـرای مطالعه دقیقتر سـیاالت

درگیـر در آنجـا تعبیه شـده بود-به شـهر نانسـی فرانسـه
در مرکـز تحقیقـات زمینشناسـی اورانیوم به ریاسـت دکتر
برنـارد پوتی-اسـتاد پیشـینم و بنیانگـذار آن مرکـز -رفتم
و دربازگشـت به اسـترالیا با تکمیـل فعالیتهـا و تحقیقات
خـود در ایـن زمینـه تـا سـال و 1384زمـان بازنشسـتگی
روی کانسـارهای سـربوروی ،معـادن طـال ،مـس ،قلع و
تنگسـتن اسـترالیا کار کـردم .همزمان مدیریـت و هدایت
پـروژه بزرگـی بـرای بررسـی مهاجرت سـیاالت کانیسـاز
و مهاجـرت نفـت در حوضههـای رسـوبی شـمالغرب
اسـترالیا را کـه شـخصا" پدیدآورنـده آن بـودم ،بـه عهـده
گرفتـم .در ایـن پـروژه هشـت پژوهشـگر ارشـد از مراکـز
تحقیقاتی اسـترالیا و دانشـگاهها در سراسـر اسـترالیا با من
همکاری داشـتند .طـی خدماتم در سـازمان زمینشناسـی
فـدرال اسـترالیا مقـاالت متعـددی در مجـالت علمـی
بینالمللـی و کنفرانسهـای جهانـی معرفی و منتشـر کردم
و همچنیـن بـا دعـوت از دانشـمندانی مانند دکتر یوسـف
خـارکا از سـازمان زمینشناسـی آمریـکا و پروفسـور بتخـی
از دانشـگاه ایلینویـز آمریـکا کـه دارای باالتریـن مراتـب
علمـی در رشـتههای تخصصـی خود بودنـد ،چندین کارگاه
آموزشـی در زمینه سـیاالت درگیر ،ژیوشـیمی سـیاالت در
حوضههـای رسـوبی و هیدرودینامیـک سـیاالت و نقـش
آنهـا در کانیسـازی سـرب و روی و مهاجـرت نفـت در
حوضههـای رسـوبی برگـزار و مدیریـت کـردم.
 در حال حاضرکه در دوران بازنشستگی به سر میبرید،
به چه کاری مشغول هستید؟

راسـتش بـر خـالف آنچـه تصـور میکـردم ،دوران
بازنشسـتگی دوران کنارهگیـری از کار و فعالیـت نیسـت و
بـه عقیـده مـن نباید هـم باشـد .من طـی این مـدت بعد
از بازنشسـتگی در کنـار ادامـه مطالعـات زمینشناسـی به
فعالیتهـای فرهنگی هـم پرداختهام .دربـاره فعالیتهای
زمینشناسـی بایـد بگویـم بخشـی از وقتـم را بـه مطالعـه
و مـرور برخـی کارهـای تحقیقـی و گزارشهـای گذشـته

اختصـاص دادهام و قسـمت دیگـر را بـه مشـاوره بـرای و امـا دربـاره فعالیتهـای فرهنگـی باید بگویم کـه یکی از
پروژههـای اکتشـافی در اسـترالیا و ایـران صرف کـردهام .دغدغههـای بـزرگ من در اسـترالیا بوده که تـا حد امکان
هـم اکنـون بـه یکـی از پروژههـای چنـد رشـتهای یـا چند بـرای گسـترش و شناسـایی تاریـخ ،فرهنـگ و هنـر ایـران
ُبعـدی کـه در زمان کار در سـازمان زمینشناسـی اسـترالیا بـرای ایرانیـان و بهویـژه جوانـان یا بـرای اسـترالیاییها به
بـه آن مشـغول بـودم ،بـا دیدگاههـای جدیـد پرداختهام .اتفـاق همسـرم فعالیتهـای زیـادی کردهایـم .از حـدود
19
بهطـور منظـم بـا دوسـتان زمینشناسـم در اسـترالیا بیسـت سـال پیـش برنامه شـبهای شـعر در شـهر کنبرا
جلسـاتی داریـم و درباره آخریـن رویدادهای زمینشناسـی را برگـزار میکنیـم که بسـیار مـورد اسـتقبال هموطنانمان
بهویـژه زمینشناسـی اقتصـادی گفتوگـو میکنیـم .قـرار گرفتـه و گاهـی از شـعرا و صاحبنظـران هـم دعـوت
سـال 2012در کنگـره بینالمللـی زمینشناسـی اسـترالیا میکنیـم .بـه عنـوان مثال آقـای هوشـنگ ابتهاج (سـایه) گفت وگو
مقالـهای دربـاره کانسـار عظیـم سـونگون و مقایسـه آن در یکـی از این شـبها میهمان شـب شـعر ما بود واشـعار
با کانسـار بسـیار بـزرگ چوکـی کاماتـا در شـیلی و کاربرد زیبـای خـود را بـرای حضـار خواندنـد .سـال  2000بـه
آن بـرای ادامـه اکتشـافات در سـونگون ارائـه دادم .در اتفاق همسـرم بنیـاد فرهنگـی ایرانیـان (Iranian/Persian
آخریـن دیـدارم از معـدن سـونگون تیـر  1396راجـع )Cultural Foundationرا بـا خریـد حـدود پنـج هزار جلد
بـه امـکان شـروع تحقیقاتـی دربـاره تعییـن سـن مطلـق کتـاب از طریـق خریـد کتابخانـه معتبـر یـک شـخصیت
مولیبـدن بـا روشهـای مدرن بـرای پـی بردن بـه تحول فرهنگـی در ایـران بـا هزینـه شـخصی ایجـاد کردیـم و
فرایندآلتراسـیون و کانیسـازی و در نهایت کاربرد آن برای اکنـون ایـن کتابهـا بـه طـور رایـگان در اختیـار همگان
ادامـه اکتشـافات در سـونگون مطالعه کـردم و نمونههایی اسـت .تـا بهحـال چهـار هزار جلـد ایـن کتابهـا کاتالوگ
را بـه اسـترالیا بـردم .همچنین بـا توجه به اهمیت مسـائل شـده و روی تار نمای بنیـاد فرهنگی مـاwww.ipcf.org.
زیسـتمحیطی و مـواد باطلـه در معـادن مـس پورفیـری  auبـرای اسـتفاده و جسـتجوی کاربـران و عالقهمنـدان
بـه تازگی بـا متخصصان و اسـتادان اسـترالیایی کـه درباره قـرار دارد .ایـن کتابخانـه موضوعـات تاریـخ ایـران ،تاریخ
مسـائل زیسـتمحیطی در معـادن تبحردارنـد ،تمـاس صـد سـاله اخیـر ،تاریـخ ادبیـات ایـران ،تاریـخ جهـان،
گرفتـه و امـکان همـکاری با ایشـان برای پذیرش دانشـجو تاریـخ هنـر ایـران ،تاریـخ سـینمای ایـران ،زندگینامههـای
در سـطح دکتـری از ایـران را مطـرح کـردم.
معـروف ،سـفرنامههای تاریخـی ،خاطـرات معـروف،
گاهـی هـم بـه ایـران مسـافرت میکنـم و بـه درخواسـت عرفـان ،روانشناسـی ،جامعهشناسـی ،فلسـفه ،ادیـان و
دوسـتان و همـکاران قدیمـی فعـال در کارهـای اکتشـافی ،بیـش از هشـتصد جلـد کتـاب از دیـوان شـعرا از اشـعار
بهطـور افتخـاری بهعنـوان مشـاورهمکاری میکنـم و قدیـم و جدیـد و همچنیـن اشـعار بـه زبانهـای خارجی و
چندیـن بـار بـه مناطـق معدنـی وپروژههـای اکتشـافی فرهنگهـای لغـت بـه زبانهـای گوناگـون را دربـردارد.
رفتـهام .همـکاری و مشـاوره بـا شـرکت ملـی صنایع مس اسـتادانی کـه از ایـن کتابخانـه بازدیـد کردهانـد ،از ایـن
ایـران بـرای پروژه اکتشـافی چاهفیـروزه در نزدیکی شـهر مجموعـه بهعنوان بـزرگ ترین کتابخانه فارسـی در نیمکره
بابک ،کانسـار مـس و طـالی پورفیری شـادان در نزدیکی جنوبـی کـه بـر اسـاس اسـتانداردهای بینالمللـی تنظیم
بیرجنـد و شـرکت زرنـاب برای اکتشـافات مـس پورفیری شـده یـاد میکننـد .فعالیتهـای فرهنگـی ایـن بنیـاد
در ناحیـه ارسـباران بخشـی از ایـن فعالیتهـا اسـت .باید شـامل برگـزاری سـخنرانی کـه از کارشناسـان و اسـتادان
بگویـم در هر سـفر به ایران ،بیش از نصـف زمانم را صرف بـزرگ بـرای یک موضـوع خاص دعـوت میشـود و برای
مشـاوره و کارهای زمینشناسـی و اکتشـافی میکنم .شاید مثال سـال 2007به مناسـبت هشـتصدمین سـالگرد تولد
خالـی از لطـف نباشـد که بگویـم در زمان اقامـت در ایران موالنا-که از سـوی یونسـکو سـال موالنا(رومی) اعالم شده
دوسـتان برای من میکروسـکوپ و کامپیوتر می فرسـتند و بود-بزرگداشـتی در دانشـگاههای سـیدنی و دانشـگاه ملی
آپارتمـان من بهطور رسـمی به دفتـرکار یا نیمه آزمایشـگاه اسـترالیا برگـزار کردیـم و کارشناسـان در ایـن زمینه برای
کوچکـی تبدیـل میشـود .بـه یـاد دارم بـه تازگـی کـه در ایرانیـان و غیرایرانیـان بـه زبانهـای فارسـی و انگلیسـی
تهـران مشـغول کار روی گزارشـی
سـخنرانی کردند کـه مورد اسـتقبال
 Áامروز پس از گذشت چهل سال به همین
بـودم ،بـرق رفـت و مـن بـه ناچـار با منطقه بازگشتم و شاهد به بار نشسنت این گسـترده قـرار گرفـت .همچنیـن
شـمع مقابـل لپتاپ در تاریکی شـب معدن هستم و از اینکه در به مثر رسیدن نشسـتهایی از سـوی انجمن کتاب
بـه کار ادامـه دادم و عکسـی هـم از این معدن سهمی داشتهام ،حس خوبی دارم ایـن بنیـاد بهطـور منظـم بـرای
این صحنـه دارم.
عالقهمنـدان ایرانـی و اسـترالیایی
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گفت وگو

برگـزار میشـود و کتابهـای مختلـف بـه زبانهـای
فارسـی وانگلیسـی مـورد نقد و بررسـی قـرار میگیـرد .از
سـال  1387همـه سـاله جایـزهای به نـام هاشـم اطمینان
بـرای بهتریـن دانشـجو در زمینـه تاریـخ و فرهنـگ ایران
دراختیـار دانشـگاه ملـی اسـترالیا گذاشـتهام .در اوقـات
فراغـت بـه باغبانـی و پـرورش گل بهخصـوص گل رز
میپـردازم و بـاغ میـوه کوچکـی را هـم در کنبـرا ایجـاد
کردهایـم کـه مـورد توجـه نوههایمـان اسـت .همچنین به
ادبیـات ایـران و خارجـی عالقهمنـدم و ازخوانـدن همـه
نـوع کتـاب و بهخصـوص کتابهـای تاریخـی ،داسـتان،
شـعر فارسـی کالسـیک و مـدرن بسـیار لـذت میبـرم و
فیلمهـای خـوب فارسـی را هـم هـر چنـد گاه بـا همسـرم
تماشـا میکنیـم .گـوش دادن به موسـیقی سـنتی ایرانی و
مسـافرت یکـی دیگـراز تفریحهـای همسـرم و من اسـت.
 سخن آخر و توصیه

خـودم را از آن دسـته انسـانهای خوشـبخت میدانـم
که توانسـتم در رشـته مـورد عالقـهام تحصیل کنـم و از
امکانـات فراوانی کـه در سـازمان زمینشناسـی در اختیار
داشـتم ،بـه بهترین وجه اسـتفاده کنم .امیـدوارم جوانان
هموطنـم نیـز بـه بهتریـن وجـه از موقعیتهـای موجود
حداکثـر اسـتفاده را ببرنـد و سـختیهای راه را بـا عزمی
راسـخ و نیـروی جوانـی همـوار کننـد .بـا وجـود آنکـه
بیـش از نصف عمر خـود را در خارج از ایـران گذراندهام،
عمیقـا" عاشـق ایـران هسـتم و هـر زمـان کـه بـه وطـن
بازمیگـردم و در کوهسـتانهای پـر از گلهـای وحشـی
آن قـدم میگـذارم؛ روح تـازهای در کالبـدم میدمـد.
زمینشناسـی ایـران بـه علـت شـرایط پالئوجئوگرافیک و
تکتونیکـی تنـوع خاص خـود را دارد و در میـان خارجیها
به نام بهشـت زمینشناسـان شـهرت دارد .این سـرزمین
دارای پتانسـیل زیـادی بـرای دسـتیابی بـه منابع بسـیار
پراهمیـت مـواد نفتـی و معدنـی اسـت کـه امید فـراوان
مـیرود زمینشناسـان نسـل جدیـد و نسـلهای آینده با

بهرهگیـری از علـوم و فنون پیشـرفته به آن دسـت یابند.
یـادآور میشـود ،حضـور در کنفرانسهـای بینالمللـی از
جملـه  ، International Penrose Conferencدعـوت به
چین به عنوان سفیر شـهروندی (Citizen Ambassador,
)an International People to people program
بهوسـیله برنامـه بینالمللـی مـردم به مـردم بـرای ارائه
نظریات معدنی برای اکتشـاف و توسـعه معـادن در چین،
منشـی و خزانهدارگـروه تخصصـی زمینشناسـی اقتصادی
جامعه زمینشناسـی اسـترالیا ،معـاون جامعـه بینالمللی
زمینشناسـی کاربـردی در کانسـارهای منطقـه اسـترالیا
و نیوزیلنـد (International Society for Geology
 ،)Applied to Mineral Deposits, SGAاسـتاد راهنما و
عضـو کمیتـه داوری برای دانشـجویان دکتری و بررسـی و
انتقـاد مقـاالت متعدد بـرای مجالت علمی ،نقش اساسـی
در تهیـه پیشـنهادها و برنامه تفصیلی به دنبـال ابرازعالقه
از سـوی مقامـات ایرانـی بـرای پروژههـای مشـترک
اکتشـافی وتحقیقاتـی بیـن ایـران و اسـترالیا شـامل پـروژه
اکتشـافات درشـاهرودو سـبزوار با ژیوفیزیک هوایی و تهیه
نقشـههای تماتیک زمینشناسـی پیشـرفته ،اکتشافات در
شـمالغرب شـیراز ،نقشـههای آلتراسـیون بـا تکنیکهای
مـدرن مالتـی اسـپکترال اسـکنینگ در شـمالغرب ایران،
اکتشـافات در تـکاب واقـع در شـمالغرب ایـران ،مسـئول
برنامهریـزی بـرای بازدیـد هیاتهـای عالیرتبـه ایرانـی،
مهنـدس محلوجی و دکتـر جهانگیری وزرای سـابق صنایع
و معادن ازسـازمان زمینشناسـی اسـترالیا و معـادن طال و
همچنیـن بازدیـد دکتـر احمدزاده ریاسـت سـابق سـازمان
زمینشناسـی کشـور و مدیـران و مسـئوالن سـازمانها و
شـرکتهای وابسـته بـه وزارت معـادن و فلزات ،مشـاوره
بـرای تهیـه اطالعـات قوانیـن معـادن در ایالتهـای
مختلـف اسـترالیا بـه درخواسـت وزارت صنایـع و معادن
در کارنامـه علمـی و تحقیقاتـی ایـن کارشـناس و محقـق
بهچشـم میخـورد.
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گزارش
خبری

از مدیریت ناکارآمد منابع آبی
تا نگرانی از بروز توفان منکی در ارومیه
گزارش :مریم رضایی

نبض دریاچه ارومیه به شامره افتاده است ،شامرش معکوس برای کوچک شدن آن از دهه  80آغاز شده و این هشداری است که
سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور از سالها قبل به مسئوالن گوشزد کردهاند .محققان این سازمان ،با مطالعه روی دریاچه
ارومیه دریافتند این دریاچه در همه سالهای ترسالی و خشکسالی توانسته به حیات خود ادامه دهد و مقرص اصلی وضعیت فعلی قبل
از آنکه تغییرات اقلیم باشد ،دستکاریهای انسان و رشد بیرویه کشاورزی در حوضه آبریز این دریاچه است؛ از این رو آنها معتقدند
بهرتین راهکار عالجبخشی این دریاچه ،مدیریت منابع آب است.

روند کوچکشدن دریاچه ارومیه
از  1972تا 2014
وضعیـت ایـن دریاچه امـروزه تـا جایی
پیـش رفتـه اسـت کـه بـه کابـوس
خشـک شـدن بزرگتریـن دریاچـه
نمکی بـا وسـعت  5600کیلومتر مربع،
نگرانـی از توفـان نمکی نیز اضافه شـده
و بـه گفتـه دکتـر راضیـه لک ،دانشـیار
پژوهشـکده علومزمیـن و محقـق
دریاچههـای شـور ،بهتریـن راهـکار
نجـات ایـن دریاچه مدیریـت منابع آب
اسـت.

وی معتقـد اسـت انتقـال آب از جـای
دیگـر به ایـن دریاچه همانند آن اسـت
کـه خون گـروه  Bبـه فردی کـه دارای
گـروه خونـی  Aاسـت ،تزریق شـود که
منجر بـه مـرگ وی خواهد شـد.
وی در عیـن حـال تاکیـد میکنـد کـه
نحوه برخـورد با دریاچـه ارومیه همانند
برخـورد بـا دریاچههـای آب شـیرین
اسـت و تـا زمانـی کـه مسـائل مرتبـط
بـا آبهـای شـور در راهکارهـای احیای
ایـن دریاچه نادیـده گرفته شـود ،قطعا
راهکارهـای ارائه شـده در ایـن زمینه با
مشـکالتی مواجـه خواهد شـد.

کاهش ورود آب شیرین و رسوب
منک در دریاچه

مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی و
فنـاوری اطالعـات و بودجـه سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی
کشـور بـا تشـریح وضعیـت دریاچـه

ارومیـه بـا بیـان اینکـه ایـن دریاچـه
 20سـال قبـل حـدود  30میلیـارد متر
مکعـب آب داشـته ،افـزود :در دو دهه
اخیـر ایـن دریاچـه با افـت شـدید تراز
آب مواجه شـد و در حـال حاضر حدود
 2میلیـارد متـر مکعـب آب در ایـن
دریاچـه هسـت.
وی بـه توصیـف جنبههـای
زمینشناسـی ایـن دریاچـه پرداخـت و
بـا اشـاره بـه وضعیـت بسـتر دریاچـه
ارومیـه ،یادآور شـد :زمانی کـه دریاچه
پـر آب بـود ،در بسـتر آن یکسـری
رسـوبات یا «گلهایی» نهشـته میشـد
که میزان نهشـت سـاالنه این رسـوبات
حدود نیم میلیمتر برآورد شـده اسـت.
لـک اضافـه کـرد :شـرایط بحرانـی
کنونـی ایـن اسـت کـه رسـوبگذاری
در بسـتر دریاچـه ارومیـه تبدیـل بـه
رسـوبات نمکـی شـده اسـت .ایـن
رسـوبات نمکـی از غلظـت امالحـی که

در آب وجـود دارد ،تامیـن میشـود؛
چـون ورودی آب شـیرین کـم اسـت و
تبخیـر زیـاد آب دریاچـه موجب شـده
تـا غلظـت امـالح افزایـش یابـد.
بـه گفتـه ایـن محقـق حوضـه دریاچـه
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ارومیـه ،دریاچـه ارومیـه در گذشـته
 150تـا  250گـرم بـر لیتـر شـوری
داشـته کـه ایـن میـزان در حـال حاضر
گزارش
بـه بیـش از  400گـرم بر لیتر رسـیده
خبری
اسـت ،بنابرایـن رسـوبات نمکـی در
حالـی کـه تبخیـر صـورت میگیـرد ،از
امـالح موجـود در آب کـه بـه صـورت
محلـول اسـت ،ترسـیب میکنـد؛ از
ایـن رو از سـالی نیـم میلیمتـر نمـک
بـه سـالی  30میلیمتـر نمک در بسـتر
دریاچـه نشسـت میکنـد.

کم عمق شدن دریاچه؛ معضلی
بر معضالت این حوضه آبریز

دانشـیار پژوهشـکده علـوم زمیـن،
ترسـیب (تهنشـین) نمـک در داخـل
دریاچـه ارومیـه را یکـی از چالشهـای
دریاچـه نمـک از جنبههـای
زمینشناسـی نـام بـرد و یـادآور شـد:
بـر اسـاس برآوردهـا در حـال حاضر 5
میلیـارد تـن نمـک در بسـتر دریاچـه
ترسـبب شـده که این موضـوع موجب
کاهـش عمـق دریاچـه شـده اسـت.
بـه گفته وی ،ایـن دریاچه از باالدسـت
بـا کاهـش تـراز آب مواجـه اسـت کـه
خوشـبختانه بـا توجهـی کـه دولـت
یازدهـم به این حوضه داشـت ،از سـال
 92بـه تدریـج برنامههـای تـراز آب
ایـن دریاچـه اعمـال شـد و وضـع تراز
آب تثبیـت شـد ،ولـی از سـوی دیگـر
عمـق ایـن دریاچه به سـمت کم شـدن
ا ست .
لـک بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجـه به
کم شـدن عمـق دریاچـه ،اظهـار کرد:
ایـن تحقیقـات در دسـتور کار سـازمان
زمینشناسـی اسـت و در مکانهایـی
از دریاچـه از طریـق سـنجندههایی،
پارامترهـای شـیمیایی و فیزیکی در حال
پایش اسـت.

مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی و
فنـاوری اطالعـات و بودجـه سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی
کشـور ،در عیـن حـال بـا تاکیـد بـر
اینکـه از دیـد زمینشناسـی دریاچـه
ارومیـه از حالت دریاچه خـارج و تبدیل
به «پالیا» ( )playaشـده اسـت ،گفت:
«پالیـا» جایی اسـت که نمک ترسـیب
شـده ،کـف آن گـود نیسـت و کف آن
نمکـی شـده اسـت.
وی تاکید کـرد :در چنین شـرایطی آبی
کـه وارد پالیـا میشـود ،سـطح تبخیـر
بسـیار بـاال سـت و از آنجا کـه عمق آن
کـم اسـت ،هـدر رفـت ناشـی از تبخیر
باال سـت.

چارهاندیشی برای دریاچه ارومیه

ایـن محقق زمینشناسـی کشـور راهکار
جلوگیـری از روند افزایش رسـوبگذاری
نمـک در دریاچـه ارومیـه را در متعادل
کـردن میـزان شـوری آب دانسـت و
یـادآور شـد :اگر حقآبـه دریاچـه داده
شـود و آب شـیرین وارد دریاچه شـود و
نسـبت آب شـیرین به آب شـور در این
دریاچـه افزایـش یابد ،منجـر به کاهش
امـالح خواهد شـد.
وی در عیـن حـال تاکیـد کـرد :ولـی
مشـکلی کـه وجـود دارد ،ایـن اسـت
کـه آب شـیرین بعـد از عبـور از
مناطـق دارای ترسـیب کمتـر نمـک
وارد بخشهـای شـمالیتر دریاچـه بـا

ترسـیب بیشـتر نمـک میشـود و ایـن
آب اقـدام بـه انحـالل نمـک میکنـد
کـه در این صـورت مجددا شـوری را به
حـد اشـباع شـوری  350گـرم بـر لیتر
( 35درصـد) میرسـاند و ادامـه ایـن
رونـد حـد شـوری آب بـه فوق اشـباع
میرسـاند که منجر به ترسـیب بیشـتر
نمـک خواهـد شـد.
لـک بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجـه به
میـزان حقآبـه آب شـیرین دریاچـه
نمـک گفـت :در غیـر ایـن صـورت و
ادامـه ایـن رونـد در مـدت یک تـا دو
سـال از دریاچـه ارومیـه تنهـا کویـر بر
جـای خواهـد مانـد و در صورتـی کـه
سـتاد احیای دریاچه ارومیه مسـئولیت
دریاچـه ارومیـه را برعهـده نمیگرفـت
و اگـر فرآینـد رسـاندن آب بـه دریاچه
انجـام نمیشـد ،امـروز دریاچـه در
وضعیـت نزدیـک بـه کویـر شـدن
قـرار میگرفـت و شـبیه دریاچـه «آونز
لیـک» آمریـکا میشـد.
بـه گفتـه ایـن محقـق ،از آنجایـی کـه
حقآبـه دریاچـه «آونـز لیـک» آمریـکا
رعایـت نشـده بـود و آب ورودی بـه
دریاچـه بـه لسآنجلس کشـیده شـد،
ایـن دریاچـه تبدیـل بـه "پالیـا" و بعد
تبدیـل بـه کویـر نمکـی شـده و در
حـال حاضـر ریزگردهـای ایـن دریاچـه
مشـکل اصلـی مـردم لسآنجلـس
شـده و هزینههـای کنتـرل و مهـار
ریزگردهـا بـرای دریاچهای که وسـعت

آن 3/5درصـد دریاچـه ارومیـه بـوده،
حـدود  900میلیون دالر طـی برنامه 3
سـاله اسـت.
ایـن محقـق خاطرنشـان کـرد :بـر این
اسـاس اگـر آب را بـه ایـن حوضـه
نرسـانیم ،بعدهـا بـا مشـکل کنتـرل
مهـار ریزگردهـا مواجـه خواهیـم بود و
از عهـده پرداخـت هزینههـای مربـوط
بـه ریزگردهـای نمکـی وسـعت زیـاد
دریاچـه بـر نخواهیـم آمـد.

سناریوهایی برای تعیین
رسنوشت دریاچه ارومیه

دانشـیار پژوهشـکده علـوم زمیـن بـه
مطالعـات انجـام شـده در خصـوص
ایـن دریاچـه اشـاره کـرد و گفـت :در
سـالهای  88و  89هشـدارهایی بـه
رییـس وقـت سـازمان محیـط زیسـت
داده شـد کـه اگـر دریاچـه ارومیـه در
ایـن فاز احیـا و حق آبـه آن داده شـود،
نجـات پیـدا میکنـد ،در غیـر ایـن
صـورت تقریبـا نجات و برگشـت آن به
وضعیـت قبل غیـر ممکن خواهد شـد؛
چراکـه از حـد آسـتانهای عبـور خواهد
کر د .
مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی و
فنـاوری اطالعـات و بودجـه سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی
کشـور ،حـد آسـتانهای ایـن دریاچـه را
زمانـی دانسـت کـه شـوری آب ایـن
دریاچـه  35درصـد یـا  350گـرم بـر
لیتـر بـوده و ادامـه داد :حـد آسـتانه
دریاچـه ارومیـه در سـال  88و  89در
حـد  25درصـد بوده و تابسـتان سـال
 89وضعیـت ایـن دریاچه بحرانی شـد،
در حالـی کـه توجـه خاصـی بـه ایـن
دریاچـه نشـد.
لـک ،بـا بیـان اینکـه ایـن دریاچـه
از حـد آسـتانهای عبـور کـرده اسـت،
یـادآور شـد :برخـی از وقایـع و
محیطهـای زمینشناسـی زمانـی کـه
از حـد آسـتانهای عبـور میکننـد ،در
شـرایط برگشـتناپذیر قـرار میگیرنـد
و دریاچـه ارومیـه در ایـن شـرایط قـرار

گرفتـه اسـت.
وی اضافـه کرد :بر این اسـاس ،سـتاد
احیـای دریاچـه ارومیـه برنامـهای را
دنبـال میکنـد تـا بتوانـد وضعیـت
دریاچـه را تثبیـت کنـد و سـعی شـود
شـرایط مناسـبتری را بـرای دریاچـه
ایجـاد کنـد.

نقش تغییرات اقلیم در رسنوشت
دریاچه منکی

دانشـیار پژوهشـکده علـوم زمیـن
بـا اشـاره بـه مطالعـات سـازمان
زمینشناسـی در زمینـه دریاچـه ارومیه
گفـت :این مطالعات از سـوی سـازمان
زمینشناسـی در حالـی از سـال 2007
آغـاز شـد کـه بـاور بـر ایـن بـود کـه
«اقلیـم» منجـر بـه خشـکی دریاچـه
ارومیـه شـده اسـت.
وی اضافـه کرد :با این دادهها سـازمان
زمینشناسـی مطالعـات «دیرینـه
اقلیـم» انجـام داد و طـی آن مغزههایی
را از وسـط دریاچـه برداشـت کـرد و
نتایـج مطالعـات مـا نشـان داد کـه در
 13هـزار سـال محیـط آن دریاچـهای
بـوده و اولیـن خشکسـالی آن مربوط به
 3هـزار سـال قبـل بوده اسـت.
لـک یـادآور شـد :ایـن نتایـج نشـان
میدهـد دریاچـه ارومیـه وضعیـت
دریاچـهای خـودش را بـا شـرایط
بارشهـای کمتـر و اقلیم گرم توانسـته
اسـت متعـادل کنـد و خشـک نشـود
و اگـر مقصـر ایجـاد وضعیـت کنونـی
ایـن دریاچـه را «تغییـر اقلیـم» بدانیم،
بـه وضعیـت طبیعـی اقلیمی و زیسـت
محیطـی جفـا شـده اسـت.
وی تاکیـد کرد :از ایـن رو باید بپذیریم
کـه مدیریـت ناکارآمد منابـع آبی منجر
به خشـکی دریاچه ارومیه شـده اسـت.
اقلیـم در ایجـاد وضعیـت دریاچه نقش
داشـته ،ولـی تاثیر آن بسـیار ناچیز بوده
و بایـد جسـتجو شـود کـه در کجاهـا
مدیریـت ناکارآمـده بـوده اسـت.باید
بپذیریـم کـه مدیریـت ناکارآمـد منابع
آبـی منجر بـه خشـکی دریاچـه ارومیه

شـده اسـت .اقلیـم در ایجـاد وضعیت
دریاچـه نقـش داشـته ،ولـی تاثیـر آن
بسـیار ناچیز بوده و باید جسـتجو شـود
کـه در کجاهـا مدیریت ناکارآمـده بوده
ا ست .
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لـک توسـعه بیرویـه بخش کشـاورزی
و آبیـاری سـنتی را از دیگـر عوامـل
ایجادکننـده شـرایط کنونـی دریاچـه
گزارش
ارومیـه نام بـرد و یـادآور شـد :آبیاری
خبری
سـنتی موجـب شـد تـا تمـام منابـع
آبهـای زیـر زمینـی کـه خودشـان
از طریـق چشـمههایی وارد دریاچـه
میشـدند ،بـه دلیـل برداشـت بیرویه
در حوزه کشـاورزی ،سطحشـان کاهش
یابـد و دیگر آب چشـمهها وارد دریاچه
نشـود.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت آبهـای
سـطحی تامیـن کننـده آب دریاچـه
ارومیـه ،ادامـه داد :بـا سـدهایی که بر
روی ایـن رودها احداث شـد و آبهایی
که غلظت امـالح آب دریاچه را متعادل
میکـرد ،ایـن آبهـا را از دسـترس این
دریاچـه دور کردیـم ،چون آب شـیرین
بـرای باالدسـت نگهداشـته شـد و بـه
تدریج آب دریاچه شـور و شـورتر شـد.
بـه گفتـه وی ،نقـش انسـان بـر ایجـاد
وضعیـت دریاچـه ارومیـه بیشـتر از
نقـش تغییـر اقلیـم بـوده اسـت.

دالیل علمی نبودن انتقال آب به
دریاچه ارومیه

لـک بـا انتقـاد از اینکـه هـر منطقـه
از کشـور کـه دچـار بیآبـی میشـود،
بـه جـای طـرح مدیریـت منابـع آب
موضـوع انتقـال آب مطـرح میشـود؛
انتقـال آب از جایـی بـه جـای دیگـر
تنهـا مشـکالت زیسـت محیطـی را
ایجـاد میکند.هـر منطقه از کشـور که
دچـار بیآبـی میشـود ،بـه جـای طرح
مدیریـت منابع آب موضـوع انتقال آب
مطـرح میشـود ،گفـت :انتقـال آب از
جایـی بـه جـای دیگـر تنها مشـکالت
زیسـت محیطـی را ایجـاد خواهـد کرد؛
چراکـه آب هـر منطقـه بـرای همـان

منطقـه اسـت و هیـچ جایـی آب اضافه
نـدارد و هـر آبـی کـه در هـر منطقـه
وجـود دارد ،اکوسیسـتم منطقـه را نگه
داشـته و آن اکوسیسـتم بـه آن میـزان
آب نیـاز دارد.
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وی بـا تاکیـد بـر اینکـه انتقـال آب از
جایـی بـه جـای دیگـر منجـر بـه برهم
خـوردن نظـم اکوسیسـتم خواهد شـد،
گزارش
اظهـار کـرد :بر ایـن اسـاس انتقال آب
خبری
در دنیا منسـوخ شـده اسـت.
مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی و
فنـاوری اطالعـات و بودجـه سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی
کشـور ،بـا بیـان اینکـه دسترسـی
دریاچـه ارومیـه بـه آبهـای آزاد دور
اسـت ،از این رو انتقال آب از این نواحی
اقتصـادی نیسـت ،خاطـر نشـان کرد:
انتقـال آب از دریاچههـا به ایـن دریاچه
مـردود اسـت؛ چون هـر دریاچـهای در
حـد خاصی آب دارد که ایـن میزان آب
کنترل شـده اسـت و مجاز نیسـتیم آب
آن را بـه دریاچـه دیگـری منتقل کنیم.
ایـن محقـق سـازمان زمینشناسـی بـا
اشـاره بـه انتقـال آب از دریـای خزر به
دریاچـه ارومیـه ،یـادآور شـد :ترکیـب
آب دریـای خـزر و ترکیب ژئوشـیمیایی
آن بـا ترکیبـات آب دریاچـه ارومیـه
کامـال متفـاوت اسـت و اجـرای ایـن
طـرح مانند انتقـال خون گـروه  Bبرای
فـردی بـا گـروه خونـی  Aاسـت.
بـه گفتـه ایـن محقـق دریاچـه ارومیه،
ترکیـب آب دریاچـه ارومیـه کلروئیدی
اسـت ،آب دریـای خـزر حـاوی مقادیر
زیادی سـولفات اسـت و انتقـال آب به
دریاچـه ارومیـه بـا نمکهای ترسـیب
شـده اوضـاع را بدتـر خواهـد کرد.
وی از اجـرای مطالعاتـی در زمینه انتقال
آب دریاچههـای «وان» ترکیـه بـا آب
شـیرین و «سـوان» بـا آب لب شـور به
دریاچـه ارومیـه خبر داد و خاطر نشـان
کـرد :مـا در ایـن زمینـه راهـی بـه جز
مدیریـت منابـع آب در حوضـه نداریم
کـه ایـن امـر در گـرو کاهـش میـزان
مصرف آب در بخش کشـاورزی است.
بهمن  1393و دوره پرآبی دریاچه ارومیه

بـه گفتـه مدیـر کل دفتـر طـرح و
برنامـه سـازمان زمینشناسـی ،کاهـش
 40درصـدی مصـرف آب در بخـش
کشـاورزی در مـدت  10سـال از
برنامههـای مهم مدیریـت منابع آب در
حوضـه دریـای ارومیـه نـام بـرد.

استفاده از ارزشهای اقتصادی
دریاچه ارومیه

دانشـیار پژوهشـکده علـوم زمیـن بـا
ابـراز تاسـف از وضعیـت کنونـی دریاچه
ارومیـه ،گفت:بـه رغـم اینکـه ایـن
دریاچـه بـه ایـن وضعیـت دچـار شـده،
فرصتـی در کنـار ایـن تهدید ایجاد شـد
و آن «اقتصـادی بـودن امـالح» ایـن
دریاچـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امـالح ایـن دریاچه
حـاوی «پتـاس» و «منیزیـم» و سـایر
عناصـر از قبیل لیتیم و برم اسـت ،اظهار
کـرد :میتـوان بـا اسـتفاده از قوانیـن
زیسـتمحیطی و تجربیـات جهانـی از
امالح اقتصـادی دریاچه ارومیه اسـتفاده
کـرد و از ایـن طریـق هزینههـای احیای
آن را تامیـن کـرد.
میتـوان بـا اسـتفاده از قوانیـن
زیسـتمحیطی و تجربیـات جهانـی از
ایـن امـالح اقتصـادی دریاچـه اسـتفاده
کـرد و از ایـن طریـق هزینههـای احیای
آن را تامیـن کـرد.
لـک بـا اشـاره بـه محدودیـت منابـع

اعتبـاری و کمبـود منابـع بـرای اجـرای
برنامههـای سـتاد احیای دریاچـه ارومیه
اظهـار کـرد :هر سـال کـه مـا از احیای
دریاچـه ارومیه عقـب میمانیم ،آسـیبی
کـه به این دریاچه وارد میشـود ،بیشـتر
و بیشـتر خواهد شـد.
وی وضعیـت مشـابه دریاچـه ارومیـه را
دریاچـه «گریـت سـالت لیـک» آمریـکا
دانسـت کـه در کتابهای علمـی از این
دو دریاچـه بـا عنـوان «خواهـر خوانده»
یـاد شـده اسـت ،خاطرنشـان کـرد:
وضعیـت فیزیکی ،شـیمیایی و جغرافیایی
ایـن دو دریاچـه شـبیه هـم اسـت؛ ولـی
امـروزه دریاچـه ارومیـه در وضعیـت
بدتـری قـرار دارد.
لـک اضافـه کـرد :در دریاچـه "گریـت
سـالت لیـک" چندین دهـه اسـت که از
امالح اقتصادی آن اسـتفاده و  14درصد
منیزیم دنیـا از طریق ایـن دریاچه تامین
میشـود و سـاالنه  1/1میلیـارد دالر
درآمـد حاصـل از محصـوالت تبخیـری
ایـن دریاچه اسـت.
وی ادامـه داد :ایـن در حالـی اسـت که
پتانسـیل موجـود در دریاچـه ارومیـه به
مراتـب بیشـتر از دریاچـه نمـک آمریکا
اسـت و با رویکردهای احساسـی نباید از
ایـن پتانسـیل عبور کرد و پیشـنهادم این
اسـت که در خصـوص امـالح اقتصادی
دریاچـه جدیتـر متمرکـز شـویم و بـا
رعایـت مالحظـات زیسـتمحیطی و

بـا مشـارکت یـک شـرکت تحقیقاتـی در
کالس بینالمللـی از منابـع دریاچه برای
احیای آن اسـتفاده شـود.
بـه گفتـه لک ،ایـن موضـوع در دسـتور
فعالیتهـای تحقیقاتـی سـازمان
زمینشناسـی قـرار دارد کـه بخشـی از
نتایج آن منتشـر شـده و نتایـج نهایی آن
نیـز منتشـر خواهـد شـد.

غیراقتصادی بودن برداشت
منک از دریاچه

وی برداشـت نمـک از بسـتر دریاچـه را
موجـب افزایـش عمـق دریاچه دانسـت
و ادامـه داد :ولـی موضـوع اسـتفاده از
امالح اقتصـادی صحبت از شـورابههایی
بیـن منفـذی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه
شـورابههایی میـان کریسـتالهای نمـک
وجـود دارد.
بـه گفته ایـن محقق ،اسـتفاده از شـورابه
بیـن منفـذی کریسـتال نمـک کمکـی
بـه افزایـش عمـق نمـک نخواهد شـد و
برداشـت نمـک از دریاچهای به وسـعت
 5600کیلومتـر مربـع و  5میلیـارد تـن
نمـک غیـر ممکن اسـت و اگـر زمانی به
ایـن برسـیم کـه برداشـت نمک داشـته
باشـیم ،بایـد بررسـی شـود کـه چگونـه
میتوانیـم بدون آسـیب رسـاندن به این
دریاچـه اقـدام به برداشـت نمـک کرد.
لـک در ایـن بـاره توضیـح داد :در حـال
حاضـر نمـک ایـن دریاچـه بـه صـورت

کریسـتال اسـت و ریزگـردی تولیـد
نمیکننـد و اگـر نمـک را بشـکنیم و
کریسـتالهای آن را بـه هـم بریزیـم،
امـکان شـدت ریـز گـرد نمـک را بـه
دنبـال دارد.
دانشـیار پژوهشـکده علـوم زمین در پاسـخ
بـه ایـن سـوال کـه در حـال حاضـر نبایـد
نگـران توفـان نمـک باشـیم ،گفـت :ایـن
نگرانـی وجـود دارد ،چـون پهنههـای
نمکی-گلی بـه دلیل خاصیـت موئینگی در
بخشهایی از دریاچه ارومیه تشـکیل شـده
و سـطوح نازک کریسـتالهای پفـی نمک را
ایجاد کرده که بسـیار شـکننده هسـتند و با
ورزش بـاد از زمیـن کنـده میشـوند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه عـالوه بـر آن،
ایـن منطقـه بـا ریزگردهـای گلـی در
پهنههـای گلـی مواجـه اسـت ،توضیـح
داد :پهنههـای گلـی جایـی اسـت که در
گذشـته آب دریاچه در آنجـا جاری بوده،
ولـی منطقه شـور نبـوده و اکنون خشـک
شـده و رسـوبات گلی و رسـی آن بـر اثر
وزش بـاد ،ریزگـرد تولیـد میکننـد.
لـک دریاچههـای خشـک شـده را یکـی
از منابـع تولیدکننـده ریزگـرد در دنیـا
معرفـی کـرد و یادآور شـد :وسـعت این
دریاچـه بسـیار زیـاد اسـت و خشـک
شـدن آن ،منبـع ریزگـرد بزرگـی را ایجاد
خواهـد کرد.

دریاچه مهارلویی که خشک شد

دانشـیار پژوهشـکده علـوم زمیـن در
ادامـه بـه اجـرای مطالعاتـی در زمینـه
دریاچـه «مهارلـو» بـه عنـوان یکـی از
دریاچههـای شـور کشـور و مشـابه
دریاچـه ارومیـه اشـاره کـرد و گفـت25 :
ایـن مطالعـات در مـدت  5سـال اجرایی
شـد و در ایـن مدت خشـک شـدن و به
گونـهای احیای آن و بعد مجددا خشـک گزارش
شـدن آن را رصـد کـردم و زمانـی که بر خبری
روی دریاچـه ارومیـه مطالعاتـی را آغـاز
کـردم تکرار تجربـه و مطالعـهای بود که
قبال داشـتم.
وی بـا ابـراز تاسـف از اینکـه مطالعه در
زمینـه دریاچههای شـور در ایران بسـیار
کـم اسـت ،افـزود :اکثـر متخصصـان
مـا در حـوزه دریاچههـای شـور مطالعـه
نکردهانـد ،از ایـن رو نحـوه برخـورد
بـا دریاچـه ارومیـه هماننـد برخـورد بـا
دریاچههـای آب شـیرین اسـت و تـا
زمانـی کـه مسـائل مرتبـط بـا آبهـای
شـور در راهکارهـای احیـای ایـن دریاچه
نادیـده گرفتـه شـود ،قطعـا راهکارهـای
ارائهشـده در ایـن زمینـه بـا مشـکالتی
مواجـه خواهـد شـد.
لـک بـا تاکیـد بـر اینکـه در میـان
دریاچههـای کشـور ،دریاچـه ارومیـه در
بدتریـن وضعیت قـرار دارد ،گفت :چراکه
ایـن دریاچـه دارای حجـم آب زیـادی
اسـت و از آنجـا کـه ایـن دریاچـه دومین
دریاچـه آب شـور دنیـا اسـت ،از ایـن رو
سـایر دریاچههـای موجود در کشـور قابل
مقایسـه بـا ایـن دریاچـه نیسـتند.
مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی و
فنـاوری اطالعـات و بودجـه سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی کشـور
وسـعت دریاچـه مهارلـو را  360کیلومتر
مربع و وسـعت دریاچـه ارومیه را 5600
کیلومتـر مربـع دانسـت و ادامـه داد:
از ایـن رو وقتـی مشـاهده میکنیـم کـه
دریاچـه ارومیـه بـه ایـن وضعیـت دچار
شـده ،وضعیت سـایر دریاچههای کشور
قابـل تصـور اسـت.

شهریور همان سال و کمآبی دریاچه ارومیه
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تغییر
اقلیم

اثرات زیستمحیطی افزایش کربن دی اکسید امتسفری
قسمت چهارم
نویسندگان :آرتور رابینسون  ،نوآ رابینسون  ،ویلی سوون
مترجمان :سید نصیب الله دوستی مطلق ،دکترای فیزیک  ،مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
الدن سلیمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد محاسبات علمی،گروه کامپیوتر ،دانشگاه رازی ،ایران
الله سلیمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک اتمسفر ،گروه فیزیک ،دانشگاه رازی ،ایران
پریسا کهراری ،دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک اتمسفر ،گروه فیزیک ،دانشگاه رازی ،ایران

محیط زیست و انرژی
انرژی ،مهم ترین عنصر انسانی برای حفاظت از محیط زیست
زمین است .تبدیل صنعتی انرژی به اشکالی که برای فعالیتهای
انسانی مفید هستند ،مهمترین ُبعد فناوری به شمار میرود .برای
کامیابی بهتر زندگی بشری و پیشرفت مداوم فناوری ،انرژی
فراوان و ارزان مورد نیاز است .افراد موفق ثروت الزم را برای
حفاظت و اصالح محیط زیست طبیعی به کار میگیرند.
در حال حاضر ایاالت متحده ،همان طور که در شکل یک نشان
داده شده است ،یک وارد کننده ویژه انرژی است .آمریکاییها
در هر سال تقریبأ 300میلیارد دالر برای واردات نفت و گاز و
یک مبلغ اضافی را برای مخارج سربازان مربوط به واردات هزینه
می کنند.
بدیهی است که درخواستهای سیاسی برای کاهش مصرف
هیدروکربن ایاالت متحده تا  90درصد ( )123و در نتیجه
حذف 75درصد از ذخیره انرژی آمریکا ،غیر عملی است و این
75درصد انرژی ایاالت متحده نمیتواند با منابع "سبز" دیگر
جایگزین شود.
با وجود متوقف شدن مالیاتهای هنگفت طی سی سال گذشته،
منابع سبز تا به حال دارای سهم  0/3درصدی در تامین انرژی
ایاالت متحده بودهاند.
مسلما با اینحال ایاالت متحده نمیتواند بدون از دست دادن
قدرت اقتصادی ،صنعتی و استقالل سیاسی خود به واردات خود
ادامه دهد ،در عوض ،این ایالت باید یک صادر کننده خالص
انرژی باشد.
سه راه فنی معقول برای استقالل انرژی آمریکا وجود دارد:
افزایش استفاده از انرژی هیدروکربن ،انرژی هستهای ،یا هر
دو .هیچ کدام از موانع اقلیم شناسی برای افزایش استفاده از
هیدروکربنها وجود ندارد و این یعنی اثرات زیست محیطی

محلی باید در نظر گرفته شود .در حقیقت ،انرژی هستهای
ارزانتر از انرژی هیدروکربن و از لحاظ زیست محیطی بیخطرتر
است ،اما قربانی سیاستهای ترسناک شده و خسارات و خطراتی
هرچند ناچیزرا در پی داشته است.
به عنوان مثال ،به "معضل اتالف هستهای" که در پی بازرسیهای
دولت ایاالت متحده برای باز فرآوری سوخت آمریکا به وجود آمده
 ،توجه بیشتری شده است .به این ترتیب که سوخت هسته-ای
مصرف شده میتواند به سوخت هستهای جدید بازیابی شود و
الزم نیست سوخت هستهای در مخازن گران ذخیره شود.
با اینکه حوادث راکتور بیش از پیش شناسایی شده است،

شکل  -1در سال  ،2006ایاالت متحده  84/9درصد انرژی خود را از هیدروکربنها8/2 ،
درصد را از سوختهای هسته¬ای 2/9 ،درصد را از سدهای هیدروالکتریکی (برق آبی)1/2 ،
درصد را از چوب 0/8 ،درصد از از زیست سوختها 0/4 ،درصد را از اتالف 0/3 ،درصد را از
حرارت مرکزی زمین و  0/3درصد را از باد و تابش خورشیدی کسب کرده است .ایاالت متحده
در روز  21میلیون بشکه نفت مصرف می¬کند 27 .درصد از سوی  17 ،OPECدرصد از سوی
کانادا و مکزیک 16 ،درصد از سایرین ،و  40درصد در ایاالت متحده تولید می¬شود ( .)95در
سال  2007قیمت هر بشکه نفت و گاز وارداتی  60دالر و هر  1000 ft3تقریبأ  300میلیارد
دالر به ازای هر سال بوده است.

اما هرگز مرگ حتی یک انسان هم در رابطه با حوادث راکتور
هستهای در آمریکا وجود نداشته است .در مقابل ،نیازمندی
آمریکا به اتومبیلها ،منجر به مرگ بیش از  40000انسان در
هر سال میشود.
تمام اشکال تولید انرژی ،شامل روشهای "سبز" ،موجب مرگ
و میرهای صنعتی در استخراج معادن ،تولیدات و نقل و انتقال
منابع مورد نیاز میشود .انرژی هستهای به کمترین مقدار این
قبیل منابع نیاز دارد ( )124بنابراین کمترین میزان خطر مرگ
و میر را دارد.
مخارج نسبی تولید انرژی الکتریکی برآورد شده نسبت به
موقعیت جغرافیایی و فرضیات اساسی تغییر میکند .شکل 2
مطالعه انگلیسی اخیررا که یک نمونه واقعی است ،نشان میدهد.
در حال حاضر43 ،درصد مصرف انرژی ایاالت متحده برای
تولید برق استفاده میشود.
بی تردید ،اختراعات آتی در فناوری انرژی ممکن است اقتصاد
نسبی مربوط به انرژی هستهای ،هیدروکربن ،انرژی خورشیدی،
بادی و سایر تکنیکهای تولید انرژی را تغییر دهد .اگر چه این
اختراعات نمیتواند از طریق اجبار سیاسی به زور انجام شود.
وضعیت غیر قابل دفاع فعلی که در آن ایاالت متحده 300
میلیارد دالر برای پرداخت نفت و گاز خارجی در سال از دست
می دهد ،نتیجه ناتوانی دولت در تالش برای تولید انرژی نیست.
در واقع دولت ایاالت متحده انرژی تولید نمیکند ؛ این انرژی از
سوی صنایع خصوصی تولید میشود .بنابراین میتوان سوال کرد
که چرا تولید انرژی در خارج رشد کرده ،در حالی که تولید داخلی
با رکود مواجه شده است؟
این رکود به دلیل وضع مقررات سخت و تحمیل مالیات ها ی
سنگین به وجود آمده و ایاالت متحده را به مکانی بسیار نامناسب
برای تولید انرژی تبدیل کرده است .بهعالوه ،دولت ایاالت

شکل  -2هزینه دستیابی به هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی ،بدون کنترل  CO2در سال
 2006در بریتانیای بزرگ ( .)126این برآوردها شامل تمام مخارج سرمایه گذاری و بهرهبرداری
برای یک دوره  50ساله است .کوچک باد (ریز باد) خورشیدی واحدهای نصب شده برای
خانههای شخصی هستند.

متحده برای اهداف سیاسی مبالغ مالیاتی کالنی را به منظور
کمک مالی به فناوریهای نامرغوب انرژی پرداخته است.
لغو قانونی مالیات ،برداشتن مقررات سنگین و لغو تمام کمکهای
مالی صنایع تولید انرژی ،باعث رشد و پیشرفت صنعتی میشود
که در آن رقابت به طور خودکار بهترین مسیرها را تعیین می-
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کند.
انرژی هستهای نسبت به انرژی هیدروکرین سالمتر ،ارزانتر و از
لحاظ زیست محیطی کم خطرتر است ،بنابراینمی تواند بهترین تغییر
انتخاب برای افزایش تولید انرژی باشد .با وجود این ،سوختهای اقلیم
هیدروکربنی جامد ،مایع و گاز بستر مناسبی را برای راحتی و
آسایش فراهم میکند و یک زیربنای عمومی برای استفاده از
آنها تا این زمان ارائه شده است .نفت حاصل از سنگ نفتزا یا
ذوب زغالسنگ نسبت به نفت خام با قیمتهای فعلی ارزانتر
است ،اما مخارج تولید در دست اقدام آن ،نسبت به مخارج
مناطق نفت خیز که قبأل توسعه یافته باالتر است .بنابراین ،این
ریسک سرمایه گذاری که قیمت نفت خام میتواند چنان کم
شود که نتواند با ذوب گیاهان رقابت کند ،وجود دارد .از آن جا
که مخارج عملیاتی نیروگاههای هستهای بسیار کم است ،انرژی
هسته-ای این ضرر را ندارد.
شکل  ،3به عنوان یک مثال ،یک مسیر کاربردی و از لحاظ
زیست محیطی قابل اعتماد را برای استقالل انرژی ایاالت متحده
نشان میدهد .در حال حاضر 19درصد برق ایاالت متحده از
سوی 104راکتور قدرت هستهای ،با متوسط بازده تولید 870
مگاوات در هر راکتور را نشان می-دهد و در سال  2006بازده
کل در حدود  90گیگا وات ،بوده است ( .)125اگر این بازده تا
 560گیگا وات افزایش یابد ،انرژی هستهای میتواند پاسخگوی
تمام نیازمندیهای فعلی برق ایاالت متحده باشد و  230گیگا
وات اضافه را برای صادر کردن به عنوان برق در اختیار قرار
میدهد یا به عنوان سوختهای هیدروکربن جایگزین میشود.
بنابراین ،انتظار میرود که ایاالت متحده به جای یک زیان تجاری
 300میلیارد دالری ،یک مازاد تجاری  200میلیارد دالری داشته
باشد و برای نیازمندیهای آینده ایاالت متحده ظرفیت کار ایجاد
شود.
عالوه بر این ،اگر حرارت راکتورهای هستهای اضافی برای تبدیل
زغالسنگ به مایع و گاز استفاده میشد ،ایاالت متحده حتی نیاز
به استفاده از منابع نفتی خود پیدا نمیکرد .ایاالت متحده در
حدود 25درصد از ذخایر زغالسنگ جهان را دارد.این حرارت
میتواند زیست توده ،زباله ،یا سایر منابع هیدروکربن را که
سرانجام سودمند خواهند بود ،نیز به مایع تبدیل کند.
نیروگاه هستهای پالو ورد نزدیک فینیکس در آریزونا ،در ابتدا
قصد داشت که ده راکتور هر یک با ظرفیت تولید  1243مگا
وات داشته باشد .به دلیل حمله افکار عمومی حاکی از اطالعات
نادرست (مانند انتشار گسترده موضوع گرمایش جهانی که

براساس اطالعات نادرست می گویند منشأ انسانی دارد) ،ساخت
در پالو ورد تنها با سه راکتور عملیاتی متوقف شد .این دستگاه
روی  4000آکر از زمین قرار میگیرد و از طریق اتالف آب از
سوی شهر فینیکس ،که چند مایل دورتر است خنک میشود.
این ناحیه در ارتفاع  4000آکرسی زمین قرار می گیرد که یک
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ناحیه  4000اکرسی برابر  6/25مایل مربع یا  2/5مایل به توان
دو است که خود نیروگاه تنها بخش کوچکی از این مساحت کلی
تغییر را اشغال میکند.
اقلیم اگر تنها یک نیروگاه همچون پالو ورد در هر یک از  50ایالت
ساخته میشد و هر دستگاه همان طور که در ابتدا برای پالو ورد
طرح ریزی شد ،شامل  10راکتور میبود ،این وسایل ،با عمل
کردن در 90درصد جریان ظرفیت پروژه 560 ،گیگاوات برق
تولید میکردند .از زمانی که پالو ورد ساخته شده ،فناوری
هستهای به میزان چشمگیری پیشرفت کرده است ،بنابراین
طبیعی است که وسایل ساخته شده امروزه حتی قابل اطمینانتر
و کارآمدتر باشند.
با فرض هزینه  2/3میلیارد دالری برای هر راکتور  1200مگا
واتی ( )127و 15درصد صرفه-جویی ،انتظار میرود که هزینه
کلی این طرح ها به تریلیون دالر برسد یا بودجه  4ماه جاری
فدرال ایاالت متحده باشد .این مقدار برابر 8درصد تولید
ناخالص داخلی ساالنه ایاالت متحده است .مخارج ساخت تنها
چند سال توانست از سوی پایتخت بازپرداخت شود و اکنون از
سوی مردم ایاالت متحده برای نفت خارجی و با تغییر واردات
انرژی ایاالت متحده به صادرات پرداخته میشود.
ممکن است  50مورد تأسیسات هستهای بر مبنای جمعیت
ایجاد شود .اگر چنین باشد ،انتظار می-رود که کالیفرنیا  6مورد
تأسیسات هستهای داشته باشد؛ در حالی که اورگان و آیداهو با هم
یک تأسیسات هستهای داشته باشند .با توجه به ارزش اقتصادی
زیاد این وسایل ،انتظار میرود که رقابتهای شدیدی بر سر آنها
وجود داشته باشد.
عالوه بر این نیروگاههای برق ،ایاالت متحده باید قابلیت باز
فرآوری سوخت را داشته باشند؛ به طوری که سوخت هستهای
مصرف شده بتواند دوباره استفاده شود .طبیعی است که باز
فرآوری قیمت سوخت را پایین می آورد و ذخیره سازی اتالف
هستهای سطح باال را بر طرف میکند .سوخت راکتورها می
تواند هم با استفاده از راکتورهای معمولی با ضریبهای پرورش
باال و هم راکتورهای بارور مخصوص تا  1000سال تضمین
شود( ،)128به طوری که سوخت بیشتری تولید میشود تا اینکه
مصرف شود.
تقریبأ 33درصد انرژی گرمایی در یک راکتور هستهای معمولی
به برق تبدیل میشود .بعضی از طرحهای جدید تا 48درصد
دارای این توانایی هستند .حرارت یک راکتور  1243مگا واتی
میتواند در هر روز  38000بشکه زغالسنگ استخراج شده

از نفت را تولید کند ( .)129به وسیله یک تأسیسات پالو ورد
اضافی برای تولید نفت در هر ایالت  ،انتظار می رود که محصول
ساالنه حداقل  7میلیارد بشکه با قیمت بیش از  400میلیارد
دالر در هر سال 60 ،دالر به ازای هر بشکه ،باشد .این مقدار
دو برابر تولید نفت عربستان صعودی است .ذخایر زغالسنگ
اثبات شده فعلی ایاالت متحده برای حفظ این تولید تا 200
سال کافی است ( .)128این زغالسنگ مایع از ذخایر نفت اثبات
شده در کل جهان فراتر میرود .راکتورها میتوانند از زغالسنگ
هیدروکربنهای گازی نیز برای تولید استفاده کنند.
حرارت باقیمانده از نیروگاههای هستهای میتواند آب یا هوا را برای
استفاده در کنترل آب و هوای داخلی و اهداف دیگر گرم کند.
همچنین برای تولید هیدروژن می توانند از راکتورهای هستهای،
به جای نفت و گاز استفاده کنند ( 130و  .)131اما هزینه فعلی
تولید و تأسیسات برای هیدروژن بسیاربیشتر از نفت و گاز است.
پیشرفت تکنولوژیک هزینه را کاهش میدهد ،اما معموأل ناگهانی
نیست .همچنانکه در سال  1800یک تقاضای آگاهانه در جهان
برای تغییر چوب به متان به طور غیر عملی وجود داشت که جلوتر
از زمان خود بود .ممکن است امروز یک درخواست برای تغییر
ناگهانی نفت و گاز به هیدروژن وجود داشته باشد .در افتراق عملی
از آینده ،یک مرکز تجارت آزاد در انرژی کامأل ضروری است.
مسلمأ این نتایج از نتایج در دسترس به دلیل سهمیه بندی بین
المللی و مالیات انرژی که اخیرأ مطرح شده بهتر هستند (،82
 97 ،83و  .)123این نمونه انرژی هستهای اثبات میکند که اگر
فناوری فعلی از لحاظ سیاسی توقیف نشود ،میتواند انرژی فراوان
و ارزان تولید کند.
برای دستیابی به این هدف ،هیچ نیازی به برنامه دولتی بزرگ

شکل  -3نصب یک دستگاه پالو ورد به همراه 10راکتور در هر یک از  50ایالت .کسر درآمد
تجاری انرژی در هر سال تا  500میلیارد دالر برگردانده می¬شود که منجر به یک مازاد سالیانه
 200میلیارد دالری می¬شود .در حال حاضر ،این راه حل به دلیل سیاست-های نادرست تولید،
مقررات و مالیات و به دلیل تدابیر قانونی موجود برای فعالیت¬های ضد هستهای امکان پذیر
نیست .این موانع باید به طور قانونی تغییرکنند.

نیست .آن هدف میتواند به سادگی با برداشتن قانونی تمام
مالیاتها ،بیشتر مقررات و دادرسیها و تمام کمکهای مالی از
سوی تمام اشکال تولید انرژی در ایاالت متحده و در نتیجه با
اجازه دادن به مرکز تجارت آزاد برای ایجاد کاربردیترین ترکیب
روشهای تولید انرژی به دست بیاید.
صنایع آمریکایی میتوانند به کمک انرژی فراوان و ارزان رونق
گیرند و سرمایه و انرژی الزم برای پیشرفت آمریکاییها افزایش
یابد.
مردم ایاالت متحده نیازمند انرژی کم هزینه بیشتری هستند،
نه کمتر .اگر این انرژی در ایاالت متحده تولید شود ،نه تنها
میتواند صادرات بسیار با ارزشی در پی داشته باشد ،بلکه
میتواند تضمین کند که صنایع آمریکایی در مراکز تجارت رقابتی
جهان باقی میماند و مطابق انتظار رفاه آمریکایی ادامه مییابد و
رشد میکند.
در این امیدواری آمریکاییها تنها نیستند ،در سرتاسر کره زمین،
میلیاردها مردم ملتهای فقیرتر برای بهتر کردن زندگی خود
تالش میکنند .این مردم برای پیشرفت فناوری های کشورشان
نیازمند انرژی فراوان تر و کم هزینه تر هستند.
در کشورهای در حال توسعه ،آن انرژی باید تا حد زیادی از منابع
هیدروکربن تکنولوژیک کمتر پیچیده عرضه شود .در دسترس
قرار دادن این انرژی،وظیفه ای اخالقی از سوی دولت است .در
غیر این صورت ،تالش این مردم بی نتیجه خواهد بود و آنها کم
کم در فقر ،رنج و مرگ زودرسدست و پا خواهند زد.
انرژی اساس ثروت است .انرژی ارزان به مردم اجازه میدهد
تا کارهای شگفت انگیز انجام دهند .برای مثال ،این نگرانی
وجود دارد که دسترسی به مقدار کافی غذا ممکن است روی
زمین مشکل شود .محصوالت در یک محیط گرمتر ،مقدار زیاد
 ،CO2بیشتر رشد میکنند ،بنابراین این مسئله میتواند مشکالت
احتمالی آتی را کاهش دهد (.)12
با این حال ،انرژی حتی طرح بیمه غذایی بهتری را در اختیار
قرار میدهد .انرژی گلخانهای فشرده نسبت به تکنیکهای
کشاورزی آمریکایی پیشرفته در هر واحد مساحت سطح2000 ،
برابر سازندهتر است ( .)132بنابراین ،اگر انرژی فراوان و ارزان
باشد ،هیچ محدودیت عملی برای تولید غذای جهان وجود ندارد.
همچنین تصور میشود که ذخیره آب شیرین کوتاه مدت باشد.
در اصل شیرین سازی آب دریا به کمک انرژی ارزان و فراوان
میتواند ذخایر نامحدود آب شیرین را فراهم کند.
طی  200سال گذشته ،مهارت بشر در استفاده از انرژی
شاهکارهای تکنولوژیک بسیاری ایجاد کرده است .این پیشرفتها
به طور چشمگیری کیفیت ،کمیت و طول عمر بشر را افزایش
داده است .فن شناسان قرن بیست و یک نیازمند انرژی فراوان و
ارزانی هستند که این پیشرفت را ادامه دهد.
اگر سهمیه بندی انرژی جهان مانع این آینده روشن شود ،انتظار

میرود که نتیجه واقعأ غمانگیز باشد .عالوه بر خسارات بشر،
انتظار میرود محیط زمین قربانی اصلی چنین اشتباهی باشد.
انرژی ارزان برای حفظ سالمت محیط زیست حیاتی است .مردم
موفق برای اختصاص دادن به حفاظت و بهبود زیست محیطی
به پول احتیاج دارند.
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هیچکدام از دادههای تجربی فرضیهای را که نشان می دهد
تغییر
افزایش استفاده انسان از هیدروکربن یا افزایش کربن دی اکسید
اقلیم
اتمسفری و سایر گازهای گلخانهای موجب تغییرات نامطلوب در
دمای جهانی ،آب و هوا ،یا چشم انداز می شود ،تایید نمی کنند.
همان طور که مطرح شده است ،هیچ دلیلی برای محدود کردن
تولید  CO2، CH4و سایر گازهای گلخانهای جزئی از سوی انسان
وجود ندارد (.)123 ،97 ،83 ،82
همچنین حتی اگر روند گرمایش طبیعی فعلی ادامه یابد ،لزومی
ندارد ما نگران بالهای زیست محیطی باشیم .زمین طی 3000
سال گذشته بدون اثرات فاجعه آمیز بسیار گرمتر شده است .آب
و هوای گرمتر فصلها را طوالنی میکند و به طور کلی قابلیت
سکونت مناطق سردتر را افزایش میدهد.
هنگامی که زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی برای خوراک و از بین
رفتن فقر تعداد زیادی از مردم سرتاسر زمین استفاده میشود،
کربن دی اکسید بیشتری به جو آزاد خواهد شد و این به حفظ
و توسعه سالمت ،طول عمر ،رفاه و بهرهوری همه مردم کمک
خواهد کرد.
ایاالت متحده و سایر کشورها نیازمند تولید انرژی بیشتری
هستند ،نه کمتر .کاربردیترین ،اقتصادیترین و سالمترین
روشهای زیست محیطی موجود فناوری های هیدروکربن و
هستهای هستند.
استفاده انسان از زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی به طور زیانآوری
زمین را گرم نکرده است و برون یابی روندهای اخیر نشان
میدهد که در آینده قابل پیش بینی ،چنین عمل نخواهد کرد.
با این حال CO2 ،تولید شده ،سرعتهای رشد گیاهان را تسریع
میبخشد و به گیاهان اجازه میدهد در نواحی خشکتر نیز رشد
کنند .زندگی حیوانات که به گیاهان وابسته است نیز رشد میکند
و تنوع زندگی گیاهان و حیوانات افزایش مییابد.
فعالیتهای بشر بخشی از افزایش کربن دی اکسید اتمسفر را
ایجاد میکنند .انسان در حال انتقال کربن زغال سنگ ،نفت و
گاز طبیعی از پایین زمین به اتمسفراست؛ جایی که برای تبدیل
به موجودات زنده در دسترس است .ما در حال زندگی در یک
محیط به طور فزاینده سرسبز از گیاهان و جانوران به دلیل این
افزایش  CO2هستیم .بنابراین فرزندان ما از زمینی که در حال
حاضر برای ما پر برکت است ،با گیاهان و حیوانات بسیار بیشتر
لذت خواهند برد.
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بررسی میزان کیفیت مخزنی سنگهای کربناته
قسمت اول
محمد جودکی ،مرتضی یوسفی
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

 -1مقدمه
در حـال حاضـر یکـی از مهمتریـن چالشهـای موجـود
بـرای زمینشناسـان و مهندسـان مخـزن ،بهبـود و اصالح
تکنیکهـای توصیـف مخزنـی اسـت .شـناخت هـر چـه
بهتـر مخـزن بـرای پیشـبرد برنامههـای ازدیاد برداشـت
و توسـعه میادیـن هیدروکربنـی ،الزم و ضروری اسـت .در
ایـن خصوص اسـتفاده از مفاهیـم و تکنیكهـای نوین برای
دسـتهبندی سـنگهای مخزن و تعریف زونهـای تولیدی
و غیـر تولیـدی بسـیار مفیـد و کاربـردی خواهـد بـود.در
ارزیابـی یـک مخـزن ،از تکنیکهـا و روشهایـی اسـتفاده
میشـود تا بتـوان پارامترهـای زمینشناسـی و پتروفیزیکی
کنترلکننـده حرکت سـیال را در آن مشـخص کـرد .درک
متغیرهـای پیچیـده در خـواص هیدرولیکـی سـنگ مخزن
نظیـر تخلخـل ،تراوایی و فشـار مویینـه ،ناهمگنـی مخزن،
شـکل هندسـی و محتـوای سـیال آن نیازمند یک کوشـش
همـه جانبه اسـت.
هـدف از بررسـی ویژگیهـای مخزنـی ،مشـخص کـردن
توزیـع فضایـی شـاخصهای پتروفیزیکـی ماننـد تخلخل،
تراوایـی و اشـباع شـدگی اسـت( .)Lucia, 1995توصیف
مخـزن بـه چهـار بخـش کلـی مطالعـات سنگشناسـی،
تفکیـک زونهای مخزنـی و غیرمخزنی ،مطالعـات کیفیت
مخـزن و مطالعـات جامـع تقسـیم میشـود .موضـوع
مطالعـات کیفیـت مخزنـی ،شناسـایی و بیـان نوسـانات

در خصوصیـات سـنگها در مخـزن اسـت .روشهـای
متعـددی بـرای مشـخص کـردن زونهـای مختلـف و
بررسـی خصوصیـات هر زون بـه کار می رود .بهینهسـازی
تولیـد و کاربـرد موفقیتآمیـز فنا وریهـای بازیافت ثانویه
نیازمنـد درکـی دقیـق از سـاختار درونـی مخـزن اسـت.
تحلیـل خصوصیـات زمینشناسـی مخـزن کـه جریـان
سـیال و مکانیسـمهای بازیافـت را کنتـرل میکنـد ،باعث
ایجـاد مدلهـای کاربـردی بـرای شـبیه سـاز(reservoir
 )simulationوتوسـعه میـدان میشـود.
مهندسان با مشکالت ناهمگنیهای زمینشناسی در
مدلهای شبیهسازی رفتار مخزن روبهرو هستند .مفهوم
واحد سنگی بهمنظور غلبه بر این مشکالت در جهت
توصیف مخزن ارائه شده است .یک واحد سنگی حجمی
از کل سنگ مخزن است که خصوصیات زمینشناسی و
پتروفیزیکی تاثیرگذار برروی جریان سیال ،در درون آن
ثابت است و بهطور مشخص از دیگر حجمهای سنگ
متفاوت هستند (.)Abbaszadeh et al., 1996واحدهای
جریانی ،بیانگر تجمعی از رخسارهها با ویژگیهای مشابهی
بوده و در ارتباط با رخسارههای زمینشناسی هستند اما
ً
الزاما منطبق بر مرزهای رخسارهای نیستند .مطالعاتی که
فابریک سنگ را با توزیع اندازه فضاهای خالی و بنابراین با
خواص پتروفیزیکی ارتباط میدهند ،راهنمایی برای بررسی
کمی یا ارزیابی عددی مدلهای زمینشناسی هستند که

بهصورت اطالعات ورودی شبیهسازهای رایانه است
(تصویر  .)1روش استفاده از فابریک سنگ برپایه این اصل
ارائه میشود که توزیع اندازه فضاهای خالی ،شاخصهای
مهندسی تراوایی و اشباعشدگی را کنترل میکند و اینکه
توزیع اندازه فضای خالی در ارتباط با فابریک سنگ است
و بهعنوان پدیدهای حاصل از عملکرد فرآیند زمینشناسی
است .برای تعیین ارتباط بین فابریک سنگ و شاخصهای
پتروفیزیکی ،تعریف و طبقهبندی فضاهای خالی بر حسب
خواص پتروفیزیکیشان ،ضروری است .تعیین گونه سنگی
مخزنی( )Reservoir Rock Typingفرآیندی است که طی
آن ،رخسارههای زمینشناسی با رفتار دینامیکی خود مشخص
میشوند ،به عبارت دیگر ،تعیین گونه سنگی مخزنی یک
فرآیند ارتباطدهنده بین زمینشناسی و پتروفیزیک است.
تخلخل ،نفوذپذیری و توزیع اندازه حفرات مشخصکننده
بافت سنگ بوده؛ در حالیکه فشار مویینگی ،تراوایی نسبی
و مرطوب شدگی( )Wettabilityواکنش بین سنگ و سیال
را تشریح میکند .با توجه به متاثرشدن رخسارهها توسط
فرآیندهای دیاژنزی و بروز خواص مخزنی مختلف برای
رخسارهها ،بهتر است که گروههای سنگی بهصورت مخزنی
تعریف شوند .یعنی اینکه صرفنظر از نوع رخساره،
گروههای سنگی بر اساس پتانسیل مخزنی تعریف بشوند.
با توجه به اینکه در مطالعات کیفیت مخزنی ،نوع ،اندازه،
فراوانی و چگونگی ارتباط بین فضاهای خالی بسیار مهم
است ،لذا الزم است که بهطور مفصل مورد بررسی قرار
گیرند( .تصویر )1

 -2تخلخل

تخلخل یکی از دو پارامتر ضروری برای یک سنگ مخزن
هیدروکربنی است؛ بهطوری که ظرفیت حجم و تجمع نفت
در سنگ تابع آن است .بنابه تعریف ،تخلخل برابر است با
نسبت حجم فضای خالی به حجم کل سنگ و حجم فضای
خالی خود برابر است با تفاضل حجم کانیها از حجم کل

تصویر  :1تلفیق اطالعات فضایی زمینشناسی با اطالعات عددی مهندسی از راه
مطالعات فابریک سنگ(اقتباس از لوسیا.)1999 ،

ً
سنگ .معموال تخلخل بر حسب درصد بدون ُبعد بیان
میشود و با یکی از رابطههای زیر بهدست میآید:
=Vpحجم منافذ
 =Vgحجم دانه
 =Vbحجم کل سنگ
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بیشتر مخازن هیدروکربنی تخلخلی در محدوده  5تا  30زمینشناسی
درصد دارند .تخلخلهای کمتر از  5درصد به ندرت ذخیره
تاریخی
اقتصادی را ایجاد میکنند و تخلخلهای بیشتر از  35درصد
نادر هستند .تخلخل را میتوان در آزمایشگاه از روی مغزهها
یا با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی بهویژه نمودار چگالی،
صوتی و نوترون محاسبه کرد (رضایی.)1384 ،

 -1-2تقسیمبندی انواع تخلخل:

تخلخل را میتوان بر اساس زمان تشکیل ،موثر بودن
برای تولید و اندازه دانه به انواع مختلف تقسیمبندی کرد
(رضایی.)1384 ،
از نظر زمان تشکیل به انواع زیر تقسیمبندی میشود:
تخلخل اولیه()Primary porosity
تخلخل ثانویه()Secondary porosity
تخلخل اولیه همزمان با رسوبگذاری و تخلخل ثانویه پس
از رسوبگذاری تشکیل میشود.
از نظر کاربردی یا موثر بودن برای تولید ،تخلخل دارای
انواع زیراست:
• تخلخل کل()total porosity
تخلخل مفید ( )effective porosityکه شامل انواع زیر است:
• تخلخل مرتبط ()connected
• تخلخل به هم مرتبط ()interconnected
• تخلخل جدا افتاده ()isolated
تخلخل مفید مقدار فضاهای خالی را گویند که قادرند
بهوسیله نفت یا گاز قابل بازیافت پرشوند .این نوع تخلخل
درواقع مقدار فضاهای خالی است که به اندازه کافی به هم
مرتبط بوده و نتیجه این ارتباط کافی حفرات به همدیگر،
بازیافت نفت یا گاز است.
در تخلخل به هم مرتبط هر فضای خالی توسط چندین
گلوگاه با فضاهای خالی اطراف مرتبط است .تخلخل مرتبط
یا تخلخل ته بسته ()dead endفقط با یک گلوگاه به فضاهای
اطراف مرتبط است .در تخلخل جدا افتاده ،هیچ ارتباطی بین
حفرات موجود نیست .دو نوع تخلخل مرتبط و تخلخل به
ً
هم مرتبط مجموعا تخلخل مفید سنگ را تشکیل میدهند.
از نظر اندازه تخلخل را میتوان به انواع زیر تقسیمبندی کرد:
• درشت تخلخل
• ریز تخلخل

به تمامی خلل و فرجی که قطر آنها کمتر از یک میکرون
باشد ،ریز تخلخل اطالق میشود.
تا کنون طبقهبندیهای متعددی برای تخلخل در سنگهای
کربناتی ارائه شده است و از آن میان ،تنها سه طبقهبندی در
شرکتهای نفتی دنیا مورد توجه بوده و بهکار گرفته شده که
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شامل طبقهبندی آرچی ،چوکت و پری و لوسیا است.

 -1-1-2طبقهبندی پرتوفیزیکی تخلخل در سنگهای
زمینشناسی
کربناته از سوی آرچی(:)Archie, 1952
تاریخی

این طبقهبندی در مطالعه خردههاو مغزههای حفاری
استفاده میشود و بهمنظور تخمین تخلخل بهکار میرود اما
برای تخمین میزان تراوایی و خصوصیات مویینگی نیز مفید
است .آرچی فضاهای خالی را به تخلخل ماتریکس (تخلخلی
که با بزرگنمایی  10میکروسکوپ قابل رؤیت نیست) و
تخلخل قابل رؤیت تقسیمبندی کرد.

 -2-1-2طبقهبندی تخلخل از سوی چوکت و
پری (:)1970
این طبقهبندی مبنای ژنتیکی داشته و نحوه تشکیل فضاهای
خالی مورد توجه قرار گرفته است .به این ترتیب ،چوکت
و پری تمام فضاهای خالی کربناته را به سه گروه عمده
تقسیمبندی کردند:
• تخلخلهای انتخاب شده به وسیله فابریک (Fabric
)Selective
• تخلخلهای بدون انتخاب فابریک (Non-Fabric
)Selective
• تخلخلهایی که ممکن است تحت کنترل فابریک باشد
(.)Fabric Selective or Not

انواع فضاهای خالی قابل رویت مثل تخلخل قالبی صورت
نگرفته است( .)Lucia, 1995لوسیا ( )1983طبقهبندی
پتروفیزیکی تخلخل در سنگهای کربناته را ارائه کرده است
که همانند طبقهبندی آرچی بر جنبههای پتروفیزیکی فضاهای
خالی کربناته تاکید دارد .این طبقهبندی بر این اساس است
که توزیع اندازه فضاهای خالی ،کنترلکننده تراوایی و اشباع
شدگی بوده و در ارتباط با فابریک سنگ است .لوسیا با
مقایسه ویژگیهای فابریک سنگ با مقادیر اندازهگیری شده
تخلخل ،تراوایی ،مویینگی و مقادیر  mدر فرمول آرچی نشان
داد که مفیدترین تقسیمبندی فضاهای خالی ،تقسیمبندی
به فضاهای خالی بیندانهای یا بین بلوری(که تخلخل بین
ذرهای نامیده میشود) (تصویر  )2و سایر انواع فضاهای
خالی(که تخلخل حفرهای()vuggyنامیده میشوند)است.
خالصه این طبقهبندی در زیر مشاهده میشود:
• تخلخل بینذرهای()Interparticle porosity
• تخلخل حفرهای (.)Vuggy porosity
تخلخل حفرهای خود به دو دسته کوچکتر متصل و غیر
متصل تقسیم میشوند(شکل :)3
 -1تخلخـل حفـرهای غیـر متصـل( :)Separate vuggyدر
ایـن نـوع ،تخلخـل حفـرهای بـه وسـیله شـبکهای از تخلخل
بیـن ذرهای بـه هـم متصـل میشـوند.

 -2تخلخـل حفـرهای متصـل(:)Touching vuggy
تخلخلهـای حفـرهای ،بـدون واسـطه بـه هـم متصـل و
سیسـتم تخلخـل را بهوجـود میآورنـد.
بـرای ارتبـاط دادن فابریـک سـنگهای کربناته با توزیـع اندازه
فضاهـای خالی ،مشـخص کردن اینکـه فضاهای خالـی به کدام
یک از سـه گـروه اصلـی ،بیـن ذرهای ،حفرات مرتبـط و حفرات
غیرمرتبـط تعلـق دارنـد ،مهم اسـت .هر گـروه از ایـن فضاهای
 -3-1-2طبقهبندی تخلخل از سوی لوسیا ( ,1983خالـی نـوع متفاوتـی از توزیـع انـدازه و ارتبـاط بیـن فضاهـا را

:)1995

بهمنظور کسب اطالعات جامع زمینشناسی و مهندسی نفت
الزم است که فضای متخلخل بر اساس فابریک سنگ و
خواص پتروفیزیکی آن تعریف و طبقهبندی شود ،هر چند
محققانی مانند آرچی در این زمینه ،تالشهای زیادی کردند،
اما همانطورکه پیشتر گفته شد ،در طبقهبندی آرچی توجه
خاصی به برآورد تخلخل شده است ،هر چند این طبقهبندی
میتواند برای تقریب تراوایی و خواص مویینه نیز بهکار رود،
اما از آنجایی که این ویژگیهای توصیفی را نمیتوان در قالب
اصطالحات رسوبی یا دیاژنزی تعریف کرد ،ارتباط دادن
این ویژگیها با مدلهای زمینشناسی مشکل است(Lucia,
 .)1995یک مشکل اساسی این است که هیچ پیشبینیای
برای تمایز فضاهای خالی بین ذرهای قابل رویت از دیگر
تصویر  :2طبقهبندی پتروفیزیکی /زمینشناسی فضاهای خالی بین ذرهای در سنگهای
کربناته براساس اندازه و جورشدگی دانهها و بلورها .حجم فضاهای خالی بین ذرهای دارای
اهمیت است ،زیرا این شاخص با توزیع اندازه فضاهای خالی ارتباط مییابد.

دارنـد .تعییـن حجم فضاهـای خالـی در این گروههـای مختلف
نیـز بـه همان انـدازه مهم اسـت ،زیرا حجـم فضاهـای خالی در
ارتبـاط با حجـم مخزن بـوده و در مورد تخلخلهـای بینذرهای
و تخلخـل حفـرات غیرمرتبـط بـا توزیـع انـدازه فضاهـای خالی
نیـز در ارتبـاط اسـت ( .)Lucia, 1995انـواع فضاهـای خالـی
مربـوط بـه طبقهبنـدی لوسـیا در تصاویـر 2و 3بهطـور خالصه
نشـان داده شـده است.

 -3تراوایی

بـرای یـک سـنگ مخـزن صرف داشـتن تخلخـل پـر از نفت یا
گاز کافـی نیسـت ،بلکه خلـل و فرج بایـد به هم متصل باشـند
تـا بـه هیدروکربنهـا اجـازه حرکت به داخـل و خـارج مخزن را
بدهند.
تراوایـی توانایـی محیـط متخلخـل بـرای انتقـال سـیال اسـت و
واحـد اندازهگیـری آن دارسـی اسـت .در واقـع ،تراوایـی یـک
دارسـی برابـر اسـت بـا جریـان یـک بشـکه در روز از نفتـی بـا
غلظـت یکسـانتی پـوآز از یـک فـوت از ضخامـت مخـزن در
یـک چـاه وقتی که اختالف فشـار برابـر یک  PSIباشـد ،از آنجا
ً
کـه معمـوال تراوایـی سـازندها زیـر یک دارسـی اسـت ،از واحد
میلـی دارسـی اسـتفاده میشـود .تراوایـی میانگیـن در مخـازن
ً
معمـوال بیـن  500-5میلـی دارسـی اسـت ،هـر چنـد برخـی
مخـازن اسـتثنایی تراوایـی بـاالی  3000میلـی دارسـی دارنـد
(رضایـی .)1384 ،
معادلـه دارسـی بـرای یک سـیال کـه از محیـط متخلخـل عبور
میکنـد ،بهصـورت زیراسـت:
در این معادله:
=Qدبی جریانSec/cm2
 = ATMاختالف فشار
=Aسطحcm2
=Centipoiseویسکوزیته مایع

=Lطولcm
=Kتراوایی Darcy
قانـون دارسـی درصـورت وجـود شـرایط زیـر صحت داشـته و
قابـل اسـتفاده بـرای محاسـبه تراوایی اسـت:
جریان بهصورت خطی و آرام باشد.
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فقـط یـک فـاز بهصـورت صـد در صـد منافـذ را اشـباع کرده
با شد .
بین سنگ و سیال واکنشی وجود نداشته باشد.
زمینشناسی
شـناخت تراوایـی امـری بسـیار ضـروری در توصیـف مخـزن
تاریخی
اسـت  ،همچنیـن بـه مدیریت مخـزن کمـک شـایانی میکند.
اطالعـات تراوایـی میتوانـد نتایـج حاصـل از آزمایشهـای
چـاه ،تجزیـه و تحلیل اطالعـات مغـزه و الگها بهدسـت آید.
بهعلـت مشـکالتی کـه در طـول مغزهگیـری رخ میدهـد و
هزینههـای بـاالی آن تمـام چاههـا دارای مغزه نیسـتند .بهطور
کلـی ،تخمیـن تراوایـی از روی الگ از روشهـای کـم هزینـه
بـه حسـاب میآیـد .امـا پیشبینـی تراوایـی در کربناتهـای
هتـروژن از روی اطالعات الگ بسـیار مشـکل اسـت و خالی از
اشـکال نیست.

 -1-3انواع تراوایی

 -1-1-3تراوایی مطلق()Absolute Permeability
تراوایـی مطلـق ،تراوایـی اسـت کـه صد در صـد فضاهـا از یک
سـیال اشـباع شـده باشـد .ایـن تراوایـی خـاص همـان سـنگ
اسـت و بـه نوع سـیال درونـی آن بسـتگی نـدارد.

 -2-1-3تراوایی موثر(ٍ)Effective Permeability

تراوایـی اسـت کـه بیـش از یـک سـیال در منافـذ موجـود
باشـد ویکـی از آنهـا غالـب باشـد .بنابرایـن تراوایی موثـر تابع
اشباعشـدگی اسـت.

-3-1-3تراوایی نسبی()Relative Permeability

تراوایـی نسـبی از پارامترهـای مهم اسـت کـه وقتـی دو یا بیش
از دو سـیال متحـرک ،مثل نفـت و آب ،در میـان فضاهای خالی
وجود داشـته باشـد تعریـف میگـردد .تراوایی نسـبی برای یک
فـاز ،از نسـبت تراوایـی موثـر بـه مطلـق تعییـن میشـود .پس
ایـن تراوایی نیز تابع اشـباع شـدگی اسـت.

-4-1-3تراوایی پایه()Base Permeability

تصویر  :3طبقهبندی پتروفیزیکی /زمینشناسی فضاهای خالی حفرهای براساس پیوستگی
حفرات با یکدیگر .اهمیت حجم فضاهای خالی حفرهای مجزا ،در تشخیص و توصیف توزیع
اندازه فضاهای خالی است.

تراوایـی هیدروکربـن در حضـور آب کاهـش نیافتنـی اسـت.
بـرای یـک مخـزن دارای آب و نفـت ،این بـه آن معناسـت که
تراوایـی پایـه همـان تراوایـی موثـر اسـت بـرای نفت بـا حضور
آب غیرقابـل بازیافـت اسـت .بـرای یـک مخـزن گازی تراوایی
پایـه همـان گاز در حضـور آب کاهـش نیافتنـی اسـت (رضایی،
.)1384
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سیستمهای مس پورفیری از دیدگاه سیلیتو و ویژگیهای
کانسارهای مس رسچشمه و سونگون
احمدسماواتی ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

سیسـتمهای مـس پورفیـری بهعنـوان سیسـتمهای
حجـم بـزرگ ( 10تـا بیـش از  100کیلومترمکعب)
تعریـف میشـوند کـه در قسـمتهای عمیقتـر،
ذخایـر پورفیـری مـس  ±مولیبـدن  ±طـال در
اندازههـای ّ
متغیـر (کمتـر از  10میلیـون تـن تـا 10
بیلیـون تـن) همچنیـن اسـکارنهای مـس ،طـال یـا
روی ( کمتـر از  1میلیون تن تـا بیش از  1بیلیون تن)
و در قسـمتهای کـم عمقتـر ممکـن اسـت میزبان
کانسـارهای طـال  ±نقـره  ±مـس اپیترمال سـولفید
بـاال و متوسـط باشـند (کمتر از  1میلیـون تن تا بیش
از  10بیلیـون تـن) .سیسـتمهای مـس پورفیـری
تأمیـن کننـده سـه چهـارم مـس ،نیمـی از مولیبدن،
ً
یـک پنجم طال و بیشـتر رنیـوم دنیا هسـتند .معموال
در ذخایـر هیپـوژن مـس عیار مـس بیـن  0/5تا 1/5
درصـد ،عیار مولیبـدن  0/04تـا  0/01درصد و عیار
طـال تـا  1/5گـرم بر تـن اسـت .سیسـتمهای مس
ً
پورفیـری معمـوال در کمـان ماگمایی ایجاد میشـوند
(از جمله پشـت قوسـی) .سیسـتمهای مس پورفیری

ممکـن اسـت از لحـاظ فضایی بـا سـنگهای آذرین
کالـک آلکالـن و بـه مقـدار کمتـر بـا سـنگهای
آذریـن آلکالـن کـه ترکیـب متوسـط تـا فلسـیک
ً
دارنـد و عمومـا  ./5تـا  3میلیـون سـال قبـل از نفوذ
اسـتوکها و کانیسـازی دچـار فرسـایش شـدهاند،
مرتبـط باشـند .در سیسـتمهای مـس پورفیـری در
مرزهـای صفحـات همگـرا بیشـترین توزیـع انـواع
کانیسـازی را داریـم .سیسـتمهای مـس پورفیـری
ً
معمـوال به صـورت کمربندهـای خطیانـد که برخی
چنـد صـد کیلومتـر و برخـی بهصـورت مسـتقل
تشـکیل شـدهاند .ایـن سیسـتمها بـا پلوتونهایـی
مرتبـط هسـتند کـه در عمـق  5 – 15کیلومتـری
ً
واقـع شـدهاند .عمومـا اسـتوکهای مجـزا و متعـدد
در داخـل و روی پلوتـون قـرار میگیرنـد کـه نقـش
کنتـرل کننده سـاختاری را دارند .رئولـوژی و ترکیب
ّ
سـنگهای میزبـان به شـدت در اندازه ،عیـار و نوع
کانیسـازی سیسـتمهای مـس پورفیـری تأثیرگـذار
اسـت .آلتراسـیون و کانیسـازی در سیسـتمهای

ّ
کیلومترمربـع سـنگ را
مـس پورفیـری چندیـن
دربرمیگیـرد .ذخایـر اپیترمال سـولفید بـاال ممکن
اسـت در لیتوکـپ ذخایـر مـس پورفیـری تشـکیل
شـود .شـکل گیـری سیسـتمهای مـس پورفیـری با
تزریـق ماگمـای اکسـیدانی کـه اشـباع از گوگـرد و
غنـی از فلز اسـت آغاز میشـود .منشـأ این ّ
سـیاالت
از پلوتونهـای مادراسـت کـه در عمـق زیـادی قـرار
گرفتهانـد .توالـی آلتراسـیون و کانیسـازی نتیجـه
کاهـش دمای ّ
سـیال و سـنگ از بیـش از  700درجه
سـانتیگراد تـا کمتر از  250درجه سـانتیگراد اسـت.
هنگامیکـه ماگمـای پلوتونیکـی راکـد میشـود ،در
ً
درجـه حـرارت بـاال عمدتـا  2فـاز مایع و بخـار فوق
شـور تشـکیل شـده کـه باعـث تشـکیل آلتراسـیون
پتاسـیک میشـود .بـا کاهـش دمـا بـه کمتـر از
 350درجـه سـانتیگراد 2 ،فـاز تبدیـل بـه  1فـاز بـا
شـوری کم تا متوسـط میشـود که سـبب آلتراسیون
کلریـت  -سرسـیت و سرسـیتیک و کانیسـازیهای
مرتبـط میشـود .آب جـوی بـرای ایجاد کانیسـازی
و آلتراسـیون ضـروری نیسـت و ورود آن در اواخـر
فرآینـد اسـت .توالـی آلتراسـیون از آلتراسـیون
پتاسـیک کـه در حاشـیه آن ،آلتراسـیون پروپلیتیـک
وجـود دارد ،بـه کلریت–سرسـیت ،سرسـیتیک و در
نهایـت بـه آرژیلیـک پیشـرفته میرسـد؛ ایـن توالی
درنتیجه افزایش اسـیدیته ّ
سـیال و کاهش دماسـت.
بـه مـوازات افزایش اسـیدیته ،میزان سـولفید ّ
سـیال
نیـز افزایـش مییابـد.
لیتوکـپ در سیسـتمهای مـس پورفیـری اگـر دچـار
فرسـایش شـدید نشـده باشـد ،میتوانـد ضخامتـی
بیـش از  1کیلومتر داشـته باشـد .لیتوکپ مسـاحتی
ّ
کیلومترمربع دارد.
بین چنـد کیلومترمربـع تـا 100
در سیسـتمهای مـس پورفیـری سـنگهای میزبـان

تصویر  :1سیستم مس پورفیری تلسکوپی

آذریـن ،رسـوبی و دگرگونـی هسـتند .ژئومتـری زون
ّ
کانـهدار بـه شـکل کلی سـنگ میزبـان یـا کمپلکس
دایـک ،محلهـای تهنشسـت سـولفیدهای مـس،
موقعیـت دیاترمهـا و نفوذیهـای پورفیـری عیـار
پاییـن و ثانویـه بسـتگی دارد.
ً
آلتراسـیون سـدیک – کلسـیک عمومـا در برخـی
کانسـارهای مـس پورفیـری بهصـورت ضعیـف
درعمـق و در سـنگهای درونگیر مجـاور نفوذیهای
پورفیری تشـکیل میشـود .این آلتراسـیون از سولفید
و فلـز فقیـر اسـت ّامـا میزبـان طـالی پورفیـری در
کانسـارهای مس اسـت.
آلتراسـیون پتاسـیک در بسیاری از کانسـارهای مس
پورفیـری ،بخـش بزرگـی را در عمق تشـکیل میدهد
که در حاشـیهها ضعیف شـده و تبدیل به آلتراسـیون
پروپیلیتیک میشـود .آلتراسـیون کلریت – سرسـیت
در برخـی کانسـارهای مـس پورفیری وجـود دارد که
بهوسـیله سـنگهای سـبز کمرنـگ کـه در عمـق
کمتـر ،گسـترش یافتهانـد و حـاوی نمونههـای غنی
از طـال میباشـد مشـخص میشـود .این آلتراسـیون
برروی آلتراسـیون پتاسـیک قرار میگیرد .آلتراسیون
ً
ً
سرسـیتیک معمـوال یـا کامـال روی آلتراسـیون
کلریـت – سرسـیت و پتاسـیک قرارمیگیـرد یـا تـا
انـدازهای آنهـا را تخریـب میکنـد .ایـن آلتراسـیون
بـه رنگ سـبز تا سـبز خاکسـتری و سـفید مشـاهده
میشـود .آلتراسـیون آرژیلیـک پیشـرفته لیتوکـپ
تحـت تأثیـر کنترلکنندههـای سـاختاری بـوده و در
قسـمت فوقانی کانسـارهای مـس پورفیـری بر روی
آلتراسـیون سرسـیتیک با واسـطه کوارتز– پیروفیلیت
قـرار میگیـرد .آلتراسـیون آرژیلیک پیشـرفته  1تا 2
میلیون سـال جوانتر از آلتراسـیون پتاسـیک اسـت.
ّ
سـیاالت غنـی از فلئـور سـبب آلتراسـیون آرژیلیـک
پیشـرفته میشـوند.
در شـکل  1و 2آخرین مدل آلتراسـیونی سیسـتمهای
مس پورفیری تلسـکوپی و غیرتلسـکوپی آورده شـده
است.
در نمـودار شـماتیک  1ارتبـاط توالـی آلتراسـیون بـا
افزایـش اسـیدیته و سـولفید در سیسـتمهای مـس
پورفیری مشـخص شـده اسـت.
ً
کمربنـد مـس ایـران عمدتـا منطبـق بـا کمربنـد
ولکانوپلوتونیکـی ارومیـه  -دختـر اسـت و بـا بیـش
از  2000کیلومتـر طـول و  40کیلومتـر عـرض از
شـمال غـرب تـا جنوب شـرق ایران گسـترده شـده
اسـت و شـامل سـنگهای آتشفشـانی ،آذرآواری و
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ّ
خصوصیـات کالـك آلکالـن اسـت .ایـن
نفـوذی بـا
کمربنـد میزبـان تعـداد زیـادی از ذخایـر پورفیـری
مس  -مولیبدن اسـت کـه از آن جمله بـه دو ذخیره
بزرگ سرچشـمه (بـا  1200میلیون تـن ذخیره./7 ،
درصـد مس و متوسط  ppm250مولیبدن) در جنوب
شرق و سونگون (با بیش از  500میلیون تن ذخیره ،با
 ./69درصـد مـس و متوسط  ppm300مولیبدن) در
شمال غرب ایران مﻰتوان اشاره کـرد.
کانسـار سرچشـمه با نفوذ یک اسـتوک گرانودیوریتی
بـه سـن میوسـن میانـی در سـنگهای آتشفشـانی-
رسـوبی دارای راندگـی و گسـلخوردگی مربـوط بـه
اوایـل ترشـیری ایجـاد شـده اسـت .سـنگهای
آتشفشـانی درونگیـر تـوده نفـوذی ایـن کانسـار
دارای ترکیـب سنگشناسـی آندزیتـی ،ریولیتـی،
ریوداسـیتی و داسـیتی هسـتند ،درصورتیکـه تـوده
نفـوذی اصلـی این کانسـار کـه تحت عنوان اسـتوک
ً
پورفیری سرچشـمه شـناخته میشـود؛ عمدتـا دارای
ترکیـب سنگشناسـی گرانودیوریـت تـا تونالیـت
اسـت .همچنیـن بـا نفـوذ اسـتوک اصلی سرچشـمه
دایکهـای همزمـان بـا کانهزایـی و پـس از آن در
ً
سـنگهای قدیمیتـر نفـوذ کردهانـد کـه عمدتـا
دارای ترکیـب سـنگ شناسـی آندزیتـی هسـتند .در
کانسـار سرچشـمه ،الگوی دگرسـانی کانسـار همانند
دیگـر کانسـارهای مـس پورفیـری مرتبط بـا مناطق
فـــرورانش حاشـیه قارهای و مـدل ارائه شـده برای
ایـن جایـگاه تکتونیکی اسـت؛ بهطوری که دگرسـانی
پتاسـیک در مرکز سیسـتم قرار دارد و بهطرف حاشیه
کانسـار هالـه بیوتیتی ،دگرسـانی فیلیـک؛ آرژیلیک و
پروپیلیتیک توسـعه یافته اسـت .براسـاس مطالعات
صـورت گرفتـه دربـاره کانیشناسـی و روابـط
قطعشـدگی بیـن رگههـا ،دسـت کـم چهـار گـروه

تصویر  :2سیستم مس پورفیری غیرتلسکوپی

رگه بـرای چهـار دوره کانهزایی تشـخیص داده شـده
اسـتّ .
سـیاالت درگیـر گروههــای رگهای موجــود
در دگرسـانیهای مختلـف کانسـار سرچشـمه مـورد
مطالعـه قـرار گرفتهاند و نتایج به دسـت آمـده ّ
مؤید
دمای باال ،شـوری زیـاد و حدوث پدیده جوشـش در
ّ
سـیاالت کانیسـاز کانسـار مذکورهسـتند .از سویی،
ایـن مطالعـات حضـور سـه نـوع ّ
سـیال مشـتمل بر
سـیاالت ماگمایـی ،جوی و اختالط ّ
ّ
سـیاالت ماگمایی
و جوی را در فرآیندهای دگرسـانی و کانهزایی کانسـار
سرچشـمه تأییـد میکننـد.
معـدن مس پورفیری سونگون در شمال غرب ایران
قرار دارد .رخنمونهای سنگی در محدوده کانسـار و
نـواحی مجـاور شـامل :سـنگهای کربناته دگرگون
شده و اسکارنی کرتاسه و نهشتههای آتشفشانی ائوسن
هستند که توسـط تـوده نفـوذی پـورفیری سونگون
قطع شده است .این توده نیز از سـوی دایکهــای
تـأخیری نخسـتین و تـأخیری بعـدی قطع میشود.
توده پورفیری سونگون در حدود  21میلیون سال قبل
و دایکهای تأخیری نخسـتین و بعـدی به ترتیب در
 19/78و  19/51میلیون سال قبل جایگزین شدهاند.
براساس دماسنجی تیتانیوم در بلورهای زیرکن ،دمای
تبلور برای توده سونگون پورفیری حدود  650درجه
سانتیگراد و برای دایکهای تأخیری حـدود 700
درجـه سـانتیگراد اسـت .بـراساس ویژگیهای
عناصر نادر در بلورهای زیرکن ،توده سونگون پورفیری
از یک ماگمای با فوگاسیته اکسیژن باال و بارور ایجاد
شـده است .با توجه به دادههای ّ
سنی به دست آمده،
کانیزایی پورفیری در کمربند ارسباران در میوسن
ابتدایی و در یک محیـط پس از برخوردی و حدود 10
میلیون سال قبل از کانیسازی پورفیری در کمربند
کرمان انجام شده است.

نمودار :1
و سولفید

توالی آلتراسیون با افزایش اسیدیته
در سیستمهای مس پورفیری
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معرفی برخی علل و عوامل انسانساز آلودگی آب
قسمت دوم
پریناز رسولی قادی -سازمانزمینشناسی و اکتشافات معدنیکشور

علل آلودگی آبهای زیرزمینی
آب یکـی از مهمتریـن و بنیادیتریـن عوامـل حیـات موجـودات
زنـده اسـت .درسراسـر جهـان و از جملـه کشـور مـا ،آبهـای
زیرزمینـی مهمتریـن منابـع تامین آب مـورد نیاز هسـتند .زندگی
حـدود یك سـوم جمعیـت جهان وابسـته بـه آبهـای زیرزمینی
اسـت .دردهههـای اخیرعواملـی هماننـد رشـد جمعیـت،
فعالیتهـای صنعتی-اجتماعـی ،عـالوه بـر ایجـاد مسـائل
زیسـتمحیطی دیگـر ،در آلودهکـردن آبهـای زیرزمینـی نیـز
نقـش مهمـی داشـته اسـت .آلودگـی آبهـای زیرزمینـی ممکن
اسـت از آبهایـی که بـه آنها وارد میشـود یا از منابع دوردسـت
باشـد .ایـن آلودگیهـا عـالوه بـر ایجـاد مشـکالتی بـرای مردم،
میتوانـد اثـرات نامطلوبـی بر زندگـی گیاهـان و جانوران سـاکن
در آب نیـز داشـته باشـد.

شیرابه تولید شده در محل دفن زبالهها

شـیرابههایی کـه در محـل دفـن زبالههـا تولیـد میشـوند،
میتواننـد باعـث آلودگـی آبهـای زیرزمینی شـوند .سـفره آب
زیرزمینـی واقع در محله الو کانال در نیویـورک ،یکی از آلودهترین
سـفرههای آب زیرزمینـی شـناخته شـده اسـت .در سـال 1978
بیماریهایـی همچـون سـرطان و ناهنجاریهـای مـادرزادی در
ایـن منطقـه شـایع شـده بود .پـس از انجـام تحقیقات مشـخص
شـد حاللهـای آلـی و دی اکسـینهای موجـود در محـل دفـن
زبالههـای صنعتـی ،کـه قبـال در ایـن منطقه قرار داشـته اسـت،
بـه درون منابـع آب زیرزمینـی نفـوذ کردهانـد و بـر اثـر تبخیـر
موجـب آلوده شـدن هوا شـدهاند .پـس از اعالم ایـن موضوع از
رسـانههای عمومـی حـدود هشـتصد خانـواده محله را تـرک و به

مناطـق دیگـر نقـل مـکان کردند.

سیستمهای فاضالب محلی

آلوده شـدن آبهـای زیرزمینی بـا پاتوژنها و نیترات ،برحسـب
تراکـم جمعیـت و شـرایط هیدروژئولوژیـک زمیـن ،میتوانـد
بهدلیـل نفـوذ مایعات موجود در سیسـتمهای فاضـالب همچون
چـاه توالتهـا و مخازن سـپتیک به داخـل زمین ایجاد شـود .این
مایعـات به درون زمین نشـت کـرده و از خاکهای اشباعنشـده
(خاکهایـی کـه بهطـور کامـل بـا آب پـر نشـدهاند) عبـور
میکننـد سـپس وارد آبهـای زیرزمینـی میشـوند و موجبـات
آلـوده شـدن آب را فراهـم میآورنـد .ایـن موضـوع زمانـی
مشـکلآفرین میشـود کـه در نزدیکـی چنیـن مکانهایـی ،چـاه
آبـی قـرار گرفتـه باشـد و از آن بـرای تهیـه آب شـرب اسـتفاده
شـود .طـی عبـور مایعـات از میان خاک ،برحسـب زمان سـپری
شـده از مسـیر بین منبـع آالینده تـا چـاه آب ،عوامـل بیماریزا یا
از بیـن میرونـد یا بخـش بزرگی از آنها جذب میشـوند .بیشـتر
پاتوژنهـا ،امـا نـه تمامـی آنها ،بـا عبـور از میان الیههـای خاک،
ظـرف مـدت پنجـاه روز از بیـن میرونـد .مقـدار از بیـن رفتـن
پاتوژنهـا بهشـدت بـه نـوع خـاک ،مقـدار نفوذپذیـری خـاک،
فاصلـه و دیگـر عوامـل محیطی بسـتگی دارد.

تصفیهخانههای فاضالب

اگر جریان خروجی از تصفیهخانه فاضالب وارد آبهای سطحی
شود نیز میتواند به داخل سفرههای آب زیرزمینی نفوذ کند.
بنابراین ،موادی که درتصفیه خانههای معمولی فاضالب جدا
نشدهاند ،ممکن است وارد آبهای زیرزمینی شوند.

آالیندههای دیگر
آلـوده شـدن آبهـای زیرزمینـی میتوانـد ناشـی از نشـت
فاضـالب نیـز باشـد .از دیگـر مـوارد میتوان بـه اسـتفاده بیش
از حـد از کودهـا یـا سـموم شـیمیایی و نیـز نشـت آالیندههـا در
 38کارگاههـای صنعتـی اشـاره کـرد .اسـتفاده از کودهـای حیوانـی
بـرای کشـاورزی نیـز میتوانـد موجـب نفـوذ داروهـای مصرف
شـده از سـوی دامهـا بـه داخـل آبهـای زیرزمینـی شـود.
آبشناسی متاسـفانه ورود آلـوده کنندههـای فاضـالب ،باعـث فعالیتهای
غیرهـوازی خواهـد شـد ،ولـی اگـر آلودگـی در حیـن نفـوذ رقیق
شـده باشـد ،مشـکالت ناشـی از آنهـا کمتـر خواهد بـود .تخلیه
فاضالبهـای صنعتـی در زمیـن نیـز بـا ورود فلـزات سـنگین
کـه اغلـب خاصیـت سـمی دارنـد ،آلودگیهای شـدید شـیمیایی
و احیانـا" میکروبـی در آبهـای زیرزمینـی تولیـد میکننـد و چه
بسـا اتفـاق میافتد کـه دیگر از ایـن آبهـای زیرزمینـی نتوانیم
در مصـارف عمومـی اسـتفاده کنیم و بایـد برای مصـرف مجدد،
متحمـل هزینههـای گزافی شـویم.
بـرای جلوگیـری از فعالیـت باکتریهـای بیهـوازی ،در تخلیـه
مـواد جامد دفعـی در گـودال میتوانیـم از محلـول  20میلیگرم
در لیتـر ،کرومات یـا ترکیبات نیتراتی اسـتفاده کنیـم ،البته مقدار
مصـرف آنهـا بـا در نظـر گرفتـن جوانـب امر بایـد تعیین شـود.
نفـت یکـی از آلـوده کنندههـای آبهـای زیرزمینـی اسـت .این
مـاده ممکن اسـت حتـی آب زیرزمینـی را برای همیشـه غیرقابل
اسـتفاده کنـد و در مسـاله پمپـاژ هـم بهعلـت حل پوشـشهای
قیـری ،مشـکالت جـدی ایجـاد میکند.
آلودهکنندههایـی کـه در ضمـن فعالیتهـای کشـاورزی ممکـن
اسـت وارد آبهـای زیرزمینـی شـوند (نظیـر حشـرهکشها)،
گاهـی فاجعههـای بزرگـی بـه بـار میآورنـد .مثال ممکن اسـت
ضمـن کلرینـه کـردن آبهـای زیرزمینـی بـا ایجـاد ترکیبـات
جدیـد کلـردار ،مـواد جدیـدی را که مسـمومیت آنها بـه مراتب
از خـود حشـرهکشها زیادتـر اسـت ،ایجـاد کنند (نظیـر کلرور
فنیل )
 -1باکتریهـا و ویروسهـا در حیـن نفـوذ آب یـا حرکـت آن،
بـه آبهـای زیرزمینـی میپیوندند ،ولـی این عوامل هیـچگاه در
خـالف جهـت جریـان آب حرکـت نمیکنند.
 -2حرکـت عواملـی ماننـد باکتریهـا و ویروسهـا ،در حیـن
پمپـاژ آبهـای زیرزمینـی تشـدید میشـود.
-3وضـع باکتریهـا و ویروسهـا پـس از پیوسـتن بـه آبهـای
زیرزمینـی مشـابه وضـع آنهـا در آبهای سـطحی اسـت.
 -4مقـدار باکتریهـا و ویروسهایـی کـه پیـش از رسـیدن
بـه منابـع آب زیرزمینـی قابـل حـذف هسـتند ،متناسـب بـا
عوامـل مختلـف از همـه مهمتـر فاصلـه آنهـا از منبـع و قابلیت
نفوذپذیـری زمیـن اسـت.
-5بهتریـن نـوع زمیـن بـرای حـذف باکتریهـا ،زمیـن بـا

دانهبنـدی یکنواخـت از ماسـههای ریـز بـا درصـدی از رس
اسـت.
-6حداکثـر مسـافتی کـه باکتریهـا و ویروسهـا در حالـت
عمـودی میتواننـد حرکـت کننـد ،تقریبـا  10فـوت اسـت.
-7اغلـب مـواد شـیمیایی نظیـر نفـت  ،حشـرهکشها و
دترجنتهـا میتواننـد همـراه آب بـه زمیـن نفـوذ و بـه آبهای
زیرزمینـی داخـل شـوند.
در ادامـه بـه معرفی چنـد عامل از عوامـل آلودهکننـده آبهای
زیرزمینـی میپردازیم :
-1کانیهـای موجـود در معـادن سـطحی کـه بـر اثـر تغییـر و
تبدیـل بـه عامـل آلودهکننـده مبـدل میشـود .مثـال آب جاری
سـطحی (حاصل از بـاران و …) هنگام عبور از معادن زغالسـنگ،
دیسـولفید آهـن  IIپیریـت همراه بـا زغالسـنگ را در خود حل
کـرده و سـپس بـر اثـر واکنـش ،هـوا آن را به اسـید سـولفوریک
تبدیـل میکنـد .اسـید حاصـل ضمن عبـور از الیههـای مختلف
مخـازن زیرزمینـی ،موجـب آلوده شـده آن میشـود.
-2جمـع شـدن فاضالبهای شـهری بهویـژه اگر در یـک حوزه
آهکی یا شـنی وارد شـوند ،پیـش از آن که در معـرض باکتریها
قـرار گیرنـد و تجزیـه شـوند ،مسـتقیما بهراحتـی بـه مخـازن
زیرزمینـی نفـوذ پیدا کـرده و موجب آلوده شـدن آنها میشـود.
 -3ضایعـات رادیواکتیـوی :یکـی از عوامـل آلودهکننـده مهـم
منابـع آبـی زیرزمینـی ،ضایعـات رادیـو اکتیـوی اسـت کـه در
حقیقـت مشـکل بزرگـی بـرای صاحبـان تکنولوژی هسـتهای نیز
بهشـمار مـیرود  .کـه امـروزه یکی از راههـای حل این مشـکل،
دفـن ایـن ضایعـات در زیرزمیـن اسـت عـالوه بـر ایـن کار،
همـه انفجارهـای هسـتهای زیرزمینـی نیـز موجب آلوده شـدن
آبهـای زیرزمینـی میشـود.
در ادامـه میتـوان گفـت؛ بـه علـت کند بـودن حرکـت آبهای
زیرزمینـی اگر این منابع آلوده شـوند ،باید سالهـــا بگــــذرد
تـا آب تحـت تأثیر قـرار گرفته و آلودگی در چــاهی ظاهر شـود.
بـر ایـن اسـاس سـالهای زیـادی طـول میکشـد تـا یـک الیه
آبـدار آلـوده شـده ،پـس از حـذف منبـع آلودگـی بـه حالـت
نخسـتین برگـردد و اگـر اقـدام جـدی در این خصـوص صورت
نگیـرد ،کیفیـت آبهای زیرزمینـی روز به روز بدتر خواهد شـد.
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قسمت اول
عاطفه نیمروزی ،سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی مرکز جنوب کشور(شیراز)
غالمعلی معاف پوریان ،هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان فارس

افــرادی نظیر Kennish1998و  ،2007 Bear & Casاعتقاد دارند گدازههای بالشـی سـیامهای مهمی از فورانهای آتشفشانی كف
اقیانوسـی هسـتند و توجه ویژه روی ساختامن و رخسارههای داخلی آنها ،كمــك شــایانی بــه فهــم فرآینــدهای فــورانی ،شــرایط جایگزینی
و نحوه تكامل ماگام میکند.

ساختار
پیلوالواهـا مجموعـهای از انباشـتههای گدازههـای بازالتی
هسـتند کـه ممکن اسـت ضخامـت آنـان بـه چندینمتر
برسـد .پیلـو الواها زمانی کـه ماگما به زیر سـطح آب وارد
میشـوند ،تشـکیل میشـوند .در ایـن هنـگام در نتیجـه
اختـالف حـرارت بین گـدازه و آب یک زبانه بیـرون آمده
ایجـاد و سـرد میشـود و یـک پوسـته خارجـی در اطراف
آن شـکل میگیـرد .بـا ورود بیشـتر گـدازه ،ایـن زبانـه
طویلتـر و پهنتـر شـده و تشـکیل اشـکال لـوب ماننـد
میکنـد .زمانـی که فشـار ماگمـا از یک حد خـاص باالتر
رود ،پوسـته شکسـته میشـود .ایـن فرآینـد باعـث ایجاد
یکسـری اشـکال لوبماننـد به هـم متصل کـه در مقطع
عرضی شـبیه به بالش هسـتند ،میشـود .معموال پوسـته
نسـبت بـه بخـش داخلـی بالش سـریعتر سـرد میشـود
و در نتیجـه ریزدانهتـر و حتـی شیشـهای اسـت .قطـر هر
پیلـو بهنـدرت بیـش از یکمتـر میرسـد و در مقطـع
عرضـی هـر پیلـو دارای یـک سـطح محـدب بـا سـاختار
متحدالمرکـز و شـعاعی اسـت .همچنیـن ممکن اسـت در

بخـش مرکـزی دارای حفـرات یـا تیوپ باشد(.شـکل)1
ایـن مورفوولـوژی نشـان میدهـد پیلوهـا پس از تشـکیل
حاشـیه سـرد شـده بهصـورت تودههـای سـیال رفتـار
میکننـد کـه خـود میتواننـد شـواهد سـرد شـدن در
محیطهـای زیرآبـی را نشـان دهـد .گدازههایـی کـه وارد
آب میشـوند ،بایـد دارای یـک پوسـته خارجی شیشـهای
باشـد و از آنجـا کـه گرمـا نسـبت بـه هـوا در آب بیشـتر
انتقـال مییابـد ،ایـن سـطح سـریع سـرد شـده باعـث
میشـود کـه حالت پالسـتیک درون بالشـی بیشـتر از هوا
باقـی بماند.
هنگامـی کـه فرآینـد تشـکیل پیلـو ادامـه مییابـد،
صفحـات یـا الیههایـی از پیلـو بـه نـام جریـان پیلـو
تشـکیل میشـوند .جریانـات پیلو توسـط انباشـته شـدن
گدازههـای پیلویـی روی یکدیگـر تشـکیل میشـوند.
معمـوال گدازههـای پیلویـی را مجموعـهای از دایکهـا
قطـع کردهانـد ،خصوصیـات ژئوشـیمیایی ایـن دایکهـا
مشـابه بـا پیلوهـا بـوده که نقـش تغذیـه کننـده پیلوها را
نشـان میدهد(شـکل.)2

شکل -1تشکیل یک پیلو در زیر آب

گدازههای بالشی()Pillow lava

برش پیلویی
واژه برش پیلویی نخسـین بار از سـوی هندرسـون 1953
بـرای پیلوهـای موجـود در منطقـه  Yellow knifeسـپس
از سـوی ,1955 ,Chapmanبـرای قطعـات دیابـازی و یا
 40گابرویـی پیلوماننـد بهکار برده شـد .هنگامی کـه بالشها
شکسـته میشـوند یـا زمانـی کـه بالـش از قطعـات
کوچکتـر گـدازه تشـکیل میشـود ،پیلو برشها تشـکیل
یادداشت میشـوند .بهطـور کل میتـوان گفـت برشهـا بـر خالف
علمی پیلوهـا در مناطـق نزدیـک بـه دهانه آتشفشـان تشـکیل
میشوند(.شـکل)3

خصوصیات گدازهای بالشی

انتخـاب دو جهـت اصلـی مشـکل خواهـد بـود .همچنین
میدانیـم کـه انـدازه پیلوهـا تحـت تاثیـر فرآیندهایـی
هماننـد هوازدگی قـرار میگیرد یـا ممکن اسـت در زوایای
مختلف بریده و شکسـته شـود .طی این شکسـت ،سـطح
بیشـتری از پیلوها نسـبت بـه بریدگی عمـودی در معرض
دیـد قـرار میگیرنـد.در روش واکـر دو جهـت فرضـی H
و  Vبـه عنـوان قطرهـای عمـودی و افقـی در نظـر گرفته
میشـود H .قطـر مـوازی بـا شـیب و  Vقطـر عمـودی و
عمـود بـر  Hدر نظـر گرفته میشـود.
در کل انـدازه بالشهــا بـهطــور مســتقیم بــا ترکیـب
شـیمیایی ماگمـا ،گرانـروی گـدازه و سـرعت خـروج
ماگمــا و همچنیـن بـه زاویـه شـیب بهعنــوان عامــل
ثانویـه() 1992 ,Walker ;Cas1992و پایـداری حرارتی یا
به عبـارتی توانایی اســتقامت بـالش در برابـر شکسـتگی
در هنگــام ()1970 ,Moore ;1962 ,Rittmann
سردشدگی بستگی دارد .زاویه شـــیب ســـطح شــیبدار
بـــه شـــکلگیری گدازههـای بالشـی اولیه حاصــل از
منبــع تغذیهکننــده اصلی بهواسطه نیروی ثقــل کمـك
شـایانی مــیکند .بــرای مثال(Gregg ;1992 ,Walker
 ، )2003 ,and Smithشیب آرام سـبب مـیشـود مـدت
زمــان پایـداری بیشـتری بـرای توسـعه و بزرگشـدن
شکل -3تصویری از یک برش پیلویی

شکل-2الف)تصویری از گدازه های بالشی
ب) دایک های تغذیه کننده پیلوها

خصوصیـات فیزیکـی و ظاهـری گدازههـای بالشـی
میتوانـد بـرای بررسـی شـرایط شـیمیایی و محیطـی کـه
پیلوهـا در آن شـکل گرفتهانـد ،بـهکاررود .انـدازه پیلوها،
مورفولـوژی ،چگالـی ،وزن مخصـوص و حفـرات موجـود
میتوانـد جهـت تخمیـن عمقـی کـه پیلوهـا در آن شـکل
گرفتهانـد ،همچنیـن تعیین شـیب محیـط گذشـته بهکار
رود(شـکل)4
تغییـر مورفولـوژی پیلوها کـه در طول یک سـکانس دیده
میشـوند ،نشـان دهنـده تغییـر پارامترهایـی همانند نرخ
فوران و میزان سـرد شـدگی آنها اسـت.
کانیشناسـی و شـیمی پیلوهـا میتوانـد بـرای تخمیـن
ویسـکوزیتی گدازههـا و تشـکیل وزیکول و حتـی تکتونیک
محـل تشـکیل بـهکار رود .شـکل 5خصوصیـات قابـل
اندازهگیـری پیلوهـا و سـمت راسـت پارامترهایـی را کـه
روی ایـن خصوصیـات تاثیرگذارنـد ،نشـان میدهـد.
نخسـتین بـار  Walker1992بـا اسـتفاده از اندازهگیـری
پیلوهـای جمـعآوری شـده روشـی را بـرای اندازهگیـری
پیلوهـا ابـداع کرد.
ایـن روش محدودیتهایـی دارد زیـرا پیلوهـا همیشـه
بهصـورت اشـکال بادامـی کامـال مـدور دیده نمیشـوند.
برخـی پیلوهـا بهصـورت لولههـای کوچک منجمد شـده
مشـاهده میشـوند .در ایـن حـال اندازهگیـری بهدلیـل

 -6نرخ سردشدگی بستگی دارد.

نرخ رسدشدگی

نرخ سردشـدگی بـه عواملی همچـون درجه حـرارت آب ،درجه
حرارت گـدازه و نرخ فوران بسـتگی دارد( .شـکل)5
پیلوهـا هنگامی که گدازههـای داغ بر روی آبهای سـرد جریان 41
مییابنـد ،تشـکیل میشـوند .بهطورکلی میتـوان گفت:
 -1پیلوهایی با حاشـیه مشـخص نشـاندهنده سردشدگی
یادداشت
سر یع
 -2پیلوالواهایـی بـا حاشـیه نامشـخص کـه دارای یـک علمی
حالـت تدریجـی از یـک مرکـز دانـه درشـت بـه سـمت
حواشـی دانهریـز هسـتند ،نشـان دهنده نرخ سردشـدگی
آهسـته است.
 -3حجـم کـم ماتریکـس بـه دام افتـاده نشـاندهنده
نرخ سردشـدگی آهسـته اسـت .این ماتریکسهـا معموال
از شیشـههای بازالتـی غنـی هسـتند و معمـوال در زمانـی
کـه گدازههـای مافیـک داغ در تمـاس یـا آبهـای سـرد
قـرار میگیرنـد و هیدروکالسـت تولیـد میکنند ،تشـکیل
میشـوند .گاهـی نیز ایـن ماتریکس زیـر پیلوهـای جدید
تشـکیل شـده قـرار میگیرند.
نرخ رشد پیلوها به عوامل مختلفی از جمله:
• ویسکوزیتی
• شیمی
• نرخ فوران یا مقدار خروج از دهانه
• شیبی که در آن پیلوها رسوب کردهاند ،بستگی دارد.
ویسـکوزیته یـک عامل مهـم در اندازه پیلوهاسـت .پیلوها
شکل -4الف) نمونه ای از یک پیلو لوله ای بزرگ حوالی روستای حاج طـی سـازوکار عمده کـه بـه ویسـکوزیته گدازههـا مرتبط
امیر با سطح چین و شکن دار که شیب قرارگیری آن ،نشاندهنده شیب
اسـت ،رشـد میکنند.
کف دریا در زمان خروج آن است.
ب) نمایی از پیلوهای کامل (پایین) و پیلوهای قطعه قطعه شده ناشی از  -در گدازههایـی با ویسـکوزیته پایین پوسـته خارجی سـرد
فعالیتهای تکتونیکی زمان فوران(باال) در حوالی روستای حاج امیر  .شـده بهصـورت یکنواخت گسـترش مییابد
 گدازههـای کمـی ویسـکوزتر متحمل گسـترش متقارن وشکسـتگی پوسـته سرد شـده میشوند
گدازه بالشــی فــراهم شود
 و گدازههایـی کـه دارای حداکثـر ویسـکوزیته هسـتند،رشایط تشکیل پیلوها:
بهصـورت خمیـر دنـدان رفتـار میکننـد .بـه اینصورت
بهدلیـل اینکـه نمیتـوان شـرایط تشـکیل پیلوهـا را در کـه گدازههـای جدیـد از انتها یا اطـراف پیلوهـای منجمد
محیطهای زیرآبی مشـاهده کرد ،میبایسـت از یکسـری شـده خـارج میشـوند و گدازهها بـه محض خارج شـدن
خصوصیـات فیزیکـی و شـیمیایی پیلوهای رخنمـون یافته منجمـد میشـوند.
اسـتفاده کـرد تـا بتـوان شـرایط تشـکیل پیلوهـا را تعیین
شیمی
کـرد .این خصوصیـات بـا فاکتورهایـی همانند:
شـیمی یکـی از فاکتورهـای مهـم در ویسـکوزیته
 -1ویسکوزیتی گدازه
گدازههاسـت ،بدیهـی اسـت کـه گدازههـای سیلیسـی
 -2نرخ سردشدگی
دارای ویسـکوزیته بـاال و در نتیجـه نـرخ رشـد آهسـته
 -3شیب سطح
هسـتند .ایـن نـرخ رشـد آهسـته باعـث افزایش انـدازه
 -4رسوبگذاری عمق آب
دانههـا میشـود .پیلوهایـی با ترکیـب توله ایتی نسـبت به
 -5نرخ فوران

ترکیبـات آلکالـن الیویـن بازالتـی دارای انـدازه بزرگتری
هسـتند.همچنین پیلوهایـی بـا ترکیـب مافیـک نسـبت
بـه پیلوهایـی بـا ترکیـب آندزیتـی دارای قطـر بیشـتری
هسـتند(( )1992 Walkerشـکل)6
42

نرخ فوران Effusion rate

این عامـل ،روی اندازه پیلوها بیشـتر از عامل ویسـکوزیته
نقـش دارنـد .گاه کاهـش ابعـاد پیلـو همـراه بـا تغییـر
یادداشت
مورفولـوژی جریـان از حالت تـودهای بـه پیلومانند مربوط
علمی بـه کاهـش نـرخ جریـان اسـت .بهصورتـی کـه هرچـه
مقـدار خـروج گدازه کمتر باشـد ،انـدازه پیلوهـا کوچکتر
خواهد شـد.

شیب منطقهای که پیلوها روی آن تشکیل شدهاند

بهطورکلـی میتـوان گفـت پیلوهـای بـزرگ و مـدور در
شـیبهای کـم تشـکیل شـده و بهصـورت جفـت شـده
و در یکدیگـر قفـل شـده مشـاهده میشـوند؛ در حالیکـه
بالشهـای کوچک و طویـل روی مناطقی که دارای شـیب
زیـاد تـا متوسـط و بیشـتر از  10درجه هسـتند ،تشـکیل
میشـود کـه هریـک از ایـن برشهـا از  25درصـد از
قطعـات پیلویـی بهوجـود آمدهانـد .بهطورکلـی میتـوان
گفـت پیلوهایـی کـه در شـیبهای کـم تـه نشسـت
میشـوند بهدلیـل اینکـه در شـیبهای زیـاد ،فرآینـد
گسـترش بیشـتر بـوده و در نتیجـه مقـدار گـدازه کمتری
بـرای تجمـع و انجمـاد وجـود دارد ،بهصـورت تودههـای
مـدور بهجـای صفحـات گدازههـای تشـکیل میشـوند.

شکل -5دیاگرام توصیفی که ارتباط بین خصوصیات پیلو و پارامترهای
فیزیکی را نشان میدهد.

عمق آب در زمان جایگیری

ایـن عامـل در ایجـاد حفـره و انـدازه پیلوهـا نقـش دارد.
بسـیاری از مطالعـات انجـام شـده نشـان میدهـد کـه بـا
افزایـش عمق ،انـدازه وزیکول و فراوانی آنها کمتر میشـود.
ایـن کاهـش تـا عمـق  1کیلومتری مشـاهده میشـود پس
از ایـن عمـق نـه تنهـا قطـر وزیکولهـا بلکـه حجـم خلل و
فـرج و وزن مخصـوص سـنگها نیـز بهسـرعت کاهـش
مییابـد .ارتباطـات ذکـر شـده بهدلیـل افزایـش فشـار با
عمق اسـت کـه مانـع خـروج گاز از فضاهای خالـی موجود
و فـوران بعـدی آنهـا میشـود .همچنیـن نـوع و توزیع این
وزیکولهـا میتوانـد اطالعـات باارزشـی در مـورد عمـق
جایگیـری آنهـا را نشـان میدهـد .وزیکـول لولـهای کـه از
سـمت میانـی پیلوها به سـمت خارج آن تشـکیل شـدهاند،
نشـان دهنـده معبر خـروج پیلوها بـوده و در اعمـاق کمتر
تشـکیل شـدهاند .زوناسـیون متحدالمرکـز وزیکولهـا در
سـطح باالیـی پیلوهـا نشـاندهنده اعمـاق کـم در حـدود
 350تـا  450متر هسـتند.

شکل – 6ارتباط بین ویسکوزیته ماگما و شکل پیلو
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