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معاون اجرایـی ادارهکل زمینشناسـی و
اکتشـافاتمعدنی شـمال شـرق کشـور
گفت :خراسـان رضـوی با برخـورداری
از معـادن و جاذبههـای طبیعـی
منحصربهفـرد ،ظرفیـت مطلـوب برای
رونـق ژئوتوریسـم (زمینگردشـگری) و
گردشـگری معدنـی دارد کـه میتوانـد
در رونـق اقتصاد و اشـتغال نقش بسـزا
ایفـا کند.
جعفـر رکنی بـا بیـان اینکـه حمایت از
توسـعه پایـدار و اشـتغالزایی از اهمیـت
ویـژه برخـوردار اسـت ،افزود :بخشـی
از ایـن موضـوع را مـی توان با شـناخت
جاذبههـای طبیعـی و پدیدههـای
ژئومورفولوژیـک (شناسـایی اشـکال
ناهمواریهـای زمیـن) در صنعـت
توریسـم محقـق کـرد.
بـه گفتـه وی ،پرداختـن بـه حوزههـای
جدیـد گردشـگری از قبیل گردشـگری
زمیـن و چشـماندازهای مورفولوژیـک
و جاذبههـای دستسـاز انسـان در
اعمـاق زمیـن کـه بـه دنبـال کشـف و
اسـتخراج مـواد معدنـی ایجاد شـده ،از
اهمیـت مضاعـف برخـوردار اسـت.
ایـن کارشـناس حـوزه زمینشناسـی،
تنـوع در جاذبههای گردشـگری را مهم
ارزیابـی کـرد و گفـت :منطقـه شـمال
شـرق کشـور به ویژه شهرسـتان مشهد
بـه عنـوان قطـب گردشـگری کشـور،
تـوان بسـیار زیـادی در حوزههـای
مختلـف گردشـگری زیارت ،سـالمت،
کوهپیمایـی و ژئوتوریسـم دارد.
وی برخـی از جاذبههـای گردشـگری

ﺳن ﻮ
ﮕ ﻣﻌﺪﻧ

را حاصـل فعالیتهـای انسـانی عنـوان
کرد و افزود :گردشـگری معدنی ،نقطه
اتصـال گردشـگری انسـانی و طبیعـی
اسـت زیـرا انسـان بـا تغییراتـی که در
محیـط طبیعـی و در قالـب اسـتخراج
از معـادن داده ،چشـماندازی جدیـد
و بدیـع خلـق کـرده کـه بـرای بازدیـد
گردشـگران میتوانـد از جذابتریـن و
نابتریـن تجربههـا باشـد.
رکنـی خاطرنشـان کـرد :معرفـی
و توسـعه زیرسـاختهای جـذب
گردشـگری در مناطـق هـدف بهویـژه
بـرای عالقهمنـدان بـه طبیعـت
میتوانـد مانـدگاری گردشـگر را در این
مناطـق افزایـش دهـد و منبـع درآمـد
بـرای کشـور باشـد.
معـاون اجرایـی ادارهکل زمینشناسـی
و اکتشـافاتمعدنی شـمال شـرق
کشـور بـا بیـان اینکـه در مناطـق
مختلـف خراسـان رضـوی ویژگیهـای
توپوگرافیـک (موقعیـت طبیعـی) و
(زمینریختشناسـی)
ژئومورفیـک
بسـیار وجـود دارد ،تصریـح کـرد:
ایـن عوامـل همـراه بـا سـایر عناصـر و
عوامـل طبیعـی ماننـد شـرایط اقلیمـی
چنانچـه زیرسـاخت
الزم بـرای آن فراهـم
شـود میتوانـد بخشـی
از گردشـگرانی را کـه
از کشـورها و شـهرهای
دیگـر بـه مشـهد
مسـافرت میکننـد،
بـه سـوی خـود جذب

رخنمونهای چشمگیر از سنگهای گرانیتی و پگماتیتی در منطقه خواجهمراد
استان خراسانرضوی /عکس :علیرضا امریکاظمی

ﻮﺳﻌ

کنـد.
وی از منطقـه کالت نـادری در
خراسـانرضوی بـا چشـماندازهای
طبیعـی و مورفولوژیـک فـراوان کـه
توانایـی جـذب گردشـگر و ایجـاد یک
ژئوپـارک طبیعـی را دارد ،یـاد کـرد و
گفـت :پدیدههـای زیبا و ارزشـمند که
در گسـتره کوههای بینالـود و ارتفاعات
هـزار مسـجد وجـود دارد ،بـا توجـه به
تـوان بسـیار شهرسـتانهای مشـهد
و نیشـابور در بخـش شـمالی و جنوبـی
رشـته کـوه بینالـود و مسـیر پرتـردد
مسـافران شـمال کشـور در جنـوب
ارتفاعـات هـزار مسـجد میتوانـد
جذابیـت دیگری در بخش ژئوتوریسـم
باشـد.
وی در ادامـه از معـادن متـروک کـه
سـنگها و کانیهـای قیمتـی آن
اسـتخراج شـده بـه عنـوان نوعـی
جاذبـه و منبـع درآمـد یـاد کـرد و
گفـت :برخی کشـورها بـا پیونـد دادن
صنعـت گردشـگری و صنعـت معـدن
توانسـتهاند در زمینـه کاهـش فقـر در
مناطـق کـم برخـوردار گامهـای مثبتی
بردارنـد.

نمایی کم نظیر از ناودیس آویخته (پرشه) در منطقه کالت /عکس :علیرضا امریکاظمی
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غار زونکنان بزرگترین غار آهکی در جنوب چناران خراسان رضوی
عکس:جعفر رکنی

رکنـی ضمـن اشـاره به معـدن فیـروزه
نیشـابور در شـمال شـرق کشـور
بهعنـوان یکـی از معـادن قدیمـی کـه
تمـام مراحـل از اسـتخراج تـا فـرآوری
فیـروزه در آن منطقـه انجـام میشـود،
خاطرنشـان کـرد:در صـورت کسـب
مجوزهـای الزم و ایجاد زیرسـاختهای
مـورد نیـاز میتـوان از تونـل هـای
متـروک اکتشـاف و بهره برداری شـده
آن اسـتفاده مطلـوب در زمینـه جـذب
گردشـگر بهعمـل آورد.
بـه گفتـه ایـن کارشناسارشـد ،معـدن
سـنگ نمـک عمارلـو در نیشـابور،
ژئوسـایت معدنـی مسـیر تربـت
حیدریـه به بایگ شـامل معـادن طالی
زرمهـر ،بازالتهـای منشـوری ،کائولن
سرسـپیدار و معـدن زغالسـنگ گل
بانـو در آق دربنـد از دیگر معادن دارای
ظرفیـت برای جـذب گردشـگر در این

ﻧ

ﻧ

رئیس پایگاه ملی دادههای علوم زمین از
تهیه نقشه تیپهای کانهزایی موادمعدنی
غیرفلزی کل ایران در مقیاس یک
میلیونیوم به همت کارشناسان این پایگاه
خبر داد.
مهران حیـدری گفت :با توجـه به اهمیت
تهیـه ایـن نقشـه و از آنجـا کـه محتویات
ایـن نقشـه میتوانـد بـا ایجـاد درك
متقابلـی از فرآیندهای کانهزایـی غیرفلزی
و پتانسـیل موجود در کشـور نقش موثری
در شـناخت سـازوکارهای کنترلکننـده
کانهسـازی و ارائـه رهنمودهای اکتشـافی،
افزایـش احتمال کشـف ،کاهـش هزینهها
و جذب سـرمایهگذاری داشـته باشـد ،لذا
میتوانـد بهعنـوان یـک راهحـل مناسـب
در بخـش اکتشـاف معـادن غیرفلـزی
کشـور راهگشـای سـرمایهگذاران داخلی و
خارجی باشـد.
وی با بیان اینکه پایگاه ملی دادههای
علومزمین کشور در سال  96اقدام به
تهیه نقشه تیپهای کانه زایی مواد معدنی
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اسـتان اسـت.
وی افـزود :در مجموع از سـایر معادن
متروکـه که هم اکنـون بسـیاری از آنها
معضلـی بـرای محیطزیسـت بهشـمار
میآینـد ،میتـوان در صـورت تبدیـل
شـدن بـه یـک قابلیـت گردشـگری،
درآمـد برای سـاکنان روسـتاهای مجاور
ایجـاد کرد.
معاون اجرایـی ادارهکل زمینشناسـی و
ﮕ ﻣ

ﻣﻮ ﻣﻌﺪﻧ

ﻮ ﻣ

غیرفلزی ایران در مقیاس یک
میلیونیوم کرده ،خاطرنشان کرد:
نقشه حاضر با بررسی محیطهای
مناسب کانهزایی غیرفلزی و
بررسی  5663نقطه معدنی برای
کانیهای صنعتی ،سنگهای
قیمتی و نیمهقیمتی ،مصالح
ساختمانی ،سوختهای فسیلی،
سنگهای تزیینی و میادین نفت
گاز توانسته پتانسیل موجود
کشور را مشخص کرده و با تعیین
تیپ کانهزایی آنها ،پهنههای پتانسیلدار
راتعیین میکند.
رئیس پایگاه ملی دادههای علومزمین با
اشاره به اینکه این پهنهها میتوانند جهت
تصمیم گیریهای کالن اکتشافی راهگشا
باشند ،تصریح کرد :پتانسیل غنی مواد
معدنی غیرفلزی در کشور و مصارف عمدتا
داخلی این مواد میتواند مولد اشتغال
مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی در
کشور باشد.

اکتشـافاتمعدنی شـمال شـرق کشـور
تصریـح کـرد :راهانـدازی سـفرهای
ژئوتوریسـتی بـرای بازدیـد از معـادن
شـدادی و اکتشـاف شـده و همچنیـن
معـادن در حال کار نیز میتواند بخشـی
از ایـن نـوع جاذبههـا باشـد و همـه
ایـن قلمروهـای جدیـد بـا سـاماندهی
گردشـگران میتوانـد در کاهـش فقـر
مناطـق دورافتـاده و کسـب درآمـد و
اشـتغالزایی مؤثـر و مفیـد واقع شـود.

ن

ﺪ

یادآور میشود ،این نقشه و نقشه تیپهای
کانهزایی و متالوژنی ایران در ابعاد
 ١٨٠*١٤٠به صورت چاپ و لمینیت
شده با کیفیت عالی موجود است.
عالقهمندان میتوانند برای دریافت
نقشهها و کسب اطالعات بیشتر با
بخش روابطعمومی پایگاه ملی دادههای
علومزمین ( ٤٤٢٤١٤٧٦داخلی )١٠١
یا بخش انتشارات سازمان زمینشناسی و
اکتشافاتمعدنی کشور ()٦٤٥٩٢٣٥٥
تماس حاصل فرمایند.
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در دیدارمدیـران سـازمان زمینشناسـی و
اکتشـافاتمعدنی کشـور با وزیـر صنعت،
معـدن و تجـارت دو طـرف نسـبت بـه
نقـش ایـن سـازمان در توسـعه علـم،
اشـتغالزایی و جـذب سـرمایه داخلـی و
خارجـی تاکیـد کردنـد.
در ایـن دیـدار معـاون اکتشـاف سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی کشـور
بـا بیـان اینکـه در کشـور بیـش از
 100نـوع مـاده معدنـی وجـود دارد کـه
میبایسـت در فـرآوری بـه آن بیشـتر
توجـه کـرد ،گفـت :سـازمان از دهـه 60
به صـورت موضوعی امـور اکتشـافی را به
عهـده داشـته و با تمرکز روی مـواد معدنی
کـه بـه آن کمتـر توجـه شـده بـود ،موفق
شـد تـا بـه طـور مثـال  21اسـتان را در
حـوزه طـال فعـال کنـد و  29معـدن طال
را ثبـت کـرد و توانسـت ذخیـره قطعـی و
احتمالـی طـالی کشـور را از  24تـن بـه
 340تـن در کشـور برسـاند.
مهنـدس بهـروز برنـا با بیـان اینکـه این
سـازمان همچنیـن توانسـت بـرای اولیـن
بـار بـه پتـاس سـنگی و عناصـر نـادر
خاکی دسـت یابد ،خاطرنشـان کـرد :این
سـازمان از دهـه  ،70رویکـرد اکتشـافات
نویـن را پیـش گرفـت و کشـور را در
زونهـای بیسـتگانه پهنهبنـدی کرد که
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منجـر بـه دسـتیابی بـه  1500محـدوده
امیدبخـش بـا صـرف هزینـه  9/5میلیارد
تومان شـد.
وی بـا بیـان اینکـه ارزش افـزوده مـواد
معدنـی موجـود در کشـور بالـغ بـر 64
میلیـارد دالر اسـت ،افـزود :در حـال
حاضـر نیـز بـا اسـتفاده از روشهـای
ژئوفیزیـک هوایـی موفق به کشـف تعداد
بیشـتری محدودههـای امیدبخش معدنی
شـده ایم.
در ادامـه نماینـده پژوهشـکده علومزمیـن
سـازمان زمینشناسی و اکتشـافاتمعدنی
کشـور بـا بیـان اینکـه سـازمان در دهـه
 70موفـق بـه کسـب مجـوز از وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری جهـت
تاسـیس پژوهشـکده علـوم زمیـن شـد،
تصریـح کرد :در حـال حاضر پژوهشـکده
درگرایشهـای مختلـف زمینشناسـی
دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و دکتـری
میپذیـرد و پژوهشهـای ملـی ازجملـه
تهیـه نقشـه کاهـش مخاطـرات زمینلرزه
و تعییـن عمـق پوسـته ایرانزمیـن را اجـرا
کـرده اسـت.
بـه گفته دکتـر علیرضا شـهیدی ،فصلنامه
علـوم زمیـن بـا درجـه ISIاخریـن
یافتههـای مرتبـط با علـوم زمیـن را بیش
از دو دهـه به صـورت دورهای هر سـه ماه

ﻣﻌﺪﻧ

یکبـار چـاپ میکنـد.
مدیـرکل دفتـر زمینشناسـی منطقـهای
معاونـت زمینشناسـی ایـن سـازمان بـا
بیـان اینکه ایـن معاونت در زمینـه تولید
اطالعـات پایـه فعالیـت میکنـد و تاکنون
نقشـههای  1:250000کل کشـور،
 1:100000در 90درصـد کشـور را
تهیـه کـرده ،خاطرنشـان کرد :نقشـههای
 1:25000در حـال حاضـر در دسـت
تهیه اسـت که دقـت آن تـا 90درصد نیز
بیشـتر اسـت و با این کار با صـرف هزینه
کـم ،دسـتاورد باالیـی نیـز حاصل شـده و
همچنیـن به تولیـد و تهیه نقشـههای ملی
سـیل ،زلزلـه و زمیـن لغـزش پرداختیـم
و در حاضـر نیـز نماینـده  CGMWدر
خاورمیانـه نیـز هسـتیم.
همچنیـن مهنـدس وحیـد فتوتـی ،مدیرکل
دفتـر ژئومتیکـس و مجـری طـرح
ژئوفیزیـک هوایـی از ورود سـازمان بـه
فنـاوری ژئوفیزیک هوایی از سـال 81-80
خبر داد و گفت :این سـازمان موفق شـد تا
میزان برداشـت کمتـر از  200هزارکیلومتر
خطـی را طـی  4سـال دولـت یازدهـم ،بـه
بیـش از 300هزارکیلومتـر خطـی افزایـش
دهـد و بـا اسـتفاده از روش ژئوفیزیـک
هوایـی حجـم تولیـد اطالعـات پایـه باال و
یکـی از مهمتریـن الیه اطالعاتی اکتشـاف

محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
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ذخایـر پنهـان تولید شـد.
مدیـرکل پایـگاه دادههـای علـوم زمیـن
نیـز اسـتراتژی راهانـدازی پایـگاه دادههای
علومزمیـن را جمـعآوری ،نگهـداری و
بهروزرسـانی تمامـی اطالعـات تولیـد
شـده در بخشهـای مختلـف سـازمان و
قـراردادن این اطالعـات در اختیـار عموم
کاربـران عنـوان کـرد.
دکتـر مهـران حیـدری بـا بیـان اینکـه
نقشـه راه علـوم زمین کشـور نیـز در قالب
سـه فـاز تعریـف شـده ،تصریـح کـرد:
از ایـن مقـدار  2فـاز آن عملیاتـی شـده و
گزارشهـا و نتایج آن در اختیار  31اسـتان
قـرار داده شـده اسـت.
همچنیـن مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی،
فنـاوری اطالعـات و بودجـه سـازمان
زمینشناسـی و اکتشـافاتمعدنی کشـور
بـا بیـان اینکـه مطالعـات مخاطـرات
زمینشـناختی در حـوزه تغییـر اقلیـم
آب ،خشکسـالی و اکوسیسـتم ،بررسـی
مخاطـرات دریاچـه ارومیـه از سـال

 1385در ایـن سـازمان آغاز شـد ،گفت:
مطالعـات صـورت گرفته بهرغـم اذعان
مسـئوالن وقـت ،حاکـی از ایـن بـود که
تغییـرات اقلیـم نقـش چنـدان موثـری
در بحـران دریاچـه ارومیـه نداشـته و
پیشـنهاد سـازمان در شـرایط فعلـی
مبنـی بـر حفـظ شـرایط موجـود دریاچه
و همچنیـن احیـای مرحلـه ای آن اسـت
چرا کـه احیـای دریاچـه،کاری غیرممکن
اسـت.
دکتـر راضیـه لـک ضمـن اشـاره بـه
دریاچـهای مشـابه ارومیـه در آمریکا که
سـاالنه  1/1میلیـارد دالر بهرهبـرداری
اقتصـادی از آن صـورت میگیـرد،
پیشـنهاد کرد از امالح تبخیـری دریاچه
ارومیـه نیـز میتـوان اسـتفاده کـرد امـا
بـا توجـه بـه نظـر خانم دکتـر ابتـکار که
معتقـد بودنـد بـا در نظر گرفتن مسـائل
اجتماعـی نبایـد آن را مطـرح کـرد،
موضـوع جـدی گرفتـه نشـد.
وی در خصـوص نیـروی انسـانی
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جهــت اجــرای پــروژه دقیقســازی
گســلهای ته ـران و تعییــن نــرخ لغــزش
بــر روی آنهــا ،برداشــتهای میدانــی
در گســتره شــهر تهــران بــه همــت
کارشناســان ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی کشــور آغــاز شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مطالعــه
گســلهای شــرق تهــران شــامل لتیــان،
رودهــن ،اصطلــك ،تماشــا ،ســرخه حصــار،
قصــر فیــروزه و مملــوك آغــاز شــده و
برداشــتهای میدانــی تعییــن محــل
دقیــق گســله هــا ،تکــه بنــدی و بررســی
شــواهد فعالیــت گســله هــا در دســت
مطالعــه اســت.
گفتنیاســت؛ در حــال حاضــر
کارشناســان ســازمان زمینشناســی
و اکتشــافاتمعدنی کشــور در حــال
مطالعــه گســلهای ایــن گســتره هســتند

حاضـر در سـازمان زمینشناسـی و
اکتشـافاتمعدنی کشـور بـا اشـاره بـه
اینکـه تحصیـالت بیـش از  85درصـد
از پرسـنل این سـازمان ،کارشناسـی ارشد
و دکتـری اسـت  ،تصریـح کـرد :به رغم
وجـود نیروهـای کارآمـد ،کارشناسـان
متخصـص و توانمند ،اعتبـارات هزینهای
کـم و اعتبـار طرحهـای تملـک داراییها
در سـال  96بـا کاهـش مواجـه بـوده اما
خوشـبختانه از محـل حقـوق دولتی برای
اکتشـاف 85 ،میلیـارد تومـان اعتبـار به
ایـن سـازمان ابالغ شـده اسـت.
در ادامـه دکتـر فریبـرز قریـب و دکتـر
سـمیه ویسـه ،رئیـس و معـاون مرکـز
پژوهشهـای کاربـردی علـوم زمیـن نیز
ضمن اشـاره به آزمایشـگاههای سـازمان
کـه از حـدود  10سـال پیـش راهانـدازی
شـده ،از ایـن مجموعه به عنـوان مرکزی
مرجـع و متمرکـز در کل کشـور یـاد
کردنـد کـه مرجـع مناسـبی بـرای آنالیز
مـواد معدنـی محسـوب میشـود.
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کــه البتــه ایــن تحقیقــات بــا
چالشهــای گســتردهای مواجــه
اســت.
شــایان ذکــر اســت؛ کارشناســان
گــروه لرزهزمیــن ســاخت ســازمان
زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی
کشــور بــه سرپرســتی دکتــر شــهریار
ســلیمانی آزاد ،چنــدی پیــش
گســلههای غــرب تهــران و کــرج
را مطالعــه کردهانــد و مطالعــات
گســتردهای روی گســلههای شــمال
تهـران ،مشــا ،پردیســان ،کهریــزك و پیشــوا
بــه همــت دکتــر قرشــی ،دکتــر نظــری و
دکتــر طالبیــان انجــام شــده اســت.
ایــن گــزارش یــادآور میشــود،
گســلههای محــدوده شــهری تهــران
شــامل گســلههای شــمال تهــران،
نیــاوران ،لویــزان ،تلــو ،عباسآبــاد،
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طرشــت ،پردیســان ،ایوبــی ،بــاغ فیــض،
چیتگــرو ...در محــل گودبرداریهــای
ســاختمانی از ســوی کارشناســان خبــره
ســازمان ،مطالعــه خواهنــد شــد کــه ایــن
موضــوع بــه دنبــال انعقــاد تفاهمنامــه
ســه جانبــه ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی کشــور ،وزارت راه،
مســکن و شهرســازی و ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان محقــق میشــود.
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رضا جدیدی  :مدیر روابط عمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
علیرضا امریکاظمی  :عضو شورایعالی ژئوپارکهای جهانی یونسکو و رئیس گروه میراث زمینشناختی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

امــروزه معــادن نقــش فعالــی در اقتصــاد کشــور و
تولیدناخالــص ملــی دارنــد کــه شناســایی ،بهرهبــرداری
صحیــح و اصولــی و مطابــق بــا اســتانداردهای
زیســتمحیطی و در نهایــت فــرآوری مناســب موادمعدنی،
میتوانــد نقــش اساســی در رونقبخشــی فعالیتهــای
اقتصــادی و زیربنایــی داشتهباشــد .ایــن رویکــرد در
فعالیتهــای معدنــی رویکــردی آرمانگرایانــه بــه
شــمار میآیــد امــا متاســفانه در حــال حاضربهــرهوری
بســیاری از معــادن بــه علــت ســطح پاییــن فــنآوری
در حــد بســیار کمــی بــوده و ایــن موضوعــی انکارناپذیــر
اســت .رشــد منفــی کیفیــت تولیــد و بهــرهوری صنعتــی
بــه عنــوان محــور و مرکــز ثقــل تولیــد ارزشافــزوده،
بهطــور آشــکار نشــان میدهــد کــه شــاخص بهــرهوری
در ایــن حــوزه وضعیــت مناســبی نــدارد و بنابــر اظهارنظــر
کارشناســان ،در حــال حاضــر تناســبی بیــن حجــم
ســرمایهگذاری و میــزان ذخایــر معدنــی کشــور وجــود
نــدارد و بــرای اینکــه شــاهد رونــق ســرمایهگذاری در
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی کشــور باشــیم بایــد
تــالش کنیــم بــا اصــالح قوانیــن و آییننامههــای ایــن
بخــش ،ســرمایههای بــزرگ را از داخــل و خــارج کشــور
بــه ایــن بخــش جــذب کنیــم.
درنهایــت و بــر اســاس آمــار اســتخراج شــده ،نقــش
معــدن و صنایــع معدنــی در تولیدناخالــص ملــی()GDP
بصــورت میانگیــن در کشــور ،کمتــر از یــک درصــد بــوده
بــا وجــود اینکــه ایــن ســهم در برنامــه ششــم توســعه
کشــور  1.5درصــد پیشبینــی شدهاســت.

بــرای ورود بــه مبحــث اصلــی الزم اســت دســتهبندی
معــادن کشــور مشــخص شــود .معــادن را بــه
چهاردســتهی اصلــی معــادن فعــال ،معــادن نیمــه فعــال
و دارای توجیــه نامناســب افتصــادی ،معــادن متــروک و
معــادن کهــن و باســتانی تقســیم میکنیــم.
در بخــش معــادن فعــال ،انتظــار بــر ایــن اســت کــه
فعالیــت بــه صــورت صحیــح ،مطابــق اســتانداردهای
جهانــی و ســازگار بــا محیــط زیســت و البتــه ســودآوری
مــورد انتظــار انجــام شــود کــه هــدف مــا در ایــن نوشــتار
ورود بــه ایــن بخــش از معــادن نیســت .روی ســخن
مــا ،معــادن نیمهفعــال ،متــروک و معــادن کهــن و
باســتانی اســت کــه ادامــه بهرهبــرداری و اســتخراج از
آنهــا دارای توجیــه مناســب اقتصــادی نیســت یــا اینکــه
فعالیتهایــی جــز معدنــکاری میتوانــد در فازهــای
رهاشــده یــا خالــی از مــاده معدنــی در ایــن محوطههــا
انجــام شــود .ایــن دســت از معــادن در کشــور ایــران کــم
نبــوده و از نظــر چشــمانداز ،محیــط قرارگیــری ،ســابقه
معدنــکاری و حتــی تجهیــزات و ســازههای بهجــای
مانــده از دوران رونــق معدنــکاری آنهــا بــرای شــروع
فعالیتهــای گردشــگری مناســب بــه نظــر میرســند.

ﻮﻮ

ﻣﻌﺪﻧ

مفهــوم و مدلــی کــه در حــال حاضــر بــه ســرعت
در کشــور ایــران در حــال گســترش اســت-که بایــد
اذعــان داشــت بیشــتر در بخــش نظــری موفــق
بودهاســت و تــا ایــن زمــان مــورد موفــق عملیاتــی از

بقایای تاریخی فعالیت معدنکاری ،ژئوپارک ساحل مس ،ایرلند
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آن دیدهنشدهاســت -مقولــهی ژئوتوریســم معــادن
بــوده اســت  .ایــن راهــکار اگرچــه متفــاوت بــه نظــر
میرســد ،امــا دارای نارســاییهایی اســت کــه در گــذر
تجربــه بــه آن رســیدهایم .اولیــن معضــل آن ،شــاید
تکبعــدی بــودن مقولــه ژئوتوریســم معدنــی باشــد کــه
هــم از انگیــزه گردشــگر و هــم ســرمایهگذار میکاهــد.
در صورتیکــه ســرمایهگذاری و بازدیــد از یــک ژئوپــارک
معدنــی بــا توجــه بــه تنــوع زیســتی ،طبیعــی و حتــی
انســانی و فرهنگــی ،ایــن امــر را معقولتــر و بهصرفهتــر
نشــان میدهــد.
آنچــه تــا کنــون درکشــور مــورد ارزیابــی و مطالعــه
قرارگرفتــه ،بررســی محیطهــای معدنــی و تــالش در
جهــت ورود گردشــگران بــه آن مناطــق بودهاســت.
باتوجــه بــه گســتردگی جغرافیایــی کشــور ایــران و
پراکندگــی نامناســب معــادن موردنظــر بــرای اســتقرار
سیســتمهای گردشــگری ،بــه نظــر میرســد انتخــاب
معــادن بــه صــورت جداگانــه و تنهــا بــرای بازدیــد و
گــردش در درون محیــط معــدن ،از ســوی گردشــگر بــه
راحتــی صــورت نگیــرد و آن را بــه دنبــال انتخابهــای
مناســب اقتصــادی و پربارتــر ســوق دهــد .
ژئوتوریســم معدنــی باتوجــه بــه نــگاه موضعــی ،دامنــهی
تاثیرمحــدود و حجــم ســرمایهگذاری بــاال ،ممکــن اســت
بــرای برخــی مناطــق مــورد اســتفاده قرارگیــرد .امــا باتوجه
بــه مزیتهــای مختلــف و متنــوع ژئوپارکهــا ،ایجــاد
آن دارای توجیــه و تاثیــر مناســبتری اســت .آنچــه
در ایــن میــان ثابــت و بــا اهمیــت خواهدبــود وجــود
ســایتها و چشــماندازهای زیبــا و مناســب معدنــکاری،
آثــار معدنکاریهــای کهــن و ضــرورت توجــه بــه ســابقه
تاریخــی معدنــکاری در ایــران خواهــد بــود.

ﻮ

ﻣ

ﻣﻌﺪنﻣ ﻮ
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بانگاهــی مقایســهای بــه دو راهــکار ژئوتوریســم معدنــی و
ژئوپارکهــای معدنمحــور مــوارد زیرنتیجــه میشــود:
• در مقولــهی ژئوتوریســم معدنــی نــگاه بــه تــوان
ســرزمینی و پیرامــون محیــط معدنــی تــا حــد باالیــی
نادیــده گرفتــه میشــود و توجــه بــه محیــط خــود معــدن
اســت .امــا در مقولــهی ژئوپارکهــای معدنمحــور
تــوان ســرزمینی ،بهرهبــرداری از محیــط پیرامونــی شــامل
دیگــر ســایتهای زمینشــناختی،طبیعی ،تاریخــی و
فرهنگــی مــورد نظــر خواهــد بــود.
• باتوجــه بــه قرارگیــری معــادن در مجــاورت روســتاها
و شــهرهای کــم جمعیــت کــه بصــورت عمــده تامیــن
کننــده نیــروی کار معــدن هســتند ،مقولــهی ژئوتوریســم
معدنــی ضریــب اشــتغالزایی پایینتــری نســبت بــه
مقولــهی ژئوپارکهــای معدنمحــور خواهــد داشــت.

ایــن بــدان معناســت کــه ایجــاد ژئوپارکهــای
معدنمحــور مشــارکت گســتردهی جامعــه محلــی
محیــط معــدن ،مجــاور آن و حتــی روســتاها و شــهرهای
اطــراف بــه همــراه حفاظــت از محیــط زیســت را در پــی
خواهدداشــت.
• درصــورت انتخــاب راهــکار ژئوتوریســم معدنــی،
ســرمایهگذاری بــرای اســتقرار سیســتمهای گردشــگری
ســبز بایــد در فضایــی محــدود و بــا حجــم ســرمایهگذاری
باالصــورت گیــرد؛ امــا ایجــاد ژئوپارکهــای معدنمحــور،
توزیــع متــوازن ســرمایه در گســترهی بزرگتــری را درپــی
خواهدداشــت .افــزون بــرآن ،از هزینهکــردن مضاعــف
بــر روی ســازهها و تاسیســاتی کــه درمحیــط ژئوپــارک
موجودهســتند ،جلوگیــری خواهــد شــد.

ﺳ

بانگاهــی بــه ارائــه دوراهــکار کــه میتوانــد رهیافتــی
مناســب بــرای ادامــه فعالیــت معــادن نیمهفعــال،
متــروک و معــادن کهــن و باســتانی باشــد ،بــه
نظــر میرســد انتخــاب گزینــهی مطالعــه و ایجــاد
ژئوپارکهــای معــدن محــور بــه دالیــل زیــر دارای
توجیــه و حذابیــت بیشــتری باشــد:
 .1چرخــش در نــگاه بــه معــادن بــه عنــوان فعالیتهــای
ســازگار بــا محیــط زیســت و فعالیتی ســبز درکشــور
 .2اشتغالزایی باال و مشارکت بیشتر جوامع محلی
 .3امــکان معرفــی بهتــر تــوان ســرزمینی ،توانمندیهــای
محلــی شــامل آداب و رســوم،صنایع دســتی ،غذاهــای
محلــی و اقامتگاههــای بومگــردی خودگــردان ،در قالــب
برنــد ژئوپــارک
 .4امــکان پیوســتن بــه شــبکه ملــی و جهانــی
ژئوپارکهــای یونســکو بــه شــرط فعالیــت مــداوم و
درچارچــوب اســتانداردهای بینالمللــی و کســب برنــد
ملــی و جهانــی گردشــگری ســبز بــرای مناطق پیشــنهادی
درپایــان الزم بــه توضیــح اســت کــه ارائــه ایــن راهــکار
باتوجــه بــه وجــود مدلهــای موفــق جهانــی و مطالعــات
گســترده و تخصصــی در ایــن حــوزه صــورت گرفتهاســت
کــه میتوانــد ســرآغاز تحــول در گردشــگری و معرفــی
فرهنــگ معدنــکاری ایرانزمیــن بــرای مردمــان ایــن
ســرزمین و جهانیــان باشــد .
*بنــا بــر تعریفــی کــه اولینبــار نگارنــدگان در کشــور ارائــه
دادهانــد؛ ژئوپــارک معدنمحــور ،محــدودهای بــا مرزهــای
مشــخص بــوده کــه تمرکــز اصلــی آن بــر جاذبههــای
معدنــکاری و معــادن باســابقه علمــی آموزشــی یــا تاریخــی
قابــل توجــه اســت و در آن جاذبــه هــای طبیعــی ،فرهنگــی
و رونــق اقتصــادی جامعــه محلــی نیــز مــورد توجــه کامــل
اســت.
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 ابتـدا از خودتـان و فعالیتهـای تحصیلیتـان برایمـان دفـاع کردم .پس از پایـان دوره دکتری و بازگشـت به ایران در
بگو یید .
کنـار کار درسـازمان زمینشناسـی در دانشـگاههای پلیتکنیک
اسـفند  1323در آبـادان متولـد شـدم و تا  10سـالگی همانجا و دانشـگاه ملـی ایـران (دانشـگاه شـهید بهشـتی ) و سـپس
زندگـی کـردم و بـه دبسـتان رفتـم .پـس از آن بـه همـراه دانشـگاه کرمان بـه تدریس اشـتغال داشـتم.
خانـواده بـه زادگاه اصلی خودم شـیراز بازگشـتم و تا کالس   11از عزیمـت بـه خـارج از ایـران و فعالیتهـای علمـی و
در آنجاتحصیـل کـردم ،سـپس به دنبـال مهاجرت همیشـگی تحقیقاتـی خودتـان بگوییـد.
خانـواده بـه تهـران آمدیـم و سـال  1342دیپلـم خـود را از بهخاطـر دارم سـال  1348آقـای دکتـر هوشـمندزاده پـس از
دبیرسـتان ادیـب گرفتـم و همـان سـال در دانشـکده علـوم پایـان تز دکتری خود و بازگشـت از فرانسـه ،به مـن اظهار کرد
دانشـگاه تهـران در رشـته زمینشناسـی در مقطـع لیسـانس کـه در زمـان حضـور ایشـان در ایـن کشـور از آزمایشـگاههای
بـه تحصیـل پرداختـم و خـرداد  1345فارغالتحصیل شـدم .مجهـزی در شـهر نانسـی فرانسـه بازدیـد کـرده و بـا تکنیک
ازاوایـل  1346تـا اواسـط  1347مشـغول خدمـت وظیفـه جدیـدی درباره سـیاالت درگیر Fluid Inclusionsآشـنا شـده
بـودم کـه بخشـی از دروس فوقلیسـانس زمینشناسـی را در اسـت .سـیاالت درگیر در واقـع عبـارت از مقـداری از مایعات
دانشـکده علـوم دانشـگاه تهران نیـز در همان زمـان گذراندم .و گازهایـی اسـت کـه داخـل شـبکه و شـکاف کانیهـا هنگام
سـال  1348رسـاله کارشناسیارشـد خـود را با درجـه ممتاز به تبلـور یـا بعـد از تبلـور در آنهـا حبس شـدهاند .سـپس سـال
پایان رسـاندم و بهمن  1355رسـاله دکتـری دولتی خود درباره  1350بـه پیشـنهاد آقـای دکتـر هوشـمندزاده ریئـس بخش
کانسـار مـس سرچشـمه بـا درجـه افتخارآمیـز و جاودانهترین سنگشناسـی و موافقـت شـادروان مهنـدس نصراللـه خـادم
تبریـکات هیـات ژوری در پلیتکنیک نانسـی واقع در فرانسـه ریاسـت سـازمان موفـق بـه دریافـت یک بـورس سـه ماهه و
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سـپس یکسـاله در فرانسـه برای فراگرفتن ایـن تکنیک جدید
و مطالعـه سـیاالت درگیـر در معـدن مـس سرچشـمه -که در
آن زمـان موردتوجه سـازمان زمینشناسـی بود -شـدم و برای
ایـن منظـور به مرکـز تحقیقـات پتروگرافی و ژئوشـیمی نانسـی
وابسـته بـه مرکـز ملـی تحقیقـات علمـی فرانسـه بهعنـوان
قطـب اصلـی ایـن پژوهـش ها اعـزام شـدم .دراین مـدت ،در
بـدو امربه فراگیـری چگونگی مطالعه سـیاالت درگیـر زیر نظر
دکتـر برنـارد پوتـی - Dr.Bernard Potyکـه سرپرسـتی گروه
مطالعـات سـیاالت درگیـر را در مرکـز تحقیقـات پتروگرافـی و
ژئوشـیمی داشـت -پرداختـم .در ایـن ضمـن قـرار شـد روی
پـروژهای کـه شـرکت معدنـی فرانسـوی پنارویا پیشـنهاد کرد
نیـز مشـغول بـه تحقیـق شـوم .ایـن پـروژه دربـاره بررسـی
سـیاالت درگیـر در یک پروژه اکتشـافی به نـام زاکا در کالیفرنیا
بـود کـه این شـرکت در آنجا به دنبال اکتشـاف مـس پورفیری
بـود و بـر مبنـای روشهـای متـداول اکتشـافی ،حفاریهـای
زیـادی در آنجـا انجـام داده بودنـد .در ایـن زمـان مقالهای از
دانشـمند بلنـد پایـهای بهنـام  Edwin Roedderاز سـازمان خبـر بـرای مـن و اسـتاد راهنمایـم آقـای دکتـر برنـارد پوتـی
زمینشناسـی آمریـکا دربـاره سـیاالت درگیـر در معـادن مس شـروع بسـیار هیجانانگیـزی بـود و متوجـه شـدیم کـه اگر
پورفیـری بینـگام و چند کانسـار پورفیری دیگـر درآمریکا چاپ بخواهیـم به طـور جدیتری این موضـوع را دنبـال کنیم یعنی
شـده بـود و مـن آن را بـه دقـت مطالعه کـردم .در ایـن مقاله بـرای تشـخیص پورفیرهـای سـترون ( )Barrenاز پورفیرهـای
نشـان داده شـده بـود کـه سـیاالت درگیـر در ایـن کانسـارها بـارور( )Productiveو سـرانجام در اکتشـاف کانسـارهای
بهطورکامـل بـه یکدیگـر شـبیه هسـتند و بـه وضـوح دو نوع مـس پورفیری از آن اسـتفاده کنیـم ،باید بهطور سیسـتماتیک
سـیاالت درگیـر یکـی بـا فـاز مایـع بـارز و دیگـری سـیاالت و دقیـق یـک کانسـار مـس پورفیـری را مطالعـه کنیـم ،آنگاه
درگیـر با فـاز بخار بـارز دوشـادوش یکدیگر در داخـل بلورهای نتایـج بهدسـت آمـده را بـه عنـوان مـدل در ایـن مـورد بـه
کوارتـزی کـه همزمان بـا کالکوپیریت تشـکیل شـدهاند ،دیده کار ببندیـم .بـه همیـن منظـور بـا توجـه بـه عالقـه سـازمان
میشـوند و حـرارت تشـکیل ایـن سـیاالت درگیـر تـا حـدود زمینشناسـی ایـران بـه معـدن مس سرچشـمه و انگیـزه برای
 600درجـه سـانتیگراد میرسـید .هرچنـد ایـن تحقیـات در یافتـن کانسـارهای مشـابه آن در سـایر نقـاط ایـران ،قرار شـد
مرحلـه مقدماتـی بـود ،ایشـان پیشـنهاد کـرده بـود که شـاید که در بازگشـت بـه ایران تحقیقـات خود را برای رسـاله دکتری
ایـن اطالعات بتوانـد کاربردی در اکتشـاف کانسـارهای مس روی معـدن سرچشـمه آغـاز کنـم .پس از بازگشـت بـه ایران
پورفیـری داشـته باشـد .همزمـان ضمـن بررسـی چنـد نمونه در بهـار  1351دسـتاوردهایی را کـه بهویـژه در مورد سـیاالت
معـدود از معدن سرچشـمه بـا نهایت حیرت متوجه شـدم که درگیـر و کانیسـازی مـس پورفیـری طـی ماموریـت خـود در
همـان نوع سـیاالت درگیر کـه در بینـگام و سـایر معادن مس فرانسـه نصیبـم شـده بـود؛ ضمن یـک سـخنرانی در سـازمان
پورفیـری آمریـکا موجـود اسـت ،در آنهـا نیـز دیده میشـود .زمینشناسـی ارائـه کـردم کـه مـورد توجـه و اقبـال شـادروان
درگزارشـی کـه دربـاره پـروژه زاکا تهیه کـردم ،نشـان دادم بر مهنـدس نصراللـه خادم و دکتـر هوشـمندزاده و دیگر همکاران
خـالف آنچـه در نمونههای مـس پورفیری آمریکا و سرچشـمه قـرار گرفت.
میبینیـم  ،در نمونههـای حفـاری اکتشـافی زاکا چنیـن چیزی
 مایلـم از شـما بپرسـم چـرا زمینشناسـی را بـه عنـوان
نیسـت .یعنـی در زاکا آن دو نوع سـیاالت درگیر مشـخص نام رشـته تحصیلـی خـود انتخـاب کردیـد؟
بـرده شـده ،دیـده نمیشـود و حـرارت تشـکیل آنهـا نیـز بـه
از دوران نوجوانـی پیوسـته محو عظمت و زیبایـی طبیعت بودم
مقـدار قابل مالحظـهای پایینتر اسـت .گـزارش تحقیقات من
و پرسـشهایی دربـاره کرهزمین و سـیارات برایم مطـرح بود و
دربـاره پـروژه زاکا در اسـفند 1350
با اشـتیاق هـر مطلب جالبـی را که در این
ﻧﺪ
بـرای شـرکت فرانسـوی پنارویا ارسـال  Áﺪ ﮕﻮ
زمینههـا بهدسـت مـیآوردم ،میخواندم.
شـد و بـه دنبـال آن ،بـا ادامـه حفاری
ﺳ
ن
ﻧ
ﻮ
سـال آخر دبیرسـتان رشـته علـوم طبیعی
شـرکت پنارویـا نتوانسـت آثـاری از
رادردبیرسـتان ادیـب میگذرانـدم و دبیر
ﺳ
ﻌﺪ
ﻮﻧﺪ
مـس پورفیـری در پروژه زاکا بهدسـت
ﻮ فرهیختـه ،بسـیار جـدی و سـختگیر ولـی
ن
آورد و شـرکت تصمیـم گرفـت ادامـه ﻣ
مسـلط بـه تدریـس بـه نـام آقـای دولـو
ﻣﺪ ﻮن
اکتشـافات در زاکا را تعطیـل کنـد .این
کـه از دبیـران برجسـته تهران بـود ،به ما
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تکامـل و زمینشناسـی تدریـس میکـرد؛ ایشـان کاربـرد ایـن
علـم در اکتشـاف معـادن و نفـت را بـا بیـان نافـذ و شـیرین
توضیـح مـیداد که سـبب ازدیاد شـوق مـن بـرای تحصیل در
این رشـته شـد.
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بودنـد کـه از زمینشناسـی بیشـتر بداننـد و پـای صحبت من
مینشسـتند .خوشـبختانه نـوه دختری و پسـری مـن که هفت
سـال دارنـد ،بـه زمینشناسـی و آزمایشهـای علمـی بـرای
شـناختن آتشفشـانها ،سـنگها مشـاهده کانیهـا و سـنگها
در زیـر میکروسـکوپ عالقـه فراوانـی دارنـد .مـن بـرای هـر
دوی آنهـا میکروسـکوپهایی خریـداری کـرده ام و گهگاهـی
هـم بـا آنهـا بادرسـت کـردن محلولهایـی به مشـاهده رشـد
کریسـتال میپردازیـم یـا بـا هم آتشفشـان درسـت میکنیم
کـه بـرای آنهـا بسـیار جالب اسـت .آنهـا همچنین به مسـائل
محیطزیسـت نیـز عالقهمنـد شـدهاند و مـن امیـدوارم در
آینـده بتوانـم اطالعـات بیشـتری دربـاره کـره زمین بـه آنها
آمـوزش بدهـم تـا به موضوعهـای علمـی بیشـتر دل ببندند.

 فـرض کنیـد بـه سـالهای گذشـته جوانی بازگشـتهاید
و قرار اسـت بـرای تحصیل در دانشـگاه یک رشـته تحصیلی
را انتخـاب کنیـد .آیـا باز هم این رشـته را انتخـاب خواهید
کرد یـا خیر؟
صددرصـد .بایـد بگویـم هـر چیـزی کـه در زندگـی حرفهای
خـود از نیـم قـرن پیـش بـه دسـت آوردهام؛ از جملـه عشـق
و عالقـه بـه کار و آشـنایی و پیونـد بـا تعـداد زیـادی دوسـت
زمینشـناس در ایـران و در خارج از کشـور ،همـه را مدیون این
رشـته هسـتم .میتوانـم اذعـان کنم کـه این رشـته را بـا میل
 از شـما بـه عنـوان بنیانگـذار تحقیقـات و مسـئول
و عالقـه قلبـی انتخـاب کـردم .میل بـه شناسـایی و کاوش در آزمایشـگاه سـیاالت درگیـر در سـنگهای آذریـن و
طبیعـت و لـذت بـردن از زیبایـی کوه هـا ،دشـتها و رودهارا بـه عنـوان کارشـناس پترولوژیسـت بخـش سنگشناسـی
درون خـود بسـیار احسـاس میکـردم و علـم زمینشناسـی سـازمان زمینشناسـی ایـران یـاد میشـود .عـالوه بـر ایـن
بـرای یافتـن رازهـای زمیـن بـه مـن کمـک شـایانی کـرد که موضـوع ،دربـاره تحقیقـات علمـی خودتـان دربـاره معدن
مـس سرچشـمه توضیحاتـی ارائـه کنیـد.
البتـه ایـن میـل و عالقه تاکنـون نیز به شـدت ادامـه دارد .به
فرموده سـعدی :هـزار جهد بکردم که سرعشـق بپوشـم/نبود در سـالهای نخسـت حضـور در سـازمان زمینشناسـی ایـران
( 1347تـا )1350فعالیـت اصلـی مـن مطالعـه سـنگهای
بر سـر آتـش میسـرم که نجوشـم
آذریـن و دگرگونـی و تهیـه نقشـههای زمینشناسـی از مناطـق
 میـل بـه کاوش در طبیعـت به واسـطه تحصیـل و تجربه دارای ایـن نـوع سـنگ بود.بـه عنـوان مثـال اولیـن کار مـن
در این علم برای شـما میسـر شـده اسـت .از شـما میخواهم
تفـاوت نـگاه یـک زمینشـناس و یـک فـرد عـادی را برای در منطقـه نیریـز اسـتان فـارس محـدودهای بـه نـام چاهـک
ربـاط (نقشـه زمینشناسـی چهـار گـوش نیریـز) کـه رسـاله
خواننـدگان بازگـو کنید
فـردی که زمینشـناس نیسـت ،با تماشـای کوههـا و طبیعت ،فوقلیسـانس خـود را هـم دربـاره پترولوژی سـنگهای آذرین
متوجـه زیباییهـای آن میشـود و از آن لـذت میبـرد .ولـی و دگرگونـی همـان منطقـه زیـر نظـر شـادروان دکتـر سـیروس
زمینشناسـان عـالوه بـر درک زیباییهـا ،بـه چـون و چرایی به زرعیـان (اسـتاد دانشـکده علوم دانشـگاه تهران) و بـا راهنمایی
وجـود آمـدن طبیعت هـم توجـه میکنند .بـرای مثـال من به  Dr.William A Wattersاز کارشناسـان سـازمان ملل به پایان
عنـوان زمینشـناس از خـودم میپرسـم چـرا و چگونـه ایـن رسـاندم .پـس از آن تهیـه نقشـه زمینشناسـی چهـار گـوش
چینخوردگیهـا بـه وجـود آمده و همیشـه بـه دنبـال دریافت طـرود را بـه سرپرسـتی و همراهـی آقـای دکتـر هوشـمندزاده
جـواب بـرای هرپدیـدهای کـه در طبیعـت میبینـم ،هسـتم .انجـام دادیـم .در همـان زمـان پـروژه بـزرگ اکتشـافات مس
زمیـن تنها جایی اسـت که انسـان قـادر به زندگی در آن اسـت در منطقـه کرمـان بـا همـکاری گـروه زیـادی از کارشناسـان
و همـواره تمامـی مایحتـاج خود را از آن به دسـت مـیآورد .بر یوگسـالو در حـال اجرا بـود .من نیزاین شـانس را داشـتم کنار
همیـن اسـاس ،حفـظ و نگهـداری کرهزمین در کنار شـناخت و ایـن کارشناسـان ،نمونههایـی از پروژههـای اکتشـافی منصقـه
بهرهبـرداری صحیح از آن بسـیار مهم اسـت .همه این مسـائل کرمـان را زیـر میکروسـکوپ مطالعـه کنـم و بـا مقدمـات کار
در فکـر و ذهـن یـک زمینشـناس وجـود دارد و شـاید بتـوان علمـی روی آلتراسـیون و مینرالیزاسـون کانسـارهای مـس
گفـت زمینشـناس بیـش از افـراد عـادی جامعـه بـه آن فکر پورفیـری آشـنا شـوم.پس از بازگشـت از ماموریـت یکسـاله از
فرانسـه در سـال  1351در آزمـون بـورس تحصیلـی فرانسـه
میکنـد و نسـبت بـه آن دغدغهخاطـر دارد.
بـرای دوره دکتری که از طرف سـفارت
 همانطـور کـه گفتیـد ،رشـته
ﻣ ایـن کشـور اعـالم شـده بـود ،پذیرفته
ن
زمینشناسـی را بـا میـل و عالقـه قلبـی  Áﻣ ﻮ ﻧ
شـدم .بـا توجـه بـه اولیـن یافتههایـم
ﺳ
ﻣ
ﻧ
انتخـاب کردهایـد .مایلـم از شـما
در زمینـه امـکان اسـتفاده از سـیاالت
ن
ﻌ
بپرسـم آیا هیچ کـدام از فرزندان شـما
ن ﻮ
بـه ایـن رشـته عالقهمنـد شـدهاند یـا ﻮ
درگیـر برای اکتشـاف کانسـارهای مس
خیر .
ﺳ
ﻣ
ﻣ
پورفیـری از سـازمان تقاضا کـردم اجازه
ﻧ
ﻣ
ﻣ
بـا آنکـه دختـر و پسـرم هـر دو در
دهنـد بهعنوان پروژه مشـترک سـازمان
ﺪ
ﻮن ﻧ
ﻣ
رشـتههای مدیریت و امـور مالی تحصیل
و فرانسـه ،تحقیقـات خـود را روی
ﻣ
کردهانـد ،ولـی همیشـه عالقهمنـد
کانسـارهای مـس پورفیـری ایـران بـه

ویژه سرچشـمه درآزمایشـگاه سـیاالت درگیر در نانسی را دنبال
کنـم .در ایـن آزمایشـگاه ،همه امکانـات پژوهشـی در باالترین
سـطح جهانـی مهیا بـود و شـرکتهای معدنـی بـزرگ دنیا نیز
همـکاری نزدیـک بـا آن مرکـز پژوهشـی در زمینه کانسـارهای
مـس پورفیـری داشـتند.همین موقـع ماموریـت یافتـم بـه
معـدن سرچشـمه و درهزار بـرای مطالعـات زمینشناسـی و
نمونهبـرداری بـروم .آن زمـان معـدن مس سرچشـمه پس از
بررسـیهای دقیق از سـوی شرکت انگلیسـی Selection Trust
در سـال  45-1346بـه عنـوان کانسـاری در معیـار جهانـی
شـناخته شـده بـود ولی بـه دالیلـی تعطیل بـود و فقـط امکان
نمونهبرداری از سـطح کانسـار و تعـدادی از مغزههـای حفاری
امکانپذیـر بـود .مـن توانسـتم در معـدن درهزار نمونهبرداری
کامـل از مغزههـای حفـاری بـه خوبـی انجـام دهـم .در همین
سـال ازدواج کـردم و بـرای ادامـه تحقیقـات دربـاره معـدن
سرچشـمه عازم فرانسـه شـدم و سـال  1353دخترم و 1354
پسـرم در فرانسـه بـه دنیـا آمدند.شـروع جدیـد کار تحقیقـی
مـن در فرانسـه پژوهش درباره شـرایط تشـکیل کانسـار مس
پورفیری سرچشـمه بود .هـدف از این پژوهشهـا پی بردن به
مشـخصات سـیاالت درگیر در پورفیرهای بارور( )Productive
ماننـد معـدن سرچشـمه و تمییـز دادن آن از پورفیرهـای
سـترون ( )Barrenو در نهایـت امـکان کاربـرد نتایـج آن برای
تقلیـل در هزینههـای گزاف اکتشـافی بـرای کانسـارهای مس
پورفیـری بـود .در ایـن مـدت زیرنظـر دکتـر برنـارد پوتیDr.
 Bernard Potyکـه سرپرسـتی آزمایشـگاه تحقیقاتـی سـیاالت
درگیـر Fluid Inclusionsرا بـه عهـده داشـت و همکار ایشـان
پروفسـور آلن وزبـورد  Professor Alain Weisbrodبه تحقیق
روی کانسـار مـس سرچشـمه و تعـداد دیگـری از پورفیرهـای
ایـران مثـل درهزار و میدوک و هچنین مقایسـه آنهـا با تعدادی
از پورفیرهـای سـترون و بـارور در سـایر نقـاط جهـان مشـغول
شـدم .نتیجـه بخشـی از تحقیقـات خـود را در همایشهـای

زمینشناسـی و معدنـی در فرانسـه ارائـه کـردم .سـال 1353
دوبـاره بـرای نمونهبـرداری کاملتـر از معـدن سرچشـمه بـه
ایـران بازگشـتم .در ایـن زمان شـرکت ملـی صنایع مـس ایران
تاسـیس و شـرکت آمریکایـی آناکونـدا فعالیتهـای اکتشـافی
و اسـتخراجی را همـراه بـا شـرکتهای دیگـر در سرچشـمه
عهـدهدار شـده بـود .اینبـار پـس از بررسـیهای دقیـق روی
زمیـن و مطالعـه نقشـهها توانسـتم بیش از بیسـت هـزار متر
مغزههـای حفـاری را بررسـی کـرده و از بین آن هزار ودویسـت
نمونـه را که نشـاندهنده تودههـای نفوذی پورفیـری مختلف
همـراه باآلتراسـیون گوناگون و کانیسـازی بـا عیارهای مختلف
بـود ،از اعمـاق متغیـر درمعـدن انتخـاب کنم.
پـس از بازگشـت مجـدد بـه فرانسـه ،مطالعـات پتروگرافی و
تحقیـق روی سـیاالت درگیـر را ادامـه دادم .در نهایـت پس از
پنج سـال تحقیقـات روی سرچشـمه و انجام حـدود هفت هزار
سـاعت مطالعات میکروسـکوپی شـامل پتروگرافـی پورفیرهای
مختلف در معدن سرچشـمه ،انواع آلتراسیون ومطالعه سیاالت
درگیر و آنالیزهای شـیمی روی سـنگها و گونههای آلتراسـیون
درچهارم بهمن1355از رسـاله خود تحت عنوان نقش سـیاالت
در مکانیسـم دگرسـانی و کانیسـازی در کانسـار مس پورفیری
سرچشـمه در دانشـگاه پلیتکنیک لورن-نانسـی دفـاع کردم و
موفـق به دریافـت درجه دکتری دولتی فرانسـه شـدم .حاصل
ایـن تحقیقـات ،ارائـه یـک مـدل ژنتیـک بـرای کانسـار مس
پورفیـری سرچشـمه بودکـه بتـوان از آن بـرای اکتشـاف این
نـوع کانسـارها و در واقع پایین آوردن هزینههای اکتشـافی در
مراحـل اولیـه اکتشـاف اسـتفاده کرد و پـس از آن ایـن کتاب
بهطـور کامـل در مجموعـه علـوم زمین فرانسـه تحـت عنوان
Hachem Etminan-Le porphyre cuprifère de Sar
Cheshmeh )Iran(, rôle des phases fluides dans les
mécanismes d'altération et de minéralisation - thèse
 présentée à l'Institut Polytechnique de LorraineScience -1977 - 34°Sciences de la Terre, mémoire n
 de la Terreبـه چاپ رسـید .بهارسـال 1356از سـوی رئیس
مرکـز تحقیقـات پتروگرافـی و ژئوشـیمی نانسـی برای سـازمان
زمینشناسـی ایـران ،نامـهای مبنـی بـر قابلیـت انتشـار و
ارزشگـذاری ایـن تحقیـق در سـطح بینالمللـی ارسـال شـد و
سـازمان نیـزآن را بـا جلد مخصوص خـود با چکیـده تفصیلی
آن بـه زبـان فارسـی و همچنیـن چکیـده مفصـل بـه زبانهای
فرانسـه ،انگلیسـی ،اسـپانیایی ،آلمانی و روسـی چاپ و منتشر
کـرد .ایـن کتاب با آنکه به زبان فرانسـه نوشـته شـده از 40
سـال پیـش تاکنون بـه عنـوان مرجـع در شـرکتهای معدنی
ایرانـی و خارجـی مورداسـتفاده بـوده و پژوهشـگران تـا ایـن
زمـان در تحقیقـات خـود به آن به عنـوان مرجع نـام میبرند.
 دربـاره آغـاز تحقیقـات علمـی خودتـان در معـدن مس
سـونگون برایمـان بگویید.
اسـفند 1355بـه ایـران بازگشـتم و بـرای شـروع فعالیتهای
جدید در سـازمان آماده شـدم و برای ایراد سـخنرانی و بازدید
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در معـدن سرچشـمه حضـور یافتـم .آن زمـان فعالیتهـای برشهـای انفجـاری همـراه بـا آلتراسـیون شـدید ،وجـود
اسـتخدامی در معـدن سرچشـمه آغـاز شـده بـود و تعـداد گسـلهای فـراوان و متقاطـع بـه همـراه دایکهـا و از همـه
زیـادی کارشناسـان ایرانـی و خارجـی درسرچشـمه مشـغول مهمترجویبارهایـی ملـون بـه رنـگ سـبز(ماالکیت) و آبـی (
بـه کار بودنـد و ایـن معـدن بـزرگ درمرتبـه جهانـی در حال آزوریـت) و تـوده نفوذی پورفیری به شـدت آلتره شـده بود.
جنبوجـوش بـود .مرحـوم مهنـدس رضـا آصفـی بهعنـوان پس از گذشـتن از این مسـیر به سـوی دره عمیقی که در کنار
 14رئیس سـازمان زمینشناسـی ایران از من پرسـید کـه حال پس قریـه سـونگون بـود ،روان شـدم و نمونههایی را کـه بهنظرم
از اینهمـه سـال میـل دارید در چـه زمینـهای کار کنید؟ و من بااهمیـت بـود ،در کولهپشـتی میگذاشـتم و هنـگام سـرازیر
اظهـار داشـتم که مایلـم از نتایـج تحقیقاتـم درباره سرچشـمه شـدن درایـن دره عمیـق هر قدم به شـواهد دیگـری مبنی بر
بـرای اکتشـاف کانسـاری مشـابه اسـتفاده کنـم .بـا توجـه به کانیسـازی نـوع پورفیـری برخـورد میکـردم .از جملـه این
اینکـه در منطقـه کرمان گروه یوگسـالو در اواخـر دهه  1340شـواهد ،میتوانـم از رگههـای کوارتـز همـراه بـا کانیسـازی
کارهـای اکتشـافی مفصلـی انجـام داده بودنـد و مـن پـس از و همچنیـن کانیسـازی افشـان در تـوده نفـوذی پورفیـری و
مطالعـه زمینشناسـی ایران از همـان زمان که در فرانسـه روی چشـمهها و آبراهههایـی بـا همراهـی مقـدار قابـل مالحظهای
سرچشـمه کار میکـردم ،توجـهام پیوسـته متمایـل بـه منطقه ماالکیـت و آزوریـت نـام ببـرم .با توجه به گسـترش بسـیار
شـمالغرب ایـران بودوعالقـه داشـتم زونهـای دگرسـانی در وسـیع آلتراسـیون قـدم بـه قـدم برایم آشـکار میشـد که با
آذربایجـان را بررسـی کنـم .بنابرایـن ایـن منطقه را پیشـنهاد یـک کانیسـازی عظیم مـس و مولیبـدن پورفیری سـر و کار
کـردم و برهمیـن اسـاس بـا نظـر دکتـر افتخارنژاد-معـاون داریـم و ایـن سـنگها و شـواهد زمینشناسـی و کانیسـازی
سـازمان -برنامـهای بـرای ماموریـت آذربایجـان طرحریـزی آنهـا بـه طـور عجیبی به کانسـار مس سرچشـمه مشـابهت
شـد .آن زمـان کارشناسـان سـازمان زمینشناسـی بـه پـروژه دارد .پـس از پـی بـردن بـه ایـن نـکات هیجـان برانگیـز در
اکتشـاف آلونیـت درمنطقـه بیـن اهـر تـا تاکسـتان قزویـن حالـی کـه کولهپشـتیام پـر از نمونههـای سـنگ شـده بود،
مشـغول بودنـد و مـن نیز همـه مطالب موجـود در ایـن زمینه بـه سـرعت مسـیر طـی کرده تـا تـه دره عمیـق سـونگون را
را در کتابخانـه مطالعـه کـردم و در نهایـت پـس از مشـورت بـه سـمت بـاال برگشـتم و پـس از رسـیدن بـه بـاالی دره و
وتاییـد دکتر افتخارنـژاد ،برنامه پیشـنهادی خود بـرای مطالعه طـی حدود یـک کیلومتر درمسـیر جـاده ،خودم را بـه راننده
تودههـای نفـوذی و زونهـای دگرسـانی وابسـته بـه آن در مرحـوم رضایـی رسـاندم و از ایشـان خواسـتم به سـرعت به
تهـران بازگردیـم .شـادروان رضایـی خیلـی تعجـب کـرد که
امتـداد زون ارس تـا تاکسـتان را ارائـه و تنظیـم کـردم.
بهخاطـر دارم آن زمـان برخـالف رسـم همیشـگی سـازمان چـرا باید بـا این شـتاب برگردیم و پرسـشهایی برای ایشـان
کـه ارسـال دو اتومبیل بـرای حمـل تجهیزات و کارشناسـان مطـرح بـود از جملـه بالفاصلـه از من پرسـید که آیـا معدن
ضـروری بـود ،مـن بـه همـراه یـک راننـده بـه نـام آقـای اورانیـوم پیـدا کردهایـد؟ علـت این پرسـش این بـود که در
مرحـوم رکابعلـی رضایـی بـا یـک وسـیله نقلیـه بـه منطقه آن زمان ،سـازمان انرژی اتمی در همان مناطـق در حال پیجویی
عزیمـت کردیـم .البتـه ایشـان بـا منطقـه آشـنایی کامـل و اکتشـاف اورانیـوم بـود .بـه هـر تقدیـر بـه سـرعت راه افتادیم و
داشـت که بـرای من ایـن موضوع جای خوشـبختی بـود .به باالخـره سـاعت سـه صبح به تهـران رسـیدیم .آن زمـان روبهروی
کمـک ایشـان بـه منطقـه اهر واقـع در معـدن مـس مزرعه بـاغ منظریـه در طبقـه دوم آپارتمانـی اجـاره کرده بودیـم که وقتی
ً
کـه کامـال متروک بـود ،رفتیم و سـپس به سـمت سـونگون زنـگ در را زدم همسـرم از ایـوان بـاال سـرخود را بیـرون کـرد و با
مراجعـت کردیـم و در روسـتای نزدیـک به آنجا اتاقـی اجاره حیـرت و نگرانـی خاصـی در را گشـود و از من پرسـید شـما در این
کردیـم .گزارشهـا نشـان مـیداد فعالیتهـای قدیمـی وقـت صبـح و در اینجـا چـه میکنیـد؟ وقتی پاسـخم را شـنید که
اسـتخراج در اطـراف معـدن و دامنههـای آن انجـام شـده بـا خوشـحالی گفتـم معدن پیـدا کردم ،بـا کمـی عصبانیت گفت:
کـه در دامنـه دره سـونگون نیـز بـه وضـوح قابل مشـاهده شـما دسـتبردار نیسـتی چنـد سـال بابت سرچشـمه شـب و روز
بـود .چنـد روزی بـرای آشـنایی بـا زمینشناسـی منطقـهای مـا را یکـی کردیـد و حـاال معـدن جدیـد! به هـر صورت بـه علت
بـه تجسـس پرداختـم .روز چهارم مـرداد مـاه  1356صبح هیجانـی کـه داشـتم ،نتوانسـتم بخوابـم و صبـح اول وقـت خود را
زود پـس از آنکـه مرحـوم رضایی مـرا تا نزدیکی سـونگون بـه سـازمان رسـاندم و از آقـای حیدری کـه متصدی تهیـه مقاطع
رسـاند ،پیـاده و بـه تنهایـی در مسـیری به سـوی سـونگون نـازک سـنگها بـود ،خواهش کـردم هرچـه در دسـت دارد ،زمین
راه افتـادم و متوجـه تودههـای نفـوذی
بگـذارد و از نمونههـای مـن مقطـع نـازک
تهیـه کند تـا در زیر میکروسـکوپ مطالعه
ﺳ
ﺳ ﻣ
به شـدت دگرسـان شدم .شـواهد روی  Áﻧ
ﻮ
زمیـن یکی پـساز دیگری نشـاندهنده
ن کنـم و اگـر تردیـدی هـم داشـتم بـه طور
ﻌ
ﻧﺪ
ﻧ
ﻮ
آثـاری از کانیسـازی از نـوع پورفیـری
کامـل بـر طـرف شـود .پـس از مشـاهده
ﺪ ﻣ ﻧﺪ ﻮ
بـود .ایـن نشـانهها شـامل وضـع ترک ﻣﻌﺪﻧ
مقاطـع نـازک زیـر میکروسـکوپ متوجـه
خوردگیهـای شـدید در سـنگها و
شـدم نمونههـا بـه طـور اعجابانگیـزی

و

15

خـواه از نظـر آلتراسـیون و کانیسـازی یـا سـیاالت درگیـر آنقـدر
شـبیه سرچشـمه اسـت کـه گویـا سـنگهای سرچشـمه را در زیر
میکروسـکوپ میبینـم و بـه عبـارت دیگـر ،همـه شـرایط بـرای
تبدیـل منطقـه سـونگون بـه یـک معـدن بـزرگ مـس پورفیـری
درحـد جهانـی هموار اسـت .بر همین اسـاس ،نامهای بـرای اطالع
بـه مدیریـت زمینشناسـی نوشـتم و مراتـب را شـرح دادم .نامـه
من بـرای شـادروان دکتـر حقیپـور مدیر امورزمینشناسـی ارسـال
شـد ،سـپس شـادروان مهنـدس آصفـی خواهـان دیدار با من شـد
وبهطـور جـدی از مـن توضیـح خواسـتند .ایشـان ضمن اشـاره به
گزارشهـا و فعالیتهـای انجـام شـده از سـوی سـازمان و تعـداد
چشـمگیری از کارشناسـان ایرانی و خارجی طی سـالیان دراز در این
منطقـه از من خواسـتند کـه گـزارش کاملتری در اینباره نویسـم.
ایـن موضـوع در آن زمـان بسـیار مهـم بـود کـه بر همین اسـاس
سـعی کـردم بـا توجـه بـه حساسـیتهای احتمالـی کـه در آینـده
ایجـاد خواهـد شـد ،موضـوع را به طور علمی و روشـن در گزارشـم
بـه تفصیـل توضیح دهـم .همیـن زمان طی یادداشـتی درخواسـت
دریافـت پروانههـای اکتشـافی بـرای محدوده مـورد نظـر را به نام
سـازمان زمینشناسـی کـردم .همسـرم آن زمـان در سـازمان رفاه
ناشـنوایان بـه مدیریت سـرکار خانم ثمینـه باغچهبـان کار میکرد.
از همسـرم خواهـش کـردم کـه از خانم میتـرا نعمتی منشـی خانم
باغچهبـان درخواسـت کنـد کـه اگـر ممکـن اسـت یـک ماشـین
تحریـر بـه منـزل مـا بیـاورد و گـزارش کامـل مـرا تایـپ کنـد.
دلیلـش آن بـود کـه نمیخواسـتم موضـوع در ایـن مرحلـه قبل از
تایید ریاسـت سـازمان بـه جایی درز کنـد .گزارش من پـس از آن
برای شـادروان مهندس آصفی فرسـتاده شـد و ایشـان نیـز گزارش
را برای چند کارشـناس ارشـد در سـازمان و همینطور برای اسـتادان
دانشـگاهی فرسـتاد تـا نظـرات مختلـف را بـا توجه به حساسـیت
موضوع داشـته باشـد .اظهـارات مختلف مثبت و منفـی به صورت
کتبـی و شـفاهی دریافت و جمعآوری شـد و طی نشسـت با ایشـان
و بـا حضـور دکتـر افتخارنـژاد قرار بـر این شـد که من بـه همراهی
مهنـدس اسـالمی از کارشناسـان سـازمان کـه قبـال" در بخـش
اکتشـاف وزارت صنایـع و معـادن مشـغول به کار بـود ،به وزارت
صنایـع و معـادن مراجعه کنیـم تا پروانه اکتشـاف برای سـونگون
و منطقـه وسـیعی در اطـراف آن صـادر شـود .بـا توجه بـه این که
در آن زمـان ،فعالیتهـای مربـوط بـه مـس به شـرکت ملـی صنایع
مـس ایـران واگـذار شـده بـود؛ قرار بـر ایـن شـدگزارش اینجانب

بـرای وزیـر صنایـع و معـادن وقـت مهنـدس نجمآبـادی ارسـال
شـود .همزمـان با این مسـائل ،کنفرانـس بینالمللی مشـترک میان
ایـران ،ترکیه ،پاکسـتان ،انگلیـس و آمریکا (پیمان سـنتو) در آنکارا
در ترکیـه برگـزار شـد .من ضمـن حضور در ایـن کنفرانـس ،درباره
معـدن مس پورفیری سـونگون و احتمـال تبدیل آن بـه یک معدن
در حـد کالس جهانـی سـخرانی کـرده و توضیحاتـم را ارائـه کردم
کـه متـن سـخنرانی من به وسـیله کنفرانس سـنتو منتشـر شـد.
انقـالب اسـالمی بسـیاری از سـاختارها را تغییـر داده بـود و بـه
ویـژه بـه علـت دوران طوالنـی جنـگ ،پروندههـای فعالیتهـای
معدنـی راکـد مانـده بـود .پس از حـدود  10سـال که در سـازمان
زمینشناسـی فـدرال اسـترالیا مشـغول بـهکار بـودم ،یـک کارگاه
آموزشـی بـرای شـرکتهای معدنـی برگـزار و قرار شـد مـن درباره
کانسـارهای مـس پورفیـری و بهعنـوان مثـال دربـاره سرچشـمه
و سـونگون نیـز صحبـت کنـم .گروهـی از مدیـران اکتشـاف
شـرکتهای معدنـی اسـترالیایی در این کارگاه شـرکت داشـتند که
پـس از سـخنرانی من دربـاره ذخیره معدن سـونگون و مقایسـه آن
بـا معـادن بـزرگ پورفیـری دنیـا ،پرسـشهایی را مطـرح کردند.
یکـی از آنهـا مجلـه ماینینـگ ژورنـال چـاپ لنـدن را بـا خـود بـه
همـراه داشـت کـه معـادن مـس سرچشـمه و سـونگون را مـورد
ارزیابـی قـرار داده و نوشـته بـود کـه پس از سرچشـمه ،سـونگون
بزرگ-تریـن معـدن مـس ایـران خواهـد بود.این خبـر برایم
بسـیار بـا اهمیـت بود و بـار دیگر ازشـنیدن آن در من شـوق
زیـادی بـرای بازدیـد از سـونگون پیدا شـد .در همیـن زمان
یعنـی سـال  1371که جناب مهنـدس محلوجـی ،وزیر وقت
معـادن ایـران همـراه هیاتـی بـرای مذاکـره در بـاره ایجـاد
پـروژه مشـترک اکتشـاف مـواد معدنی بیـن ایران واسـترالیا
به سـازمان زمینشناسـی فـدرال اسـترالیا آمده بودنـد ،قرار
بـر این شـد تـا هیاتـی از اسـترالیا بـه ایـران بـرای مذاکره و
بررسـی امـکان ایجـاد قرارداد بـه ایـران اعزام شـود و من به
اتفـاق دو کارشـناس ارشـد اسـترالیایی بـه ایـران آمدیم .در
این سـفربه دعوت شـرکت ملـی صنایع مس ایران توانسـتم
بعـد از سـالهای طوالنـی بـه سـونگون بـروم و در اقامـت
کوتاهی که درسـونگون داشـتم ،از شـروع عملیـات مقدماتی
حفـاری اکتشـافی در آنجـا بازدیـد کـردم و پیشـنهادهایی را
ارائـه کردم.

ادامه دارد...
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بــر همیــن اســاس ،مدیــرکل زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی شــمال شــرق کشــور در آییــن گشــایش
ایــن مراســم در هتــل پردیســان مشــهد ضمــن تشــریح
دالیــل برگــزاری ایــن نشســت گفــت :در شــرایطی کــه
در گســترده جهانــی بــا ورود روشهــای جدیــد مطالعاتــی
در علومزمیــن بهویــژه مطالعــات چینهشناســی پایــه،
روح جدیــدی در مطالعــات چینهشناســی دمیــده شــده؛
در کشــور مــا توجــه کافــی بــه ایــن مســاله نشــده اســت.
جعفــر طاهــری بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل ایــن
موضــوع ،فعــال نبــودن کمیتــه ملــی چینهشناســی
اســت کــه آســیبهای فراوانــی از ایــن بخــش بــه
دانســتههای چینهشناســی ایــران وارد شــده ،تصریــح
کــرد :دوره زمانــی ژوراســیک نــه تنهــا از دیــد
زمینشناســان یــک دوره مهــم تلقــی میشــود بلکــه
افــکار عمومــی جامعــه نیــز بــه ســبب ورود هنرمنــدان
در معرفــی رخدادهــای ایــن دوره آشــنایی بیشــتری بــا
ژوراســیک پیــدا کردهانــد.
مدیــرکل زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی منطقــه
شــمال شــرق برگــزاری نخســتین همایــش بینالمللــی
زمینشناســی ژوراســیک ایــران و کشــورهای همجــوار
را آغازگــر نهضتــی عنــوان کــرد کــه بــه احیــای مجــدد
بررســیهای زمینشناســی ایــران منجــر شــده و فصــل
جدیــدی در مطالعــات ســازمانیافته بــا نگــرش خــاص
بــه دورههــای زمینشناســی بهویــژه چینهشناســی
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می گشــاید.
وی کمــک بــه شــکلگیری دوبــاره بررســیهای دقیــق
زمینشناســی پایــه بــا تاکیــد بــر چینهشناســی ژوراســیک
بــه صــورت هدفمنــد ،ســازماندهی متخصصــان مختلفــی
کــه بــه گونــهای بــا مباحــث مرتبــط بــا زمینشناســی
ژوراســیک در ایــران کار و تــالش کردهانــد ،فراهــم کــردن
زمینــه و مســتندات الزم بــرای حضــور در یازدهمیــن
کنگــره بینالمللــی ژوراســیک جهانــی و نامــزد شــدن
بــرای دوره بعــدی را از اهــداف برگــزاری ایــن همایــش
برشــمرد.
دبیــر اجرایــی نخســتین کنگــره بینالمللــی ژوراســیک
ایــران و کشــورهای همجــوار گفــت :در ایــن همایــش
کارشناســانی از کشــورهای همجــوار و نیــز کشــورهای
اروپایــی و آســیایی کــه در دوره ژوراســیک کار علمــی
انجــام دادهانــد ،اعضــای هیــات علمــی دانشــگاههای
مشــهد و تهــران و ســایر دانشــگاههای کشــور حضــور
یافته انــد.
طاهــری اظهــار کــرد :اگــر مضامیــن و موضوعــات
مختلــف زمینشناســی متولــی داشــته باشــد ،ایــران
خواهــد توانســت بــا یــک تعامــل گســترده جهانــی
داشــتههای خــود را بهتــر بشناســد و بــه ســمت تکمیــل
نداشــتههای خــود حرکــت کنــد.
وی ادامــه داد :از آنجــا کــه مشــهد در ســال 2017

بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم معرفــی
شــد ،همزمــان بــا اجــرای برنامههــای ویــژه بــرای ایــن
مناســبت ،کنگــره علمــی ژوراســیک بــا همــکاری ســایر
کشــورها پیشــنهاد و همــه الزامــات قانونــی ،علمــی ،اداری
و اعتبــاری ایــن همایــش فراهــم شــد.
دبیــر اجرایــی نخســتین کنگــره بینالمللــی ژوراســیک
ایــران و کشــورهای همجــوار ،تهیــه و انتشــار فراخــوان
همایــش ،تشــکیل دبیرخانــه ،جمــعآوری مســتندات
بــرای برگــزاری نخســتین همایــش ژوراســیک ایــران ،تهیه
دیباچــهای از ژوراســیک ایــران بــه زبــان انگلیســی ،تدوین
نقشــه پراکندگــی ژوراســیک ایــران و ژوراســیک شــمال
شــرق کشــور و تهیــه اینفوگرافهــای مقاطــع تیــپ
ژوراســیک ایــران را از اقداماتــی برشــمرد کــه در راســتای
ایــن همایــش انجــام گرفتــه اســت.
بــه گفتــه مدیــرکل زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی
شــمال شــرق بعــد از برگــزاری ایــن همایــش ،تهیــه
نشــریه ژوراســیک ایــران در دســتور کار قــرار میگیــرد
تــا تحلیلــی از ایــن همایــش بــه مجامــع بینالمللــی
ارســال شــود و زمینــه همکاریهــای بینالمللــی را بیــش
از پیــش فراهــم کنــد.
طاهــری خاطرنشــان کــرد :بعــد از انتشــار فراخــوان ایــن
همایــش 88 ،مقالــه بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه 33
مقالــه در زمینــه چینهشناســی و فسیلشناســی معــادل
 37/5درصــد 13 ،مقالــه در حــوزه سنگشناســی معــادل

 15درصــد 16 ،مقالــه در حــوزه رســوب و محیط رســوبی
معــادل  18درصــد 9 ،مقالــه در زمینــه زمینشناســی
اقتصــادی معــادل  10درصــد 9 ،مقالــه در زمینــه
تکتونیــک و ژئودینامیــک معــادل  10درصــد و هشــت
مقالــه در زمینــه زمیــن گردشــگری معــادل  9/5درصــد
بــود.
وی تصریــح کــرد :بــرای تــداوم دســتاوردهای ایــن
همایــش ،مقــرر شــد گروهــی از متخصصــان ژوراســیک
ایــران تشــکیل شــود و هــر ســال نشســتی را بــرای تطبیق
و عملیاتــی کــردن برنامههــای خــود اجــرا کنــد.

ﺳ

ﻣﻌ

ﻮ

ﻮ ﻣ

در ادامــه معــاون امــور عمرانــی اســتانداری خراســان
رضــوی نیــز معرفتشناســی در حــوزه علــوم زمیــن را
بســیار بــا اهمیــت توصیــف کــرد و گفــت :متخصصــان
ایــن رشــته بــا دقــت بیشــتری در حــوزه اکتشــافات بــه
بخشهــای معرفتــی نیــز توجــه دارنــد و نتایــج آن بــرای
بشــریت نیــز بــه ارمغــان آورده میشــود.
مهنــدس مقــدوری ،اهمیــت ایــن کنگــره بینالمللــی را
در راســتای معرفــی مشــهد بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی
جهــان اســالم در ســال  2017برشــمرد و افــزود :در
ســالی کــه از طــرف آیسســکو مشــهد بــه عنــوان پایتخت
فرهنگــی جهــان اســالم در ســال  2017انتخــاب شــده
ایــن رخــداد علمــی و فرهنگــی بســیار مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت.
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ﻮﺳ

ﻣﻮ
ﻮ

ﺳﻮ

ﺳ

ﺳ

در حاشــیه برگــزاری نخســتین کنگــره بینالمللــی
ژوراســیک ایــران و کشــورهای همجــوار ،کارگاههــای
آموزشــی رسوبشناســی و بیواســتراتیگرافی توالیهــای
ژوراســیک توســط اســتادان برجســته اروپــا ،پروفســور
فیلیپــو باراتولــو و پروفســور برونــو گرنیــر در دو بخــش
تئــوری وعملــی برگــزار شــد .ایــن کارگاههــا بــا اســتقبال
و رضایــت حداکثــری شــرکتکنندگان مواجــه شــد و در
پایــان شــرکتکنندگان بــا همــراه داشــتن پالکهــای
نــازک تحقیقاتــی خــود بــه منظــور رفــع مشــکالت
و همچنیــن اخــذ تاییدیــه تعییــن جنــس و گونــه ،از
اســتادان کارگاههــای آموزشــی کمــک گرفتنــد.
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همچنیــن از ســامانه جامــع مســتندات علــوم زمیــن
در دو بخــش فیزیکــی و نرمافــزاری بــا حضــور دکتــر
جلیــل قلمقــاش معــاون ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی کشــور و میهمانــان داخلــی و خارجــی
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ار 
ی

18

ار 
ی

کنگــره بینالمللــی ژوراســیک ایــران و کشــورهای و داشــتن مختصــات مکانــی کمــک بســیار در وقــت و
هزینــه دانشپژوهــان خواهــد کــرد.
همجــوار در مشــهد رونمایــی شــد.
دکتــر جعفــر طاهــری در مراســم رونمایــی از ایــن ســامانه
ن
ن
ﺳ
ﻮ
ﺪ
کــه در  1100متــر مربــع فضــای فیزیکــی و بــا طراحــی
نرمافــزار بومــی اجرایــی شــده ،ایــن کار ارزشــمند را در ایــن مراســم از ســه متخصــص برجســته در حــوزه
حاصــل تــالش و همدلــی کارشناســان ایــن ادارهکل ژوراســیک ایــران ،شــامل پروفســور فرزیــش از کشــور
دانســت و آن را یــک ضــرورت بــرای ذخیــره اطالعــات و آلمــان و پروفســور آقانباتــی و پروفســور ســیدامامی از
ایــران بــه لحــاظ مطالعــات بنیــادی در حــوزه ژوراســیک
دادههــای علــوم زمیــن معرفــی کــرد.
بــه گفتــه وی ،اســاس ایــن کار از ســال  1393کلیــد ایــران و زمینشناســی ایــران تقدیــر شــد و لــوح ســپاس
خــورد و بــا همــت و تــالش تمــام ارکان ایــن مرکــز و و یــک هدیــه ارزشــمند فرهنگــی نیــز اهــدا شــد.
همــکاری ارزشــمند مســئوالن ســازمان مرکــزی پــس
ن ﮕ
از تامیــن اعتبــارات الزم از محــل طرحهــای ســازمان
ﻮ
ﻮ
ن
ﺳ
زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور طراحــی و
ﻧ
ﻧ
ﺪ
اجرایــی شــده کــه قــادر بــه ثبــت تمامــی اطالعــات
الزم از نمونههــای زمینشناســی و اکتشــافی شــامل کنگــره ژوراســیک ایــران و کشــورهای همجــوار بــا حضــور
 150تــن از اندیشــمندان و پژوهشــگران علومزمیــن
ســنگها ،فســیلها و کانیهــا اســت.
در ادامــه خانــم شــجاعی رئیــس اداره مــوزه و مســتندات پــس از ارائــه ســخنرانیها و پوســترهای مقــاالت در
علومزمیــن ایــن ادارهکل نیــز ضمــن تشــریح قابلیتهــای محــل ادارهکل زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی
نرمافــزاری ایــن ســامانه و فضــای فیزیکــی آن کــه در منطقــه شــمال شــرق بــا قرائــت بیانیــه پایانــی بــه کار
جنــب پــارک مــوزه علــوم زمیــن طراحــی و تکمیــل شــده ،خــود پایــان داد .در ایــن بیانیــه میخوانیــم ،برگــزاری
گفــت :تاکنــون اطالعــات  20261نمونــه انــواع ســنگ ،نخســتین کنگــره بینالمللــی ژوراســیک ایــران و
کانــی و فســیل و گوهــر ســنگ در ســامانه نرمافــزاری کشــورهای همجــوار در مشــهد فرصــت مغتنــم دیگــری
ثبــت شــدهاند و کار ثبــت اطالعــات نمونههــا پــس از فراهــم آورد تــا بــا همافزایــی محققــان علومزمیــن
ضمــن مــروری بــر دســتاوردهای علمــی ،فنــی و اجرایــی
رونمایــی ســرعت بیشــتری خواهــد گرفــت.
الزم بــه ذکــر اســت؛ ســامانه جامــع مســتندات چنــد دهــه مطالعــات زمینشناســی در گرایشهــای
علومزمیــن بــه دنبــال گــردآوری و نگهــداری تمامــی مختلــف زمینــه ورود بــه عرصههــای تخصصــی تــراز
نمونههــای پژوهشــی علومزمیــن اســت تــا جهــت باالتــر فراهــم و بــا تعامــل ســازنده اصحــاب فکــر و
مطالعــه در اختیــار پژوهشــگران و دانشــمندان ایــن عرصه اندیشــه نقشــه راه پژوهشهــای زمیــن شناســی حــول
قــرار دهــد کــه ایــن اطالعــات بــه علــت منســجم بــودن محــور یکــی از مهمتریــن دورههــای تاریــخ زمینشناســی

ایــران تدویــن و موجبــات توجــه هرچــه بیشــتر بــه علــوم
زمیــن بــه عنــوان اساســیترین الیــه آمایــش ســرزمین
فرآهــم آیــد.
در مراســم اختتامیــه ایــن کنگــره از پروفســور فیلیپــو براتلــو
از کشــور ایتالیــا و دکتــر برونــو گارنیــر از کشــور فرانســه
بهدلیــل ارائــه موفــق کارگاههــای آموزشــی تقدیــر شــد.
در ایــن بیانیــه بــر تشــکیل گــروه کاری ژوراســیک ایــران
و تمرکــز بــر روی تحقیقــات و موضوعــات مهــم ایــن دوره
تاکیــد شــد .همچنیــن راســتیآزمایی و افزایــش دقــت
دادههــای علــوم زمیــن در گرایشهــای مختلــف بــه
عنــوان یــک رســالت بــزرگ مــورد توجــه قــرار گرفتــه و
دور جدیــد فعالیــت کمیتــه چینهشناســی ایــران را گامــی
مهــم در جهــت حمایــت از نشســتهای تخصصــی و
غنــای دانــش زمینشناســی کشــور قلمــداد شــده اســت.
در مراســم اختتامیــه دکتــر طاهــری دبیــر اجرایــی
ایــن کنگــره همچنیــن از انتشــار کتــاب دیباچــهای
بــر ژوراســیک ایــران کــه چــاپ اولیــه آن بــا همــکاری
محققــان ایــن دوره از تاریــخ زمینشناســی ایــران تهیــه
شــده در آینــدهای نزدیــک خبــر داد.
همچنیــن کارشناســان خارجــی شــرکتکننده در ایــن
کنگــره در روز پنجشــنبه و جمعــه  13و  14مهرمــاه از
بخشــی از مقاطــع تیــپ ژوراســیک در منطقــه شــمال
شــرق کشــور بازدیــد کــرده و بررســیهای علمــی خــود
را انجــام دادنــد.
یــادآور میشــود ،ژوراســیک یکــی از دورههــای
زمینشناســی در دوران میانهزیســتی اســت و طــول زمانــی
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ایــن دوره بــه  145.5-199.6میلیــون ســال پیــش
بازمیگــردد و بــه ســه دوره ژوراســیک پســین ،میانــی و
پیشــین تقســیم میشــود و نــام خــود را از کوههــای ژورا
در آلــپ گرفتــه اســت .نخســتین پرنــدگان در ایــن دوره
بــه وجــود آمدنــد و همچنیــن مهرهدارانــی ماننــد ماهــی و
دایناســورو ...در ایــن دوره فـراوان بودنــد و اولیــن قورباغــه
ماننــد قورباغههــای امــروزی در ایــن دوره ظهــور کــرد و
وجــود ایــن میــزان تنــوع زیســتی نشــان از هــوای معتــدل
ایــن دوره دارد.
گفتنــی اســت ،چینهشناســی و دیرینهشناســی نهشــتههای
ژوراســیک ،رسوبشناســی و محیــط رســوبی واحدهــای
منســوب بــه ژوراســیک ،زمینســاخت صفحــهای و
ژئودینامیــک حاکــم بــر پوســته ایـران و کشــورهای همجوار
در زمــان ژوراســیک ،زمینشناســی اقتصــادی ژوراســیک
ایران و کشــورهای همجوار ،پترولوژی و ماگماتیســم در دوره
ژوراســیک ای ـران و منطقــه و جلوههــای زمیــن گردشــگری
(ژئوتوریســم) ژوراســیک ای ـران و کشــورهای همجــوار بــه
عنــوان محورهــای برگــزاری کنگــره بینالمللــی ژوراســیک
ای ـران و کشــورهای همجــوار یــاد شــده اســت.
یــادآور میشــود ،ایــن نشســت بــا حمایــت اســتانداری
خراســانرضوی ،ســازمان نظــام مهندســی معــدن،
دانشــگاه پیامنــور ،دانشــگاه آزاد اســالمی ،ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت خراســانرضوی ،ســازمان
زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور و پــارک مــوزه
علومزمیــن و فعــاالن اقتصــادی حــوزه معــدن برگــزار
شــد.

ﻮ
ترجمه و تالیف:
علیرضا امری کاظمی ،نازنین بدری کللو ،رضا جدیدی
این کتاب با بررسی اصول و مفاهیم کلی ژئوپارکها به ارائه اطالعاتی ارزشمند
از جمله :ترجمه متن کامل اساسنامه اجرایی ژئوپارکهای جهانی یونسکو،
ترجمه راهنمای مراحل درخواست و ثبت جهانی ژئوپارکها ،معرفی مناطق
اولویتدار برای معرفی ژئوپارکهای جدید در کشور پرداخته و تالش دارد
منبع و مرجعی به نسبت کامل برای عالقهمندان فراهم میکند .در پایان
کتاب نیز ،ژئوپارک جهانی قشم به عنوان نخستین و تنها ژئوپارک ایران
مورد بررسی قرار گرفته و به صورت اجمالی معرفی شده است.
با توجه به این که مخاطبان این کتاب استادان و دانشجویان رشتههای
مرتبط ،مدیران و کارشناسان مسئول در امور گردشگری ،میراث فرهنگی،
حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی و دیگر بخشهای حاکمیت
سرزمینی هستند ،امید است انتشار این کتاب کمک کند که به درک
کاملی از مفهوم درست و واقعی فلسفه ژئوپارک ها و توسعه آن در کشور
دست یابند.
عالقهمندان برای دریافت این کتاب با شماره تلفن  64592355تماس
حاصل فرمایند.
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بررســیهای محققــان دانشــگاه
تگــزاس بــر روی دریــای مازنــدران
نشــان میدهــد کــه ســطح آب
بزرگتریــن دریاچــه جهــان از ســال
 1996میــالدی حــدود  1.5متــر
پایینتــر آمــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از
دیلیمیــل ،افزایــش دمــای هــوا در
پــی وقــوع تغیی ـرات اقلیمــی و کاهــش
ســطح آب دریــای مازنــدران ،حیــات
چندیــن گونــه منحصــر بهفــرد را در
معــرض تهدیــد قــرار داده اســت.
در بررســیهای انجامگرفتــه
مشــخص شــده اســت در طــول 20
ســال گذشــته ســطح آب دریــای
مازنــدران بــه خاطــر افزایــش دمــا

ﺪن

ﺳ

ﻣ

و تبخیــر ســطحی ،همــواره در حــال
کاهــش بــوده اســت.
نتایــج نشــان مــی دهــد آب دریــای
مازنــدران در حــد فاصــل ســالهای
 1996تــا  2015ســاالنه حــدود هفــت
ســانتیمتر کاهــش یافتــه اســت.
در حــال حاضــر ارتفــاع آب دریــای
مازنــدران تنهــا یــک متــر نســبت بــه
پایینتریــن ارتفــاع ثبــت شــده بــرای
آن در ســال  1970بیشــتر اســت و
ایــن زنــگ خطــری جــدی محســوب
می شــو د .
دریــای مازنــدران در حــال حاضــر 371
هــزار متــر مربــع وســعت دارد و در طول
هــزاران ســال گذشــته ،آب آن در حــال
کاهــش بــوده اســت؛ امــا دلیــل اصلــی

ایــن کاهــش در مطالعــات پیشــین
بهطــور دقیــق مشــخص نشــده بــود.
در تحقیــق دانشــمندان دانشــگاه
تگــزاس آمریــکا مشــخص شــده اســت
کــه مهمتریــن علــت کاهــش ســطح
ارتفــاع آب دریــای مازنــدران ،افزایــش
دمــا بــوده اســت.
دکتــر "کالرک ویلســون"()Clark Wilson
اســتاد زمینشناســی دانشــگاه تگــزاس
گفــت :از دیــدگاه زمینشناســان ایــن
منطقــه یکــی از بهتریــن مکانهــا ب ـرای
آن اســت کــه بــرای کل آب آن یــک
بودجــه در نظــر گرفتــه شــود.
وی افــزود :افزایــش دمــای زمیــن
مهمتریــن عامــل در کاهــش ســطح آب
دریــای مازنــدران اســت.
ایــن دریــا در پنــج کشــور ایــران،
روســیه ،جمهــوری آذربایجــان،
ترکمنســتان و قزاقســتان ســاحل دارد و
عــالوه بــر داشــتن ذخایــر نفــت و گاز،
دارای گســتردگی چشــمگیر حیــات
وحــش و همچنیــن منبعــی غنــی ب ـرای
ماهیگیــری اســت.
محققـان تاثیـر سـه عامـل را بـر روی
دریـای مازنـدران مـورد بررسـی قـرار
دادنـد کـه عبارتنـد از :وضعیـت بارش،
وضعیـت رودهایـی کـه بـه ایـن دریـا
میریزنـد و وضعیـت دمـای محیـط.
تاثیــر ایــن ســه عامــل بــه صــورت
مجــزا در فاصلــه ســالهای  1979تــا
 2015مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و
مشــخص شــد کــه ســطح آب دریــای
مازنــدران از ســال  1979تــا 1996
ســاالنه  12ســانتیمتر باالتــر رفتــه
اســت ،امــا پــس از آن تــا ســال 2015
ارتفــاع آب  1/4متــر پایینتــر آمــده
اســت و نیمــی از ایــن کاهــش ارتفــاع
بــه خاطــر تاثیــر افزایــش دمــا بــوده
اســت؛ هــر چنــد تغییـرات در وضعیــت
بــاد و میــزان رطوبــت نیــز از عوامــل

موثــر محســوب میشــوند و در صورتــی
کــه رونــد افزایــش دمــا در ســالهای
آینــده ادامــه داشــته باشــد ،ایــن کاهــش
ارتفــاع آب نیــز ادامــه خواهــد یافــت.
در صــورت افزایــش مــداوم دمــا ،تنهــا
راه حفــظ ارتفــاع آب دریــای مازنــدران،
افزایــش بــارش و افزایــش میــزان آب
ورودی بــه آن اســت.
بیشــترین تاثیــر ایــن کاهــش ارتفــاع
در قســمتهای شــمالی و در محــدوده

کشــور روســیه اســت کــه بــا ادامــه
ایــن رونــد تــا  75ســال آینــده اثــری از
قســمتهای شــمالی ایــن دریــا باقــی
نخواهــد مانــد.
دریــای مازنــدران و دریاچــه آرال از
بازمانــدگان دریــای عظیــم "تتیــس"
در  300میلیــون ســال قبــل در دوره
زمینشناســی مزوزوئیــک هســتند.
 90درصــد ماهیهــای خاویــار جهــان
در دریــای مازنــدران زندگــی میکننــد و

ﻣ
تحقیقـات از راه دور یـک دانشـجو در
قطـب جنـوب نشـان داده بزرگتریـن
منطقـه آتشفشـانی جهان در ایـن نقطه
قـرار دارد.
دانشـمندان معتقدنـد بزرگتریـن
منطقـه آتشفشـانی کـره زمیـن زیـر
یـخ هـای قطـب جنـوب قـرار دارد.
جالـب آنکـه ایـن تحقیـق از سـوی
یـک دانشـجوی سـال سـوم دانشـگاه
ادینبـورگ انجـام شـده و در نـوع خود
بیسـابقه بـه شـمار مـی رود.
تحقیقـات نشـان داد  91آتشفشـان با
ارتفاع  100تـا  3850متر در منطقهای
وسـیع West Antarctic Rift System
قـرار دارند.
زمینشناسـان و کارشناسـان یـخ
معتقدنـد ایـن منطقههـا بـا رگـه
آتشفشـانی شـرق آفریقا مشـابهت دارد

ﻧ

که درحـال حاضـر پرتراکم تریـن حوزه
آتشفشـانی جهـان اسـت.
محققان دانشـگاه ادینبـروگ از راه دور
روی الیههـای زیریـن یـخ ،تحقیقاتـی
بـرای کشـف قلههـای پنهـان سـنگ
بازالـت انجـام دادنـد.
آنهـا با اسـتفاده از رادارهـای نفوذکننده

اهمیــت زیســتمحیطی ایــن دریــا بــر
هیــچ کــس پوشــیده نیســت.
محققــان اعــالم کردهانــد در ادامــه
تحقیــق خــود بــه بررســی تغییــرات
دریــای مازنــدران بــا اســتفاده از
مدلهــای اقلیمــی خواهنــد پرداخــت.
نتایــج ایــن تحقیــق در مجلــه علمــی
Geophysical Research Letters
منتشــر شــده اســت.
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بـه یـخ ،شـکل زمیـن را در منطقـه
ارزیابـی کردنـد .در مرحلـه بعـد
یافتههـای خـود را بـا اطالعـات
پیشـین و عکسهـای ماهـوارهای و
همچنیـن اطالعـات زمینشناسـی
مقایسـه کردنـد.
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قسمت دوم
افسانه مهدیزاده -سیده رقیه موسوی -وحیده علیزاده
گروه ژئوانفورماتیک -سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
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در ســاختار فــدرال آلمــان ،وزارت فــدرال همــکاری و توســعه
اقتصــادی ( )BMZمســئول همــکاری فنــی بــا کشــورهای
در حــال توســعه اســت .بنابرایــن بــرای برنامهریــزی و
اجــرای همکاریهــای فنــی ،ســازمان زمینشناســی آلمــان
موسســهای را بــا نــام موسســه علومزمیــن و منابعطبیعــی
فــدرال تأســیس کــرده اســت تــا پروژههــای مرتبــط را از
ایــن طریــق اجــرا کنــد .موسســه علومزمیــن و منابــع
طبیعــی فــدرال  86نفــر نیــروی انســانی دارد کــه از ایــن
میــان 52،درصــد متخصصــان تــراز اول و 48درصــد
متخصصــان میانــی و ســطح پاییــن را تشــکیل میدهنــد
و ایــن تعــداد جــدا از  739نیــروی خــود ســازمان و
 297نیــروی ( LEGBدفتــر ملــی معدنــکاری ،انــرژی و
زمینشناســی) هســتند.
ایــن ســازمان در مجموعــه وزارتخانــه همکاریهــای
اقتصــادی و توســعه آلمــان ،هــم اکنــون  35پــروژه را در
 25کشــور جهــان در دســت انجــام دارد .پــروژه هــا شــامل
مشــاوره ،آمــوزش و خدمــات الزم جهــت تقویــت بنیــه
ســازمانی نهادهــای دولتــی و شرکتهاســت .موضوعــات
اصلــی همــکاری فنــی ســازمان زمینشناســی آلمــان در
پروژههــای در دســت اجــرا از 2016 -2012عبارتنــد از:
• منابع طبیعی انرژی شامل:
پیجویی گاز در منابع نامتعارف
پیجویی هیدراتهای گازی در نیوزلند
• منابع طبیعی معدنی:
تحقیق درباره ذخایر حاشیه قارهها
مغناطیس سنجی در کارائیب

فلزات مناطق عمیق دریا
• آبهای زیرزمینی:
سایتهای آلوده
آب شیرین در زمینهای شور
تصاویر حرارتی از بحر المیت
اندازهگیری در ارتفاعات باال
• خاک
• ذخیرهسازی CO2
• تحقیقات قطبی
• انرژی زمین گرمایی
• پایش ممنوعیت آزمایشهای هستهای
• زمین داده
• مکانیابی دفع زباله
زمینشناسی و ژئومکانیک سه بعدی
یکــی از جنبههــای مهــم فعالیتهــای ایــن ســازمان،
همــکاری نقشــهبرداری زمینشناســی در کشــورهای در
حــال توســعه اســت .ســازمان زمینشناســی آلمــان بهویــژه
در تهیــه نقشــهها و ایجــاد سیســتمهای اطالعــات
زمینشناســی بــا ایــن کشــورها همــکاری میکنــد .در ایــن
پروژههــا تاکیــد بــر آمــوزش چگونگــی ثبــت ،پــردازش
و تحلیــل دادههــای علومزمیــن اســت .بانکهــای
اطالعاتــی ،GIS ،و  GPSاز ملزومــات نقشــه بــرداری در
شــرایط کنونــی هســتند.
وزارت همکاریهــای اقتصــادی و توســعه مســئول
همکاریهــای فنــی بــا کشــورهای در حــال توســعه اســت.
ایــن وزارتخانــه بــرای برنامهریــزی و اجــرای ایــن پروژههــا
بــا برخــی ســازمانها در ارتبــاط اســت کــه یکــی از آنهــا
ســازمان زمینشناســی آلمــان اســت

ﻧ

ﻮ ﻣ

ﻧ ﻧ

موسســه ملــی علومزمیــن و منابــع طبیعــی آلمــان بــه
ً
همــراه دو موسســه دیگــر در حــال حاضــر مجموعــا 1178
نفــر پرســنل دارد.

ﻣ

ﻌ

بــه علــت اهمیــت آســیبهای محیطزیســتی کــه ناشــی
از صنعتــی شــدن در ایــن کشــور توســعه یافتــه اســت،
ســازمانهای متعــددی در زمینــه مســائل محیــط زیســتی
فعــال هســتند .در کشــور آلمــان وزارت "حفاظــت از
محیطزیســت ،طبیعــت ،ســاختمان و ایمنــی هســتهای"
بــه ســال  1986پــس از حادثــه چرنوبیــل در ســطح کابینــه
تشــکیل شــده و عمــده فعالیتهــای محیطزیســتی بــه
آن وابســته اســت .ایــن وزارتخانــه دارای بخشهــای زیــر
اســت:

ﻣ

ﻣ

ﺳ

ﻮ

بخــش  :Gمســائل عمومــی از محیطزیســت ،ســاخت و
ســاز و سیاســتهای توســعه شــهری
بخــش  :KIسیاســت حفاظــت از آب و هــوا ،اروپــا و
بین ا لمللــی
 :WRمدیریت آب ،حفاظت از منابع
بخش  :Nحفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی
بخــش  :IGبهداشــت محیــط زیســت ،کنتــرل آلودگــی،
ایمنــی فرآینــد و ترافیــک ،ایمنــی شــیمیایی
بخــش  :Bســاختمان ،صنعــت ســاخت و ســاز و ســاختمان
فــدرال2
بخــش : SWتوســعه ،مســکن ،قانــون ســاخت و ســاز
عمومــی شــهری 2
بخــش  :RSایمنــی تاسیســات هســتهای ،حفاظــت در برابــر

تشعشــع ،امنیــت هســتهای و دفــع
همانطــور کــه گفتــه شــد ،نهادهــای متعــددی در ایــن
زمینــه فعــال هســتند کــه میتــوان بــه موسســه فــدرال
علومزمیــن و منابعطبیعــی هانوفــر اشــاره کــرد کــه
وابســته بــه وزارت اقتصــاد و فنــاوری اســت .ایــن موسســه
بــا برعهــده گرفتــن چندیــن پــروژه موضوعــی مهــم از
فعــاالن ایــن حیطــه اســت .موضوعــات مطــرح در ارتبــاط
بــا حفاظــت محیــط زیســت در ایــن موسســه شــامل مــوارد
زیــر اســت:

ﺳ

انتشــار گازهــای گلخانــهای ( )CO2کــه بــا عنــوان
دیاکســیدکربن شــناخته میشــوند ،یکــی از عوامــل
تغییــرات آب و هــوای کنونــی شــناخته شــدهاند کــه حاصل
فعالیتهــای انســان اســت .دولــت بــا هــدف کاهــش
انتشــار گازهــای گلخانــهای دســت کــم تــا 80درصــد
بــرای ســال  ،2050بهــرهوری انــرژی بــا روشهــای
مرکــزی و انرژیهــای تجدیــد پذیــر ،ذخیرهســازی CO2
در ســازندهای زمینشناســی عمیــق را مــورد آزمایــش
قــرار داده اســت .ذخیرهســازی کربــن کــه بــه اصطــالح
 CCSنامیــده میشــود ،نوعــی فنــاوری اســت کــه مــدت
ً
نســبتا طوالنــی ب ـرای صنایــع باالدســت کــه تولیــد CO2
آن زیــاد در مقیــاس صنعتــی اســت ،در نــروژ و الجزایــر
امتحــان شــده اســت ایــن فنــاوری در اغلــب کشــورهای
صنعتــی در مرحلــه آمادهســازی اســت.
 BGRهمــراه بــا شــرکایی از تحقیقــات زمینشناســی،
موسســات تحقیقاتــی و صنعــت در داخــل و خــارج آلمــان
مســائل مختلــف ذخیرهســازی  CO2زیرســطحی را از ســال
 2000مــورد بررســی قــرار داده اســت BGR .وظیفــه،
سیاســت و جامعــه خــود را مطابــق بــا آخریــن تحــوالت در
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علــوم ،تخصــص فنــی و مشــاوره بیطــرف وضــع کــرده
اســت.
عمــده فعالیتهــای نفتــی در موسســه فــدرال علومزمیــن
پروژههای انجام شده و در حال انجام عبارتند از:
و منابــع طبیعــی هانوفــر تحــت مجموعــه زمینشناســی
ﻣ ن
منابــع طبیعــی انــرژی صــورت میپذیــرد .ایــن
 24مــواد رادیــو اکتیــو درتولیــد انــرژی ،پزشــکی ،تکنیکهــای زیرمجموعــه خــود شــامل بخشهــای نفــت ،گاز ،انــرژی
اندازهگیــری و دیگــر کاربردهــای صنعتــی خدمــات هســتهای ،انــرژی زمیــن گرمایــی و زغــال ســنگ اســت.
ارزنــدهای کــرده اســت .اشــعة ســاطع شــده از زبالههــای بخشــی نیــز تحــت عنــوان گســیختگی هیدرولیــک
هســتهای ،انســان و محیطزیســت را در معــرض خطــر قــرار (کشــفیات نــو در فــن آوری) فعالیــت میکنــد کــه ایــن
میدهــد .بــه منظــور محافظــت انســان و محیطزیســت فنــاوری را بــرای افزایــش فضــای مخــزن نفــت و گاز مــورد
در برابــر زبالههــای رادیــو اکتیــو ،ایــن زبالههــا بایــد بحــث قــرار دادهانــد.
بهصــورت ایمــن و مــداوم از زیســت کــره جــدا شــود .مقایســه اســتفاده از منابــع انــرژی اولیــه و نســبت
شــرایط زمینشناســی در آلمــان بهنحــوی اســت کــه خودکفایــی و ســهم واردات در ســال  2003و  2013آلمــان
انــزوای بیخطــر و طوالنــی مــدت زبالههــای رادیــو ( Mt SKEدر واقــع میلیــون تــن در مقیــاس اســت وSKE
اکتیــو را در یــک مخــزن از الیههــای عمیــق زمینشناســی واحــد ســوخت در اروپــای مرکــزی اســت) (شــکل)2
55درصــد از انــرژی مــورد نیــاز ایــن کشــور توســعه یافتــه
فراهــم میکنــد.
 BGRبهعنــوان یــک مقــام فــدرال تابــع وزارت فــدرال صنعتــی از نفــت و گاز تأمیــن میشــود .از پروژههــای در
اقتصــاد و فنــاوری ،مســائل ژئوتکنیــک در زمینــه تحقیقــات حــال اجــرا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
پایــه در پــروژه مخــزن ،بهطــور خــاص ،مطالعــات در پتانسیلیابی نفت و گاز در مخازن شیلی آلمان
انتخــاب ســایت ،بررســی ســایتهای زمینشناســی ،محل اجرا :آلمان ()2011-2005
تعییــن خصوصیــات پتروفیزیکــی ســنگ میزبــان و تحلیــل از دیگــر پــروژه هایــی کــه در ارتبــاط بــا اکتشــاف منابــع
ســناریوهای آینــده بــرای امنیــت بلنــد مــدت انجــام داده انــرژی طبیعــی صــورت میپذیــرد ،میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:
اســت.
تهیه اطلس ژئوتکتونیک منطقه
ﻣ
محل اجرا :آلمان شمال غرب ()2004
جنبههــای زیســت محیطــی ،در دهههــای اخیــر اهمیــت پتانسیلیابی هیدروکربن در دریای Leptov
فزاینــدهای یافتــه اســت .بــه اثــرات زیســتمحیطی محل اجرا :صربستان ()1999-1997
نامطلــوب ناشــی از فعالیــت بشــر و حفاظــت آن نیــز مدلســازی زمینشناســی نفــت مخــزن برامبــرگ
توجــه ویــژهای شــده اســت .دولــت فــدرال بهعنــوان امســلند ((Bramberge, Emsland
بزرگتریــن صاحــب امــالک آلمــان موظــف اســت محل اجرا :آلمان ()2002
بــرای اســتفاده ســازگار بــا محیطزیســت و ســازماندهی نفــوذ یخچالهــای کواترنــری برسیســتم هیدروکربنــی
مجــدد و ضــروری مراقــب تمامــی اعمــال خــود در ایــن شلســویگ هولشــتاین ((Schleswig-Holstein
محل اجرا :آلمان () 2005 -2002
زمینــه اســت .از آلودگــی خــاک،
آبهــای زیرزمینــی و جــو
ناشــی از فعالیتهــای انســانی
میبایســت اجتنــاب شــود.
رصــد آبهــای زیرزمینــی
بــا اندازهگیــری ســطح آب
زیرزمینــی و تحلیلهــای
ژئوشــیمیایی از نمونههــا ،وظایفــی
اســت کــه ایــن نهــاد عهــدهدار
آن اســت .ارائــه راه حلهــای
بهینــه از لحــاظ اقتصــادی و
فنــی ،ارزیابــی پروژههــای
فــردی مطابــق بــا مقــررات نیــز
از دیگــر وظایــف اســت.
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)(Carbonate Components
اجزای کربناته شـامل دو بخش اجـزای برجا (Orthochemical
 )Componentsو نابرجـا ()Allochemical Components
ا ست :

ﻮ
)(Orthochemical Components

اجـزای برجـا در سـنگهای کربناتـه زمینـه سـنگ
( )Groundmassرا تشـکیل میدهنـد .زمینـه در سـنگهای
کربناتـه بـه دو دسـته خمیـره ( )Matrixو کلسـیت اسـپاری
(سـیمان) تقسـیم میشـود .خمیـره در سـنگهای کربناتـه
شـامل میکریت ،میکرواسپار و کلسی سـیلتایت ()Calcisiltite
اسـت .تفکیـك ایـن سـه بخـش بـه واسـطه تفـاوت در اندازه
دانههـا و ترکیـب صـورت میگیـرد .میکریـت دارای انـدازه
کمتـر از  4میکـرون ،میکرواسـپار  5تـا  30میکـرون و کلسـی
سـیلتایت  2تـا  62میکرون هسـتند .دسـته دوم از سـازندگان
زمینـه کلسـیت اسـپاری هسـتند کـه شـامل سـیمانهای پـر
کننـده حفـرات در محیطهـای دیاژنـزی مختلـف و خمیـره
تبلـور مجـدد یافتـه اسـت (.)2010 ,Flugel

ﻮ
ﻧ
)(Allochemical Components

اجـزای نابرجـا کربناتـه شـامل اجـزای اسـکلتی (Skeletal
 )Componentsو غیـر اسـکلتی (Non-Skeletal
 )Componentsهسـتند .اجـزای غیـر اسـکلتی عموما شـامل

ﻧﺪ ﻧ ﻣﻮ
ﻧ
ﺳﻮ
ﻧﻮ ﻣ

ﻮ

ﻧ

ن

ﺳ

اائیـد ،پلت ،اینترکالسـتها ،پلوئید میباشـد .اجزای اسـکلتی،
جلبكهـا ،اسـتروماتولیتها ،فرامینفـرا ،خارپوسـتان ،نرمتنـان،
بندپایـان ،مرجانهـا ،براکیوپودهـا و  ...را در بـر میگیـرد.

)

ﺳ

(

ﺪ (Ooid
دانههـای کـروی تـا نیمـه کـروی هسـتند کـه از یـك یـا چند
المینـه متحدالمرکـز منظـم در اطـراف یك هسـته کـه معموال
یـك ذره کربناتـه یـا دانـه کوارتـز اسـت ،تشـکیل شـدهاند
( .),Tucker 2001سـه عامل زیر اهمیـت اائیدها در مطالعات
میکروفاسـیسها را دو چنـدان کـرده اسـت(:)Flugel, 2004
 -1اائیدها مشـخصات محیط دیرینه شـامل انـرژی آب ،نحوه
حمـل و نقـل ،شـوری و محیط ته نشسـت را ثبـت میکنند.
 -2اائیدهـا تغییـرات در کانیشناسـی آب دریـا را مشـخص
می کننـد.
 -3به عنوان یك مخزن با ارزش عمل می کنند.
برخـی عوامـل مـورد نیـاز بـرای تشـکیل اائیـد عبارتنـد از:
وجـود هسـته ،فـوق اشـباع بـودن محیط نسـبت بـه یونهای
بیکربنـات و کلسـیم ،تالطم محیـط و اثرات زیستشـناختی.
بهتریـن شـرایط برای تشـکیل اائیدهـا ،عمق کـم ،آب و هوای
گـرم تا معتدل ،تالطم آب و شـوری بیشـتر از حد نرمال اسـت
( .)Wright and Tucker ، 1990 ; Flugel ، 2010چنانچـه
فقـط یـك المینه در اطـراف یك هسـته تشـکیل شـود ،از واژه
اائیـد سـطحی اسـتفاده میکننـد .اائیدهـای مرکـب از چندین
اائیـد کوچك کـه با الیههـای متحـد المرکزی احاطه شـدهاند،

تشـکیل میشوند.
همچنیـن اائیدهـا از نـوع متحدالمرکـز هسـتند و معمـوال در
محیـط پرانـرژی یعنی پشـتههای سـدی وجـود دارنـد .عالوه
بـر ایـن ،در برخی مـوارد ،اائیدهایی مشـاهده شـده اسـت که
تحـت تاثیـر فرآیند میکریتی شـدن شـدید قرار گرفتـه و کامال
26
تیـره رنـگ مشـاهده میشـوند .اائیدهـا تحـت تاثیـر فشـار و
انحـالل قـرار گرفته انـد .فرآیند انحـالل باعث ایجـاد تخلخل
قالبـی شـده اسـت .وجـود اائیدهـا در زمینـه سـیمانی باعـث
ایجاد رخسـاره گرینسـتون اائید شـده است( .شـکل  ،1تصویر
 Aو .)B

زمینشناسی
ری

ﻮ ﺪ (Peloid

دانههـای کـروی ،بیضـوی یـا بیشـکل و بـدون سـاختمان
داخلـی هسـتند ( ..)Samankassou etal. , 2005بـه عقیـده
تاکـر( )1991انـدازه پلوئیدهـا ممکن اسـت به چنـد میلیمتر
نیـز برسـد .امـا اکثریـت آنهـا  0/1تـا  0/5میلیمتـر قطـر
دارنـد .پتـی جـان ( )1975 ,Pettyjohnانـدازه پلتهـا را از
 0/03تـا  0/15میلـی متـر و اغلـب بیـن  0/05تـا  0/1میلـی
متـر در نظـر گرفتـه اسـت .پلوئیدها از رسـوبات مهـم مناطق
کـم عمق کربناتـه دریایی هسـتند .بهطور مشـخص ایـن اجزا
در محیطهـای کربناتـه قدیمـی مشـخصه محیـط هـای کـم
انـرژی ،کمعمـق و دریـای محـدود شـده ( )Restictedنظیـر
الگـون و پهنه های جـزر ومدی هسـتند(Wright and , 1990
 .)Tuckerپلوئیدهـا در آبهـای عمیـق هم فراواننـد(,Flugel
.)2010
پلوئیدها به چهار طریق تشکیل می شوند که عبارتند از:

 -1خـرد شـدن و جابهجایـی دوبـاره ( )Reworkingذرات
کربناتـه بزرگتـر ماننـد اینتراکالسـتها در حوضه رسـوبی .از
انـواع آنها پلوئیدهای خرده سـنگی ()Lithic peloidsهسـتند.
 -2منشـا زیسـتی ( .)Biotic originمنشـا بیشـتر پلوئیدهـا
فضـوالت جانـوران اسـت ،بنابرایـن بـه نـام پلـت مدفوعـی
( )Faecal Pelletخوانـده میشـوند .موجوداتـی نظیـر شـکم
پایـان ،سـخت پوسـتان و پلیگانتهـا بـه مقـدار زیـادی پلت
تولیـد میکننـد .پلتهـای مدفوعـی شـکل منظمـی دارنـد و
غنـی از موادآلـی هسـتند .ایـن نـوع پلتهـا درون فضاهـای
خالـی صدف آنهـا بهخوبـی حفـظ میشـوند (Samankassou
 .)2005 ,.etalدانـه کلسـیتی (فسـیل و غیـر فسـیل) در
بخشهـای کمعمـق دریـا ،توسـط جلبكهایـی در سـطح
خارجـی آنهـا زندگـی میکننـد ،تخریـب شـده و میکریتـی
میشـوند ( .)Micritizationکـه غشـایی تیره رنـگ در اطراف
دانـه تشـکیل میشـود .اگـر فرآینـد میکریتـی شـدن ادامـه
داشـته باشـد ،باعـث میشـود کل دانـه تیـره رنـگ شـود که
ایـن نـوع پلوئیـد را پلوئیـد باهامیـت ()Bahamite Peloid
میگوینـد (.)2004 ,Flugel
 -4پلوئیدهایـی بهصـورت درجـازا ( )In-situو حاصـل تـه
نشسـتهای بیوشـیمیایی .از ایـن نـوع پلوئیدهـا میتـوان
میکروبیـال پلوئیـد ( )Microbial Peloidsرا نـام بـرد.
پلوئیدهـای بـا منشـا میکروبـی عمدتـا ،بسـیار ریز ،با حاشـیه
خارجـی کـدر ( )Fuzzyو ظاهـر خوشـهای ( )Clusterبـوده و
معمـوال بهصـورت پرکننـده حفـرات خالـی دیـده میشـوند
(.)2005 ,.Samankassou etal
تولیـد پلوئیـد را میتوان به وجـود اکینوئید ربـط داد .همچنین

شکل  )A :1تصویری از اائید سطحی در یک زمینه سیمانی.
پایین ،سمت چپ اائید دارای تخلخل قالبی است(B .
تصویری از اائید مرکب )C .تصویری از ذرات پلت که
قسمتی از زمینه توسط سیمان کلسیتی پر شده است(D .
تصویری از فاورینا ،که پلت دفعی نوعی خرچنگ است(E .
تصویری از ذرات اینتراکالست در یک زمینه سیمانی .در
این تصویر تخلخل قالبی نیز دیده میشود.

وجـود فرآینـد میکریتـی شـدن میتوانـد در تولید پلوئیـد موثر اسـتون بایوکالسـت و اینتراکالسـتیك پلوئیـد دیده میشـوند.
باشـد .پلوئیدهـا عمدتـا در رخسـاره پکسـتون پلوئیـدی دیده همچنیـن آنهـا تقریبـا بهصـورت گـرد شـده تـا نیمـه زاویهدار
شدهاند(.شـکل  ،1تصویـر Cو .)D
هسـتند کـه نشـان میدهنـد پـس از رسـوبگذاری در محیطی
دیگر،کنـده شـدهاند (شـکل  ،1تصویـر .)E

ﺳ

(Intraclast

واژه اینتراکالسـت نخسـتینبار از سـوی فولـک ( )1959ارائـه
شـده اسـت .ایـن دانههـا قطعاتـی از مـواد رسـوبی سـخت
شـده تـا نیمـه سـخت شـده موجـود در درون حوضه رسـوبی
هسـتند که بـر اثر انـرژی بـاالی محیـط،از کف حوضـه کنده
شـده و احتماال پـس از جابهجایـی اندکی ،مجددا رسـوبگذاری
کردهانـد .انـدازه اینتراکالسـتها از ماسـه ریـز تـا قطعـات
درشـتتر تغییـر میکنـد .قطعات مذکـور معموال تـا حدودی
گـرد شـده و گاه زاویـهدار هسـتند(.)1975 ,Pettijohn
اینتراکالسـتها میتوانـد نمایانگـر مـوارد زیـر باشـد:
 -1جریـان نسـبتا قـوی در کـف کف  -2بسـترهای نـرم -3
مناطـق بـاالی جـزر و مـدی و بیـن جـزر و مـدی بسـیار کـم
عمـق (اینتراکالسـتهای جلبکـی ،پبلهـای گلـی)  -4توقـف
در رسـوبگذاری (تجمعهـای اینتراکالسـتی)  -5انحـالل در
کـف اقیانـوس (بـرش انحاللـی)  -6دیاژنـز متوالـی (,Flugel
.)2004
اینتراکالسـتها عمومـا در محیط پشـتههای سـدی و پرانرژی
حضـور دارنـد .اینتراکالسـتها در رخسـاره پکسـتون-گرین

شکل  :2شکل های  A,B,Cتصاویری از انواع
فرامینفرهای پورسالنوز .این فرامها بیشتر در
محیطهای کم انرژی نظیر الگون تشکیل
میشوند )D .تصویری از استرکد ،که فضای
داخلی آنها توسط سیمان کلسیتی پر شده است.
 )Eنوعی دوکفهای به نام پلسی پودا است F .و
 )Gتصاویری از گاسترپود ا.ست همانطور که
مشاهده میکنید ،فضای درون آنها توسط اجزای
اسکلتی و غیر اسکلتی پر شده اسست .در شکل
 Gگاستروپود در یک رخساره گرینستونی و
پرانرژی وجود دارد.

)

ﺳ

(

دانههـای اسـکلتی بقایـای کامـل یـا خردههایی از قسـمت
سـخت ارگانیسـمهایی هسـتند که از خود کربناتها کلسـیم
ترشـح مـی کردهانـد (.)Carbonate Secreting Organism
توزیـع جانبـی ارگانیسـمها در امتـداد پلتفـرم بـر مبنـای
هیدرودینامیـك حوضـه ،نـوع بسـتر و میـزان مـواد غذایـی
اسـت ( .)2010 ,Flugelعوامـل محیطی نظیـر عمق ،درجه
حرارت ،درجه شـوری ،بسـتر زیسـت و آشـفتگی ،پراکندگی و
گسـترش موجـودات را در زیـر محیطهـای کربناتـه مختلف
کنتـرل میکننـد ( .)2001 ,Tuckerنـکات قابـل توجه برای
شناسـایی ذرات اسـکلتی در مقطـع نـازك عبارتند از:
 -1شکل و اندازه
 -2سـاختمان میکروسـکوپی داخلـی کـه ممکن اسـت بر اثر
دیاژنـز تغییـر یافته یـا از بین رفته باشـد.
 -3کانیشناسی
شـواهد دیگـر ،نظیـر وجـود خار یـا حجره کـه احتمـاال قابل
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تشـخیص اند.

ﻧ ن (Foraminfera

ﻣ

فرامینیفـرا از انـواع موجـودات دریایـی هسـتند کـه در اکثر
بخشهـای پلـت فـرم کربناتـه زندگـی میکننـد .اغلـب
 28فرامینیفـرای عهـد حاضـر دریایـی و بنتیـك بـوده و از بخش
انتهایـی منطقـه بیـن جـذرو مـدی ( )Intertidalتـا مناطـق
عمیـق دریـا دیـده میشـوند .برخـی از فرامینیفـرای بنتیك،
سـاکن آبهـای شـیرین و لـب شـور هسـتند .فرامینیفـرای
پالنکتونیـك در بخـش فوقانیتـر اقیانوسهـای بـاز زندگـی
میکننـد ( .)2004 ,Flugelفرامینیفـرا از کامبریـن وجـود
داشـتهاند ،امـا بخصـوص از کرتاسـه بـه بـاال فـراوان تـر
شـدهاند .ترکیـب شـیمیایی پوسـته فرامینیفـرا متنـوع و
از جنـس مختلـف از قبیـل آهـك هیالیـن ماننـد نومولیـت
(شـفاف) ،آگلوتینـا (ماننـد تکسـتوالریا)  ،آهك قهـوهای تیره
یـا پورسـالنوز (ماننـد میلیولیدهـا) و آهـك ریزدانـه (ماننـد
فوزولینـا) اسـت.
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ﺪ

ن (Arthopodas

اسـتراکدها ( )Ostracodsدارای دو کفـه کوچـك در حـد
میلیمترهسـتند .ایـن اجـزا عمومـا بهصـورت دو کفـه
بـه هـم چسـبیده و بهدلیـل ترکیـب کانیشناسـی پایـدار
کلسـیتی ،دارای پوسـته بـا سـاختار حفـظ شـده هسـتند.
اسـتراکدها دارای تنـوع اکولوژیـك باالیـی هسـتند ،آنها قادر
به زندگی در آبهای شـیرین ،لب شـور ،شـور و بسـیار شـور
هسـتند( .)1998 ,Haq & Boersmحتـی بعضـی از آنهـا
بـا زندگـی در محیطهـای تقریبـا خشـك ماننـد خاكهـای
مرطـوب یـا زندگـی بـر روی بـرگ درختـان سـازگاری دارند
( .)2005 , Armstrong & Brasierاسـتراکدهای دریـازی
قادرنـد از اعمـاق کـم تـا زیـاد (حـدود  2800متـر) زندگی
کننـد ( .)1961 , Mooreاسـتراکدها بیشـتر در محیطهـای
آرام هماننـد الگـون وجـود دارد .عـالوه بـر این ،اسـتراکدها
بیشـتر در رخسـاره پکستون -وکسـتون اسـتراکد بایوکالست
دیـده میشـوند .همچنیـن سـیمان کلسـیتی در بعضـی از
مقاطـع بهصـورت نئومورفیسـم در درون اسـتراکدها قـرار
گرفتـه اسـت (شـکل  ،2تصویـر.)D

ﻧ

ن (Mollusca

از جانـوران آبـزی هسـتند کـه از کامبرین تا به امروز زیسـت نرمتنـان دسـتهای از موجوداتانـد کـه در محیطهـای
کردهانـد .ایـن شـاخه از موجـودات بیمهـره هسـتند کـه دریایـی و قـارهای (دریاچـهای) زیسـت میکنند یـا با صدف
از مهمتریـن آنهـا میتـوان بـه تریلوبیتهـا و اسـتراکدها آهکـی در رسـوبات تجمـع مـی یابنـد .دوکفهایهـا و شـکم
( )Ostracodsاشـاره کـرد.
پایـان از موجـودات شـاخه نرمتنـان هسـتند و از اجـزای
اصلـی و فـراوان سـازنده سـنگهای آهکـی هسـتند.
ﺳ ﺪ (Ostracods

شکل  A :3و  )Bتصاویری از خردههای اکینوئید در
یک زمینه پکستونی C .و  ) Dتصاویری از براکیوپود.
در شکل  Cدر اطراف براکیوپود سیمان تیغهای تشکیل
شده است .همچنین سیمان کلسیتی نیز در اطراف آن
مشاهده میشود E .و  )Fتصاویری از بریوزوآ است که
در شکل  Eدر اطراف آنها ذرات پلت و سیمان کلسیتی
دیده میشود .بریوزوآها بیشتر در محیطهای الگونی
دیده شدهاند.

(Bivalves
دوکفهایهـا موجوداتـی با دو کفـه متقارن یا غیرمتقارن هسـتند
کـه ایـن کفههـا بخشهـای نـرم داخلـی را دربرمیگیرنـد.
انـدازه صـدف آنهـا بیـن  10تـا  100میلیمتـر بـوده و عمدتا
صـدف از جنـس آراگونیـت اسـت .دوکفهایهـا از کامبریـن
تـا بـه امـروز در رسـوبات دریایـی ،دریاچـهای و رودخانـهای
گسـترش یافتهانـد .جنـس آراگونیتـی صدف آنها باعث شـده
کـه درطـول دیاژنـز سـاختار اولیه صـدف از بین رفتـه و تحت
تاثیـر فرآیند تبلـور مجدد از سـوی بلورهای کلسـیت جایگزین
شـده یا بـر اثر عمـل انحالل (بـه دلیـل ناپایـداری آراگونیت)
تخلخـل قالبـی ایجـاد کنـد .همچنیـن ممکـن اسـت بـر اثـر
فرآینـد میکریتـی شـدن خـرد شـده و بـه پلوئید تبدیل شـود.
معمـوال دوکفهایهـا بهصـورت خردههـا یـا قطعات ریـز دیده
میشـود و کمتـر بهصـورت کامـل وجـود دارد.
(شـکل  ،2تصویر  .)Eدوکفهایها عمدتا تاثیـر فرآیند میکریتی
شـدن قـرار گرفتهانـد .همچنین خردههـای دوکفهایها نسـبتا
زیـاد دیـده میشـوند .ایـن پدیـده بـه علـت وجـود دیـواره
آراگونیتـی و مقـاوت کم آن در برار فشـارش اسـت.

ن

ﺳ

ﻮ

(Gastropoda

از اجـزای سـازنده فـراوان ،سـنگهای آهکی هسـتند و از زمان
فانروزئیـك شـناخته میشـوند امـا در مزوزئیـك و سـنوزئیك
فراوانتـر هسـتند( .)2004 ,Flugelدر دوران اول همگـی
دریایـی بودهانـد .اما در دوران دوم و سـوم در آبهای شـیرین
و خشـکی دیـده شـدهاند .گاسـتروپودها بهصورت کـف زی و
پالژیـك در میکروفاسـیسهای بخشهـای مختلـف سیسـتم
کربناتـه گسـترش مییابنـد .اکثـر شـکم پایـان دارای پوسـته
آراگونیتی هسـتند .سـاختمان میکروسـکوپی داخلی در فسـیل
شـکم پایان نیـز بهندرت دیده میشـود چـون آراگونیـت اولیه
اساسـا حـل شـده و حفـره توسـط کلسـیت پر میشـود.
اغلب سـاختار داخلـی دیواره گاسـتروپودها به دلیـل آراگونیتی
بودن پوسـته حل شـده و با کلسـیت اسـپاری پر شـده اسـت.
همچنیـن فضـای حجرههـا در گاسـتروپودها معمـوال توسـط
اجـزای اسـکلتی و غیـر اسـکلتی پـر شـده اسـت (شـکل ،2
تصویـر  Fو .)G

کرینوئیـدی کـه از پالتفرمهـای کمعمق ،سرچشـمه گرفتهاند،
ایجـاد شـدهاند ( )1991 ,Tukerابعـاد اسـکلت اکینودرمها از
یـك تـا  10میلیمتر اسـت و جنس آن از کلسـیت کـم منیزیم
یـا کلسـیت پـر منیزیـم اسـت .بـدن آنهـا از اجـزای مختلفی
هماننـد صفحـه و پـالك ،خار و سـوزن تشـکیل شـده که پس
از مـرگ خارپوسـتان و تجزیه بخشهـای آلی بـدن آنها اجزای
سـازنده جـدا شـده و در رسـوبات تجمـع مییابند.اکینوئیدهـا
بیشـتر در محیطهـای آرام نظیـر الگون دیده شـدهاند (شـکل
 ،3تصویـر  Aو .)B

ﻮﻮ

(Brachiopods

براکیوپودهـا از اجـزای بیوکلسـتی رسـوبات دریـای کـم عمـق
هسـتند ( .)2010 ,Flugelایـن موجـودات با دوکفه نامسـاوی به
دو نـوع مفصـل داران و بیمفصلهـا تقسـیم میشـوند .اگـر چـه
در مقطـع پوسـتههای براکیوپودهـا از نظر شـکل و اندازه شـبیه به
دوکفهایها هسـتند ،ولـی براکیوپودهای مفصلدار از کلسـیت کم
منیزیم تشـکیل شـدهاند .بنابراین سـاختمان داخلی همـواره کامال
حفظ شـده اسـت .سـاختمان متداول در آنهـا ،از یك الیـه خارجی
بسـیار نازك از رشـتههای کلسـیتی که عمود بر سـطح پوسـته قرار
دارد و یـك الیـه داخلـی ضخیمتـر از رشـتههای مـورب تشـکیل
شـده اسـت .براکیوپودهـا غالبـا همـراه بـا مرجانهـا و اسـفنجها
زیسـت میکننـد .این شـاخه از جانـوران در دیرینهشناسـی دارای
اهمیـت فوق العـادهای بـوده و در دوران پالئوزوئیـك و مزوزوییک
بسـیار فـراوان بودهانـد .بهطورکلـی از کامبریـن ظاهـر شـده و
تـا عهـد حاضـر وجـود دارنـد .براکیوپودهـا عمومـا در رخسـاره
باندسـتون کورال و پکسـتون  -وکسـتون بایوکالسـت وجـود دارد
(شـکل  ،3تصویـر  Cو .)D

ﻮ

(Bryozoans

بریوزوآهـا بـی مهرگان آبزی هسـتند کـه اکثریت آنهـا در آبهای
دریایـی و شـور و تعداد معـدودی از آنها در آبهای شـیرین زندگی
مـی کننـد .انـدازه آنهـا از  1میلیمتـر تجـاوز نمیکنـد و چـون
بهصـورت کلونـی هسـتند ،انـدازه کلونـی آنهـا از  2سـانتیمتر تا
 60سـانتیمتر نیـز دیده میشـوند .بریوزوآهـا از دوران پالئوزوئیك
تـا بـه امـروز وجـود داشـته و در میکروفاسـیسهای مناطـق کـم
عمـق ،الگـون ،ریـف و گل سـنگهای مناطـق عمیـق تـر حضور
داشـتهاند .اسـکلت بریوزوآهـا از کلسـیت کـم منیزیم ،کلسـیت
ﻮﺳ ن (Echinodermata
پـر منیزیـم و گاهـی آراگونیتـی اسـت .بیشـتر در محیطهـای کم
اکینودرمهـا موجـودات دریایـی هسـتند و بـه دو دسـته کلـی انرـژی نظیر الگون دیده شـده اسـت( .شـکل  ،3تصویـر  Eو .)F
تقسـیم میشـوند کـه عبارتنـد از:
ﻣ ن (Corals
 -1اکینوئیدها ( -2 )Echinoidکرینوئیدها (.)Crinoids
بهطورکلـی در دریاهـای کنونـی ،اکینوئیدهـا در ریفهـا و مرجانهـا متازوآهایـی هسـتند کـه بهصـورت انفـرادی یـا کلنـی
محیطهـای همـراه آنهـا زندگـی میکننـد .گاه بهطـور موضعی و چسـبیده بـه کـف زندگـی میکننـد .مرجانهـای ریفـی یـا
تعـداد آنهـا بسـیار فـراوان میشـود؛ در حالیکـه کرینوئیدهـا هرماتیپیـک مهمتریـن عناصـر تشـکیل دهنـده بایوهرمهـا
بـه آبهـای عمیـق تـر محـدود بـوده و در تولیـد رسـوبات ( )Biohermو بایوسـتروم ( )Biostromهستند(.)2004 ,Flugel
کربناتـه نقـش کـم اهمیتتـری را بـه عهـده دارند .بسـیاری ایـن مرجانهـا از سـطح آب تـا عمـق حداکثـر  90متـر زندگـی
از سـنگهای آهکـی توربیدایتـی آبهـای عمیـق از خردههای میکننـد امـا در عمـق  50متـری بیشـتر یافـت میشـوند و در
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زمینشناسی
ری

اعمـاق کمتـر از 20متـر رشـد زیادتـری دارنـد .شـوری مناسـب
بـرای زیسـت آنهـا  34تـا  36در هـزار اسـت ولی در شـوری 27
تـا  40در هـزار نیـز زیسـت میکنند .بهتریـن درجه حـرارت قابل
تحمـل  36درجـه سـانتیگراد و کمتریـن درجـه حـرارت قابـل
تحمـل  16درجـه سـانتیگراد گزارش شـده اسـت .مرجـان منفرد
 30یـا آهرماتیپیک ( )Ahermatypicاز سـطح آب تـا عمق  600متری
و حـرارت  1تـا  28در هـزار نیـز زیسـت میکتنـد .مرجانهـا بـا
ایجاد سـاختارهای گسـترده میتوانند در تشـکیل و به دام انداختن
رسـوبات کربناتـه نقـش داشـته باشـند یا خردههـا و قطعـات آنها
میتواننـد در میکروفاسـیسهای کربناتـه موثـر باشـند.
مرجانهـا بیشـتر در محیطهای پشـتههای سـدی ()Patch Reef
تشـکیل شـدهاند .در بیشـتر مقاطـع فضـای درون مرجانهـا
توسـط سـیمان کلسـیتی و میکرایـت پـر میشـود کـه وجـود این
فرآینـد میتوانـد عامـل بسـیار مهمـی در کاهش کیفیـت مخزنی
بـرای سـازندهای دارای منابـع نفـت و گاز باشـد .عـالوه بـر این،
مرجـان در رخسـارههای باندسـتون کورال و پکسـتون (رودسـتون/
فلوتسـتون) ،کورالیناسـه آ ،کـورال و بایوکالسـتدار وجـود دارنـد
(شـکل  ،4تصویـر  Aو .)B

زمینشناسی
ری

نیـا .)1377 ،جلبكهـا عمدتـا در آبهای کمعمق و گرم اسـتوایی
دیـده میشـوند و کمتـر در آبهای عمیق و آبهای شـیرین یافت
میشـوند .جلبكهـای آهکـی از پرکامبریـن پسـین تا عهـد حاضر
در میکروفاسـیسهای کربناتـه بهخصـوص رسـوبات مربـوط بـه
نواحـی لـب شـور بهخصـوص محیـط الگـون یافـت شـدهاند.
چارچـوب و اسـکلت حاصـل از جلبكهـا میتوانـد جایگاهـی برای
تجمـع رسـوبات کربناته باشـد .مهمتریـن انواع جلبكهـا عبارتند
از :جلبكهـای قرمـز ،جلبكهای سـبز -آبی و جلبكهـای قهوهای
باشـند .جلبکها در رخسـارههای وکستون-پکسـتون بایوکالسـت
(رودستون/فلوتسـتون) ،کورالیناسـه آ ،کـورال و
و پکسـتون
بایوکالسـتدار وجود دارند (شـکل  ،4تصویـر  Cو .)D

ﺳ

(

ایـن اجـزا از تخریـب و خـرد شـدن اجـزای اصلـی اسـکلت
موجودات تشـکیل شـده اسـت کـه تفکیـك آنهـا از یکدیگر به
علت خرد شـدگی دشـوار اسـت.این اجزا معموال کمتـر از 0/2
میلیمتـر انـدازه دارند.
اجزای غیر کربناته ()Non-Carbonate Components
ذرات آواری ()Terrigenous Particles
(Algaes
ذرات تشـکیلدهنده ایـن گـروه از تخریـب سـنگهای موجود
جلبكهـا مجموعه وسـیع و متنوعـی از گیاهان فتوسـنتزی دریایی در سـطح زمیـن حاصل شـدهاند.
هسـتند کـه از نظـر انـدازه از پالنکتونهـای ریز چنـد میکرونی تا ذرات آواری خـود بـه دو دسـته تقسـیم می شـوند -1 :ذرات
گیاهـان بنتونیـك دریایی چندمتری متغیر هسـتند (سـادات فیض آواری غیـر آلـی  -2ذرات آواری آلـی.

شکل شماره A :4و  )Bتصاویری
از مرجانها در یک رخساره کورال
باندستون .در شکل  Aفضای درونی
مرجانها توسط سیمان کلسیتی پر
شده است C .و  )Dتصاویری از
جلبک قرمز (لیتوفیلوم) .در شکل
 )Dتخلخل حفرهای در اطراف
جلبک قرمز وجود دارد.
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اســت (حــدود  140میلــی متــر) و در ســال  92بــه پایینت ـراز
متوســط ســاالنه یعنــی  120میلیمتــر رســیده اســت .ازآنجــا
کــه صنایعمعدنــی بــه آب وابســته اســت و بــا توجــه بــه
هشــدارهای مســئوالن کــه در صــورت تامیــن نشــدن آب
مــورد نیــاز در ایــن بخــش در آینــده صنایــع معدنــی از بیــن
خواهــد رفــت ،ضــرورت توجــه بــه ایــن بحــران را بیــش از
پیــش نمایــان میســازد .اســتان ســمنان یکــی از اســتانهای
ســیل خیــز کشــورنیز اســت و از آنجــا کــه بیشــتر مراکــز
جمعیتــی اســتان در کوهپایههــا و مجــاورت مجــاری عبــور
موقتــی و فصلــی آبهــا واقــع شــدهاند ،ســیل بهعنــوان یکــی
از عوامــل خســارتزا بــه زمینهــای کشــاورزی ،تأسیســات
صنعتــی ،زیربنایــی ،واحدهــای دامــی و ســکونتگاههای شــهری
و روســتایی اســت و گاه موجــب تلفــات انســانی نیــز میشــود
امــا میتــوان بــا مدیریــت درســت و بجــا از ایــن خطــر در
جهــت تامیــن بخشــی از آب مــورد نیــاز دربخــش صنایــع یــا
کشــاورزی اســتفاده بهینــه کــرد.

در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت بــا ارائــه مطالــب در
قالــب بررســی وضعیــت معدنــی موجــود در اســتان ســمنان و
جایــگاه آن در کشــور ،ضمــن تبییــن فرصتهــا و تهدیدهــای
بخــش زمینشناســی و اکتشــاف اســتان ،راهکارهایــی بــرای
برونرفــت از مشــکالت موجــود و دســتیابی بــه وضعیــت
معدنــی مطلــوب ارائــه کنــد.
اســتان ســمنان در شــمال شــرق کشـــور بیــن طولهــای
جغرافیایــی َ03و 57 °تــا َ 50و 51 °شـــرقی و عرضهــای
جغرافیایــی َ20و 37°تــا َ15و 34 °شــمالی ق ـرار دارد .مســاحت
اســتان برابــر بــا  97491کیلومتــر مربــع (  5/9درصد مســاحت
کل کشــور) و جمعیــت آن برابــر بــا  631218نفــر ( 0/7درصــد
کل کشــور) اســت .بــا توجــه بــه موقعیــت اســتان و قرارگیــری
در منطقــه خشــک و ف ـرا خشــک بــا برخــوداری از  12تــا 14
ســاعت روشــنایی روز (انــرژی خورشــیدی) و متوســط  26متــر
بــر ثانیــه ســرعت بــاد ،منبــع غنــی از انــرژی پــاک را در اســتان
ایجــاد کــرده کــه از آن میتــوان بــرای تولیــد بــرق وگــرم
ﺳ ن
ﺳ
ﻣ
کــردن خانههــا بــا کمتریــن هزینــه ،بهتریــن اســتفاده را کــرد.
موادمعدنــی مختلــف در نقــاط و بخشهــای خاصــی از اســتان
از مهمتریــن معضــالت زمیــن شــناختی اســتان ســمنان
تمرکــز بیشــتری دارنــد ،ایــن موضــوع بــه دلیــل تنــوع و
میتــوان بــه زمینلــرزه ،خشکســالی و ســیالب اشــاره کــرد.
تفــاوت تشــکیالت زمینشناســی در ســطح اســتان اســت.
بارندگــی دراســتان ازمتوســط ســاالنه کشــور بســیار پایینتــر
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ایــن اســتان بهعنــوان بخشــی از زونهــای البــرز شــرقی -البــرز
مرکــزی ،ای ـران مرکــزی (بخشــی از کمربنــد ولکانــو پلوتونیــک
ســنوزوییک کویــر -ســبزوار) دارای تــوان معدنــی بالقــوه
بهویــژه در زون البــرز (بخشهــای شــمالی اســتان) و کمربنــد
مذکــور اســت (شــکل .)1
 32زون البــرز شــرقی (شــمال خــاوری اســتان) بیشــتر دارای
واحدهــای رســوبی مزوزوییــک اســت و در ایــن قســمت
ســنگهای تریــاس بــاالـ ژوراســیک میانــی ،از نــوع شــیل و
ماســه ســنگهای زغــال دار (ســازند شمشــک) وجــود دارد و
جــزو مناطــق دارای پتانســیل زغــال هســتند .بخــش شــمال-
شــمال باختــری اســتان ســمنان جــزو زون البــرز مرکزی اســت.
در ایــن زون نیــز هماننــد زون البــرز شــرقی واحدهــای رســوبی
مزوزوییــک غالــب هســتند ولــی واحدهــای رســوبی پالئوزوییک
نیــز وجــود دارنــد .از مهمتریــن معــادن میتــوان بــه معــادن
رضــی و طــزره اشــاره کــرد .ایــن زون عــالوه بــر زغــال دارای
معــادن نمک،گــچ و آهــک بســیاری نیزهســت .معــادن نمــک
و گــچ بیشــتر در تشــکیالت تبخیــری ائوســن  -الیگوســن
قــرار دارنــد .از مهمتریــن ایــن معــادن میتــوان بــه معــدن
نمــک کوهدشــت کهــن ،نمــک ســپیده ،معــدن نمــک راه
راهــک ،معــدن نمــک تخــت رســتم و  ...اشــاره کــرد .در زون
ای ـران مرکــزی فعالیتهــای آتشفشــانی ترشــیری بــه صــورت
پراکنــده مشــاهده میشــوند کــه ایــن فعالیتهــا نیــز باعــث
ایجــاد تیپهــای کانیزایــی متفاوتــی ازجملــه کانســارهای
مــس -طــالی نــوع اکســید آهــن  ،IOCGماســیو ســولفیدهای
مــس و ســرب و روی طــالدار و ســرب و روی کربناتــه و نیــز
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کانســارهای غیــر فلــزی مثــل فلوریــت ،کائولــن ،ســنگهای
مرمریــت و تراورتــن شــدهاند .ایــن فعالیــت آتشفشــانی
باعــث ایجــاد دگرســانیهای اساســی شــامل کلســیتی شــدن،
زئولیتــی شــدن ،کلریتــی شــدن و اپیدوتیتــی شــده اســت.
منطقــه عباسآبــاد بــه دلیــل موقعیــت خاصــی کــه از نظــر
زمینشناســی دارد دارای کانیزایــی مــس بــه صــورت
گســتردهای شــده کــه ایــن تیــپ بهصــورت اســتراتاباند
در ســنگهای آتشفشــانی پورفیروالتیتــی ائوســن تشــکیل
شــده اســت .بــه خاطــر گســترش ایــن نــوع گــدازه در
اســتان کانیســازی از ایــن تیــپ قابــل پیشبینــی اســت.
از مهمتریــن کانســارهای موجــود در ایــن بخــش میتــوان
از معــادن مــس عباسآبــاد ،طــالی رگــهای مــس دار تیــپ
باغــو ،کانســار مــس لبــه کال ،مــس بــزرگ ،مــس آســادیو،
چقندرســر ،بیارجمنــد ،چــاه شــیرین ،چــاه فرســخ ،چــاه موســی،
معــدن آهــن جــام ،ســنگ آهــن لجنــه ،ســنگ آهــن عــال و ...
نــام بــرد.
عــالوه بــر کانیزاییهــای اشــاره شــده کــه در زون ایــران
مرکــزی در اســتان ســمنان قـرار دارنــد ،یــک نــوار افیولیتــی از
ســبزوار تــا شــاهرود مشــاهده میشــود کــه ایــن افیولیتهــا
باعــث ایجــاد کانســارهای کرومیــت ،تالــک و ســرپانتین،
منیزیــت شــدهاند .از مهمتریــن کانســارهای ایجــاد شــده در
ارتبــاط بــا ایــن افیولیتهــا میتــوان بــه معــدن کرومیــت
فرومــد ،فیروزآبــاد ،میرمحمــود ،عباسآبــاد اشــاره کــرد.
فعالیتهــای آتشفشــانی ترشــیری نیــز باعــث ایجــاد
کانســارهای ماســیو ســولفید مــس در برخــی مــوارد طــالدار،
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اگزاالتیــو مــس ،ســرب و روی ،منگنــز و ســیلیس شــده اســت .بــا فواصــل خطــوط  400متــر (پــروژه دامغــان) انجــام گرفتــه
از مهمتریــن کانســارهای مرتبــط بــا ایــن فعالیتهــای و اولویــت برنامههــای آتــی ،برداشــت دادههــای مغناطیــس و
آتشفشــانی میتــوان بــه کانســار مــس کالتــه مهـران ،مهـران رادیومتــری بــا فواصــل  500متــر روی پهنــه اســتان اســت.
ســرکویر یــک ،مهـران ســرکویر دو ،چشــمه حافــظ اشــاره کــرد.
ﺳ ن
ﻣﻮ ﻣﻌﺪﻧ
ﺳ
ســنگهای تزیینــی و ســنگ نمــا یکــی دیگــر از فرآوردههــای
فعالیــت گســترده آتشفشــانی بهویــژه ترشــیری در اســتان اکنــون از تعــداد  65نــوع مــواد معدنــی موجــود در کشــور،
ســمنان اســت .مهمتریــن معــدن در ارتبــاط بــا ایــن فعالیتهــا حــدود  52مــاده در اســتان شناســایی و از  33نــوع آن
بهرهبــرداری میشــود .ایــن موادمعدنــی شــامل مصالــح
معــدن مرمریــت اســبرزی اســت.
زیــر زون یــزد بــه صــورت یــک باریکــه در جنــوب خــاور ســاختمانی (ســنگ مــارن ،آهــک ،گــچ ،پوکــه معدنــی و ســنگ
اســتان ســمنان قــرار گرفتــه کــه فاقــد هرگونــه کانیزایــی الشــه) ،ســنگ تزئینــی و نمــا ( گرانیــت ،تراورتــن و مرمریــت)،
کانیهــای فلــزی (مــس ،طــال ،آهــن ،منگنــز ،بوکســیت،
است(.شــکل)2
کرومیــت ،ســرب و روی) و کانیهــای غیرفلــزی (کائولــن،
ﺳ ن
ﺪ
ﺳ ﻧ
ﻣ
ﻌ
ســیلیس ،زغــال ســنگ،خاک نســوز ،بنتونیــت ،زئولیــت،
تمــام نقشــههای زمینشناســی اســتان در مقیــاس سلســتین ،فلوریــن ،ســولفات ســدیم و نمک)اســت .اســتان
 1:250،000تهیــه و چــاپ شــده اســت .غیــر از بخشهــای ســمنان بــا ذخیــره  439میلیــون تــن از لحــاظ میــزان ذخایــر
کویــری اســتان تمــام نقشــهها در مقیــاس  )%60( 1:100،000معدنــی رتبــه  24کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
تهیــه و چــاپ شــده اســت ولــی نقشــههای  1:25000در عمدهتریــن ذخیــره اســتان در بخــش مصالــح ســاختمانی بــا
اســتان بهصــورت خیلــی محــدود (تنهــا  4برگــه چــاپ شــده) ذخیــرهای بالــغ بــر  350میلیــون تــن ( 83درصــد ســهم کل
و مــوردی چــاپ شــده کــه نیــاز بــه کار بیشــتر در ایــن زمینــه ذخایــر اســتان) بیشــترین ســهم از ذخایــر اســتان را داشــته و
دارد .بررســیهای ژئوشــیمیایی در ابعــاد برگههــای یکصدهــزار بــه ترتیــب ذخایــر غیرفلــزی  59میلیــون تــن (14درصــد)،
(50درصــد) یــا بهصــورت اکتشــافات موضوعــی -منطقــهای فلــزی  13میلیــون تــن ( 3درصــد) ،ســنگ تزئینــی و نمــا 1/8
یــا در قالــب پروژههــای دانشــجویی کار شــده اســت .بررســی میلیــون تــن (کمتــر از یــک درصــد) و ســنگهای قیمتــی
ژئوفیزیــک نشــان میدهــد کل ســطح اســتان در ســالهای (عقیــق) بــا ذخیــره در حــدود  40هــزار تــن (کمتــر از یــک
1356-1354بــا دادههــای مغناطیــس بــا فواصــل خطــوط درصــد) کمتریــن ســهم از ذخایــر اســتان ســمنان را تشــکیل
 7500متــر بــرای ســازمان زمینشناســی پوشــش داده شــده می دهنــد.
اســت کــه ایــن دادههــا فقــط دیــدی کلــی در مــورد ســاختارها همچنیــن ایــن اســتان باتولیــدی حــدود  15میلیــون تــن انــواع
و پیســنگ اســتان ارائــه میکننــد .تنهــا  2درصــد ازســطح مــاده معدنــی ،در جایــگاه نهــم قــرار گرفتــه اســت .از میــان
اســتان از ســوی ســازمان زمینشناســی در ســال  1381تــا تولیــد انــواع مــاده معدنــی در اســتان ،بیشــترین تولیــد مربــوط
 1382بــا دادههــای مغناطیــس ،رادیومتــری و الکترومغناطیــس بــه مصالــح ســاختمانی بــا  84درصــد (12میلیــون تــن) و بــه

شکل  -2برخی از نقشه های پتانسیلهای مواد معدنی در استان سمنان
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ترتیــب مــواد غیرفلــزی  13درصــد ( 1.9میلیــون تــن) ،فلــزی
 3درصــد ( 462هــزار تــن) و ســنگهای تزئینــی و نمــا کمتــر
از  1درصــد ( 4هــزار تــن) را بــه خــود اختصــاص دادهانــد
(شــکل  .)1تعــداد کل معــادن اســتان در ســال  1391شــامل
 410معــدن اســت کــه  5.2درصــد از کل معــادن کشــور
 34در ایــن اســتان پراکنــده اســت .از ایــن تعــداد حــدود 50
درصــد مربــوط بــه معــادن فعــال در زمینــه اســتخراج مصالــح
ســاختمانی هســتند (شــکل  .)3همچنیــن بایــد متذکــر شــویم
کــه میــزان تولیــد مــواد بیــش از ذخیــره آنهــا ســت (تولیــد
بــدون پشــتوانه) و همیــن مســاله ضــرورت فعالیتهــای
اکتشــافی بیشــتر در اســتان را نمایــان مــی ســازد.
بــا توجــه بــه زمینشناســی خــاص اســتان و بالطبــع
توانمندیهــای معدنــی آن ،بــه برخــی از رتبههــای برتــر
معدنــی اســتان اشــاره میکنیــم.
 -1برخــورداری از ذخایــر غنــی و متنــوع معدنــی بیــش از 52
مــاده معدنــی و بهــره بــرداری از  33نــوع آن
 -2دارا بــودن رتبــه اول ذخیــره سلســتین ،رتبــه دوم زئولیــت،
ســولفات ســدیم و رتبــه چهــارم ذخیــره زغــال ســنگ ،گــچ و
بوکســیت کشــور.
 -3دارا بــودن رتبــه اول در تولیــد نمــک ،گــچ ،سلســتین،
زئولیــت کشــور و رتبــه دوم ســولفات ســدیم و رتبــه ســوم
تولیــد کرومیــت و زغالســنگ کشــور

را
و زمین


ﻣﻮ ﻣﻌﺪﻧ

ﺳ ن

بخــش فــرآوری در معــدن باهــدف حــذف مــواد ناخواســته
(باطلــه) و افزایــش عیــار مادهمعدنــی (تولیــد کنســانتره) نقــش
واســطه بخــش معــدن و صنایــع مختلــف را ایفــا میکنــد.
بخــش فــرآوری معــدن ،فراهــم کننــده خــوراک اولیــه تمــام
کارخانجــات ذوب و تغلیــظ فلــزات در صنعــت متالــورژی
اســت .در مــورد مــواد غیرفلــزی یــا همــان کانیهــای
ً
صنعتــی نیــز تقریبــا تمامــی صنایــع مهــم اقتصــادی کشــورها
ماننــد صنایــع شــیمیایی ،کشــاورزی ،ســاختمان ،ســرامیک،
ذوب فلــزات و حتــی پزشــکی ،کامــال بهگونــهای مصــرف
کننــده موادمعدنــی هســتند و اولیــن مرحلــه از خالصســازی
ایــن مــواد در بخــش فــرآوری معــدن صــورت میگیــرد.
علــم فــرآوری مــواد معدنــی از آنجــا دارای اهمیــت اســت کــه
بــدون انجــام فرآینــد پرعیارســازی ،مــواد معدنــی اســتخراج
ً
شــده قابــل کاربــرد مســتقیم در صنعــت نیســتند و عمــال
فعالیتهــای معدنــی کــه پایــه اکثــر فعالیتهــای اقتصــادی
هســتند ،بــا چالشهــای جــدی روبــهرو میشــوند .انجــام
عملیــات فــرآوری ،موجــب افزایــش ارزش افــزوده مادهمعدنــی
شــده و در نتیجــه فعالیتهــای معدنــی از لحــاظ اقتصــادی
توجیــه پذیــر میشــود .برخــی از کارخانههــای فــرآوری
اســتان عبارتانــداز:
زغالشــویی البــرز شــرقی،کربنات ســدیم ســمنان،کارخانه

شکل  -3پراکندگی انواع مواد معدنی در پهنه استان سمنان

ســولفات ســدیم در گرمســار،کارخانجات گــچ بــه تعــداد
 43واحــد ،طــالی کــوه زر ،بنتونیــت گرمســار ،ســنگ آهــن
پنجکــوه ،کائولــن باریــت ســمنان
در اینجــا بایــد اشــاره کنیــم کــه بخــش فــرآوری اســتان ماننــد
دیگــر نقــاط ایـران توســعه چندانــی پیــدا نکــرده و بــا توجــه بــه
ً
ایــن نکتــه کــه ارزش افــزوده ایــن بخــش تقریبــا  6برابــر خــام
فروشــی مــواد معدنــی اســت ،الزم اســت ب ـرای بهتــر شــدن
اقتصــاد معــدن توجــه بیشــتری بــه ایــن بخــش شــود.

موادمعدنـی در بخـش مواد فلزی (طـال ،مس ،آهن و )...بسـیار
غنـی اسـت ،از آنجایی کـه سـرمایهگذاری در بخش مـواد فلزی
مـدت زمـان طوالنی نیـاز دارد تا بـه بهرهبرداری برسـد و الزمه
آن داشـتن تجربـه ،دانـش و اطالعات کافـی سـرمایهگذاران در
ایـن زمینه اسـت و نبـود اطالعـات کافـی معدنی و کارشناسـان
کارآمد ،سـبب شـده تا ایـن بخش توسـعه چندانی پیـدا نکرده و
بـرای کمک بـه بهبود اقتصـاد بخش معدن اسـتان ،اکتشـافات
در بخـش فلـزی ضـروری بـه نظر میرسـد.

اســتان ســمنان بــا توجــه بــه موقعیــت ســاختاری و
زمینشناســی ،یکــی از اســتانهای پــر پتانســیل معدنــی
اســت .قرارگیــری اســتان در منطقــه خشــک و فراخشــک،
بــارش بــرف بســیار محــدود  ،میــزان روزهــای یخبنــدان کمتــر
از دو مــاه  ،برخــوداری از  12تــا  14ســاعت روشــنایی روز و
متوســط  26متــر بــر ثانیــه ســرعت بــاد ب ـرای تامیــن انــرژی
بــرق ،وجــود دانشــگاههای معتبــر مرتبــط بــا علــوم زمیــن (8
درصــد نســبت بــه کل کشــور) و تربیــت نیــروی کار ماهــر در
زمینــه معــدن ،زمینــه مناســب بــرای معدنــکاری در اســتان
را فراهــم کــرده اســت .بخشهــای مرکــزی و جنوبــی اســتان
بــه دلیــل نبــود منابــع آبــی بـرای کشــاورزی و گرمــای شــدید
ً
هــوا تقریبــا خالــی ازســکنه اســت و  90درصــد آن را دشــتها
تشــکیل دادهانــد ،یکــی از بهتریــن مناطــق ب ـرای معدنــکاری
در کشــور اســت امــا بــه دلیــل نبــود اطالعــات کافــی در ایــن
بخــش و نبــود ســرمایهگذاری درســت ،نتوانســته جایــگاه
مطلــوب خــود را بهدســت آورد .از چالشهــای ایــن بخــش
میتــوان بــه :کمبــود آب در منطقــه ،نبــود اطالعــات کافــی
در ایــن بخــش ،گرمــای شــدید هــوا (بخشهــای کویــری) و
وجــود مناطــق حفاظــت شــده اشــاره کــرد.

اســتان ســمنان یکــی ازاســتانهای معدنــی واقــع در شــمال
شــرق کشــور اســت .بــر اســاس دادههــای موجــود ،اقتصــاد
اســتان بــر پایــه صنعــت و معــدن استواراســت ،یکــی از ایــن
عوامــل بهدلیــل وجــود زیــر ســاختهای مناســب در
ایــن بخــش و همچنیــن محدودیتهــای آب و خــاک بــرای
ً
فعالیتهــای کشــاورزی اســت .تقریبــا نیمــی از وســعت اســتان
را بیابــان تشــکیل داده و ایــن موضــوع از جملــه مهمتریــن
عوامــل محــدود کننــده فعالیتهــا اعــم از کشــاورزی و حتــی
صنعــت در ایــن اســتان اســت.
بــا توجــه بــه نقشــههای پتانســیل معدنــی کــه نشــان از
تــوان باالیــی اســتان بهویــژه در بخشهــای مرکــزی و
جنوبــی دارد ،بــه دلیــل نبــود اطالعــات کافــی در ایــن بخــش
توســعه چندانــی نیافتــه و بــه بخشهــای شــمالی ،جایــی کــه
واحدهــای ســنگی ( 15درصــد از مســاحت کل اســتان) برونــزد
دارنــد ،محــدود شــده اســت ،بنابرایــن تهیــه اطالعــات پایــه
زمینشناســی بهویــژه اطالعــات ژئوفیزیــک (تحــت االرضــی)
بهعنــوان اساســیترین و ابتداییتریــن بخــش اکتشــافی ،در
توســعه ایــن بخــش ،ایجــاد بــازار کار و همچنیــن بهبــود اقتصاد
اســتان ،راهگشــایی برنامههــای اکتشــافی آینــده اســت.
بررســی وضعیــت ذخایــر موادمعدنــی در اســتان نشــان دهنــده
تــک قطبــی بــودن اســتان بهویــژه در موادمعدنــی نظیــر
تولیــد و ذخیــره گــچ ،سلســتین و رتبــه دار بــودن اســتان چــه
بــه لحــاظ ذخیــره و تولیــد زغالســنگ ،ســیلیس ،کائولــن و
ســولفات دوســود اســت .بنابرایــن لــزوم اســتمرار فعالیتهــای
اکتشــافی روی فلــزات گرانبهــا بــا اولویــت طــال ـ مــس ـ
ســرب و روی و همچنیــن اکتشــاف پتــاس در گنبدهــای نمکــی
در جنــوب و جنــوب غــرب (بــا توجــه بــه نقشــههای پتانســیل
گــروه فلــزی) ،دراســتان ضــروری بــه نظــر میرســد.
یکــی از مهمتریــن معضــالت اســتان ،خشکســالی اســت کــه
محدودیتهــای زیــادی را ب ـرای اســتان ایجــاد کــرده اســت،
بــر اســاس نقشــه پهنهبنــدی خطــر ســیالب در ایـران ،اســتان
ســمنان در محــدوده مناطــق بــا خطــر ســیالب خیلــی زیــاد
تــا زیــاد ق ـرار گرفتــه اســت .ایــن موضــوع ســبب خســارات
زیــادی بــه مــزارع و شــهرهای اســتان شــده کــه میتــوان بــا
مدیریــت درســت در امــر کنتــرل ســیالبها هــم از مشــکالت
و خســارتهای ناشــی از آن کــم کــرد و هــم بــه کمبــود آب در
اســتان کمــک شــایانی کــرد.

ﻣﻌﺪن
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بـا توجـه بـه وضعیـت زمینشناسـی منطقه ،ایـن اسـتان از نظر
تنـوع موادمعدنـی یکـی از غنیتریـن مناطـق کشـور بـه شـمار
میآیـد .بـر اسـاس اطالعـات موجـود از طـرح آمارگیـری از
معـادن در سـال  ،1391در اسـتان سـمنان  260معـدن فعـال
وجـود داشـته اسـت کـه برابـر بـا  4/5درصـد از کل معـادن
فعـال کشـور بـوده و رتبـه هشـتم را در بیـن سـایر اسـتانها از
ایـن نظر به خـود اختصـاص داده اسـت .در این معـادن 3546
نفـر ( %4کل کشـور) مشـغول بـه کار بودهانـد و از ایـن لحـاظ
رتبـه هشـتم کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .مقـدار
تولیـدات ارزش افـزوده و ارزش سـرمایهگذاری در اسـتان بـه
ترتیـب  0/7 ،2/5و  0/9درصـد از کل کشـور اسـت .نبود توازن
بیـن تولیـد موادمعدنـی و ارزش افـزوده این بخش باعث شـده
تـا اقتصـاد معـدن بـا توجـه بـه پتانسـیلهای بسـیار خـوب در
ایـن بخـش رشـد چندانـی نداشـته باشـد و یکـی از ایـن دالیـل
تولیـد موادمعدنـی بـا ارزش پاییـن در اسـتان اسـت ( مصالـح
سـاختمانی) .اسـتان سـمنان بـا توجـه بـه نقشـههای پتانسـیل
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قسمت اول
پریناز رسولی قادی -سازمانزمینشناسی و اکتشافات معدنیکشور

آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف اعم از
شیمیایی ،فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش
اساسی آن در مصارف ویژه اش شود .آب یکی از مهمترین
و بنیادی ترین عامل حیات موجودات زنده است .از این نظر
جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه
میشوند،
شوند،
است .مواد آالینده هنگامی که وارد منابع آبی مختلف می
میشوند ،همچنین تجزیه زیستی ،فیلتر شدن و جذب
رقیق میشوند،
رقیقتر شدن آن تاثیر دارد.
شدن در خاک ،در رقیقتر

ترتیـب ،این آبها بسـیار ثابتتر از آبهای سـطحی هسـتند.
مهمتریـن راه کاهـش آلودگـی آب آشـامیدنی ،کنتـرل منابـع
آلودهکننـده اسـت .اقدامـات پیشـگیریکنندهای ماننـد
تغییـردادن شـیوه آبیـاری و زهکشـی در کشـاورزی ،اسـتفاده
از حوضچههـای دیـوارهدار بـرای نگهـداری فاضالبهایـی که
قـرار اسـت فـرآوری شـوند ،اسـتفاده از محفظههـای ذخیـره
فاضـالب زیرزمینـی (سـپتیک تانـک) دوجـداره میتواننـد
آلودگـی منابـع آب آشـامیدنی را کاهـش دهنـد.

ﻮﻣ

ﻮ

برخـی از مـواد شـیمیایی از جملـه هیدروکربنهـای کلـردار
سـاخت انسـان ،بسـیار پایدار هسـتند و در محیط زیست باقی
ﺳﮕ
میماننـد .برخـی دیگـر از ایـن ترکیبـات شـیمیایی در بـدن
موجـودات زنـده تجمـع میکننـد و بـه سـادگی تجزیـه و دفع فعالیتهایی مانند حفر معدن و ساختمانسازی ممکن است
مقادیر زیادی از فلزات سنگین را به منابع آب زیرزمینی مجاور وارد
نمی شـوند.
آلودگـی آب در منابـع آب زیرزمینـی بـه علـت نبـود تجزیـه کند .برخی از باغهای قدیمی ممکن است حاوی مقادیر زیادی
زیسـتی ،طوالنیتـر اسـت .فعالتریـن باکتریهایـی کـه مواد آرسنیک باشند که زمانی به عنوان آفتکش به کار میرفت .این
شـیمیایی را تجزیـه میکننـد ،در خـاک باالتـر از منابـع آب
زیرزمینـی قـرار دارند.
هنگامـی کـه مـواد آالینـده وارد آبهـای زیرزمینی میشـوند،
بر خـالف آبهای سـطحی چنـدان مخلوط ورقیق نمیشـوند.
هنگامـی کـه یـک مـاده آالینـده وارد خـاک میشـود ،بـر اثر
نیـروی جاذبـه بهصورت عمـودی حرکـت میکند تا بـه منابع
آب زیرزمینـی برسـد .در ایـن نقطـه مـاده آالینـده عمدتـا در
جهـت افقـی حرکـت میکنـد .بعـد مـاده آالینـده ماننـد دود
خارجشـده از یـک دودکـش بـه صـورت سـهبعدی در آب
منتشـر خواهد شـد .آب زیرزمینـی ،مانند آبهای سـطحی ،از
خـود جریانهـای موجـی نشـان نمیدهـد .جریـان آب در این
منابـع ،تابـع نیـروی جاذبه ،فشـار و اصطـکاک اسـت ،به این

مشکل ایجاد شده به مقدار و نوع ماده شیمیایی مورد استفاده
برای این کار دارد .همچنین نوع خاک و مقدار آبی که از خاک
میگذرد ،در میزان آلودگی موثر است.

ﻮ

فلزات در مقادیر باال برای سالمتی خطرناک هستند.

ﻣﺲ

وسایل لولهکشی خانگی شایعترین منبع سرب و مس در آب
آشامیدنی هستند .آب ممکن است به تدریج باعث خورده شدن
لولهها شود و این مواد به درون آب خانه نشت کند .میزان اسیدی
یا قلیایی بودن آب خانهها در میزان خورده شدن لولهها موثر
است .درجه حرارت یا میزان مواد معدنی آب هم در این زمینه
نقش دارد .سرب و مس در لولهها ،سهراهیها یا وسایل دیگر
مربوط به آب مانند شیرها و سینک ظرفشویی به کار میروند.

ﻧﮕ

دفع نادرست ترکیبات خانگی که به طور بسیار رایجی مورد استفاه
قرار میگیرد ،ممکن است آبهای زیرزمینی را آلوده کند .از جمله
این مواد حاللها ،روغن موتور استفاده شده ،رنگها ،حاللهای
رنگها .حتی صابون و مواد شوینده و پاککننده ممکن است
نهایتا آب آشامیدنی را آلوده کنند .این وضعیت معموال هنگامی
که چاههای فاضالب و سپتیک تانکها نامناسبی مورد استفاده
میگیرد ،رخ میدهد.

ﻮ

کشاورزان برای افزایش رشد محصوالت وجلوگیری از آسیب
حشرات از کودها و حشرهکشها استفاده میکنند .این ترکیبات
همچنین در باغهای حومه شهر نیز بهکار میرود .مواد شیمایی
در این ترکیبات ممکن است نهایتا به آبهای زیرزمینی راه یابد.
این نوع آلودگی به انواع و مقادیر مواد شیمیایی مورد استفاده و
کاربرد آنها بستگی دارد .شرایط محیطی محلی مانند نوع خاک
یا میزان بارش باران و برف فصلی نیز بر این نوع آلودگی موثر
است.
بسیاری از کودها حاوی اشکالی از نیتروژن هستند که میتواند
بهصورت ماده زیانبار نیترات درآید .این نیترات به سایر منابع
نیترات که در باال ذکر شد ،اضافه میشود .برخی از سیستمهای
زهکشی زیرزمینی در کشاورزی کودها و آفتکشها را در خود
جمع میکنند .این آب آلوده میتواند باعث آلودگی آبهای
زیرزمینی و نهرها و رودخانههای محلی شود .به عالوه مواد
شیمیایی مورد استفاده برای نابود کردن حشرات و سایر بندپایان
مزاحم در ساختمانها نیز ممکن است آالینده باشد .باز میزان

ﻧ ﻧ

ﻮﻧ

در فضوالت انسانی و حیوانی ،نیترات و باکتری بهعنوان دو ماده
آالینده بسیار مهم یافت میشوند.
چاههای فاضالب و سپتیک تانکها میتوانند باعث آلودگی
باکتریایی و نیتراتی آب شوند .همچنین دامداریهایی که از تعداد
فراوانی از حیوانات مستعد تولید این دو ماده هستند.

ﻌ

بسیاری از مواد شیمیایی زیانبار بهطور گستردهای در صنایع و
کارخانجات محلی استفاده میشوند که در صورت دفع نامناسب،
ممکن است باعث آلودگی آب آشامیدنی شوند.
کارخانههای محلی :اینها شامل کارخانههای مجاور ،طرحهای
صنعتی و حتی کسبوکارهای کوچکی مانند پمپ بنزین و
خشکشوییها میشود .در همه این مکانها انواع گوناگونی از
مواد شیمیایی به کار میرود که به دفع با مراقبت دقیق دارد.
دفع نادرست و رهاشدن این مواد شیمیایی یا پسماندههای
صنعتی میتواند منابع آب زیرزمینی را تهدید کند.
نشـت تانکهـا و لولههـای زیرزمینـی :فرآوردههـای نفتی،
مـواد شـیمیایی و فاضالبهایـی کـه در محفظهها یـا لولههای
زیرزمینـی ذخیـره میشـوند ،ممکـن اسـت نهایتا بـه آبهای
زیرزمینـی راه یابنـد .ایـن لولههـا و تانکهـا اگـر بـه درسـتی
سـاخته یـا نصـب نشـوند ،نشـت خواهنـد داد .تانکهـا یـا
لولههـای فـوالدی ممکن اسـت بـه مرور زمـان خورد شـوند.
امـکان نشـت تانکهـای حـاوی نفـت یـا مـواد شـیمیایی در
مـزارع قدیمـی و بـه حال خـود رها شـده بسـیار زیاد اسـت.
محلهـای جمـعآوری فاضـالب :بسـیاری از محلهـای
جدیـد جمـعآوری فاضالبهـا و پسـماندها طـوری سـاخته
شـدهند کـه نشـت نکننـد .اما بـروز سـیالبها ممکن اسـت
از ایـن موانـع بگـذرد و آب آلوده شـود .در محلهـای قدیمی
نگهـداری فاضـالب کـه به درسـتی سـاخته نشـدهاند ،ممکن
اسـت انـواع مختلفـی از مـواد آالینـده بـه آبهـای زیرزمینی
نشـت کند.
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قسمت سوم
نویسندگان :آرتور رابینسون ،1نوآ رابینسون ،2ویلی 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
الله سلیمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک اتمسفر ،گروه فیزیک ،دانشگاه رازی
پریسا کهراری ،دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک اتمسفر ،گروه فیزیک ،دانشگاه رازی
3

ﻮ
زمیـن از عصـر یخبنـدان کوچـک کشـف شـد؛البته افزایش
دمـا بـه قـدری آرام صـورت گرفتـه کـه چنـدان قابـل
تشـخیص نیسـت و فقط بـا اثـرات محیطی آن،قابل بررسـی
اسـت،از جملـه کـم شـدن حجـم یخچـال هـا و افزایـش 7
اینچـی سـطح دریاها طـی هـر قـرن و تغییـرات آب و هوایی
محسـوس زمیـن.
بـرای مثـال ،گریلنـد طی  1000سـال پیـش بهتریـن آب و
هـوای قـرون وسـطایی را داشـت و دوبـاره متوجـه اهمیـت
حفـظ محیـط زیسـت شـدهاند .دریاهـای یـخ آرکتیـک
(کالهـک قطـب جنـوب) تـا حـدودی کاهـش یافته اسـت؛
امـا یـخ آنتاریـک (کالهک قطـب شـمال) کاهش نداشـته و
احتمـاال ایـن موضوع در نتیجـه ی افزایش برف بوده اسـت.
در ایـاالت متحـده آمریـکا ،میـزان بارندگـی در هـر قـرن در
حـدود  1/8افزایـش مـی یابد و تعـداد تورنادوهای شـدید رو
بـه کاهش اسـت.
اگـر دمـای جهان بـا سـرعت فعلی بـه افزایـش خـود ادامه
دهـد ،دلیـل آن برمیگـردد بـه Medieval Climate
 Optimum؛گزارشهـای تاریخـی آن دوره ،نشـان میدهـد
محصـوالت آب و هوایـی گـرم در مناطـق خیلـی سـرد نیـز
رشـد و نمو داشـته انـد ،از ایـن رو انتظار مـی رود نواحی آب
و هوایـی گـرم همچنـان در حـال گسـترش اسـت؛ همانطور

کـه مطالعـات مربوط بـه ارتفاعـات باالتـر ،افزایـش میزان
و تنـوع زندگـی گیاهـان و جانـوران را تـا بیـش از  50درصد
گـزارش کردهانـد ( 80و .)12
دمـای اتمسـفری بـا در نظـر گرفتـن دورههـای متوسـط
افزایـش و کاهـش در جهات حرکت کلی بیشـتر از هموسـیفر
جنوبـی در حـال افزایـش یافتـن اسـت.
در طـول دوره افزایـش ،برابری در مصـرف هیدروکربن ،هیچ
افزایشـی در فراوانـی یا شـدت هاریکنها (توفانهای شـدید،
توفندهـای) آتالتنتیـک نبـوده اسـت .تعـداد هاریکنهـای
شـدید سـال به سـال تغییر زیـادی میکند و در حـال حاضر
بزرگتـر از  50سـال پیش نیسـتند .بیشـینه سـرعتهای باد
نیـز افزایش نیافته اسـت.
تمام تغییرات آب و هوایی مشـاهده شـده تدریجی ،متوسـط،
و کامـال در حـدود تغییـرات طبیعـی معمولی هسـتند که در
طـول چنـد هزار سـال گذشـته اتفاق افتاده اسـت.
در دادههـای تجربـی و آزمایشـگاهی هیچ نشـانهای مبنی بر
اینکـه تغییـری ناگهانـی در متغیرهـای آب و هـوای طبیعـی
اتفـاق افتاده اسـت ،وجـود ندارد.
1- ARTHUR B. ROBINSON
2- NOAH E. ROBINSON
3- WILLIE SOON

ﻣ

ﻧ

اثـر گلخانـهای ،گرمایـش خورشـیدی زمیـن را گسـترش
میدهـد .گازهـای گلخانـهای نظیـر  CO2 , H2Oو  CH4در جو
زمیـن ،در اصـل از طریـق ترکیـب تنظیمـات مجـدد همرفتی و
اثـر پوشـش تابشـی ،خـروج تابـش گرمایـی فروسـرخ خالص
مربـوط بـه زمین را کاهـش میدهنـد .بنابرایـن ،افزایش CO2
انـرژی تابشـی ورودی بـه جـو زمین را بـه طور موثـری افزایش
میدهـد .مسـیر ایـن تابـش ورودی پیچیـده اسـت .تابـش
ورودی از طریـق فرآیندهـای فیزیکـی مختلف شـامل همرفت و
پخـش در اتمسـفر و اقیانـوس از نـو به طـور قائم و افقـی هر دو
تقسـیم میشـود.
وقتـی افزایـش  CO2تابـش ورودی بـه اتمسـفر را افزایـش
میدهـد ،اتمسـفر چگونـه و در کـدام جهـت عکـس العمـل
نشـان میدهـد؟
فرضیههـای گوناگونـی در مـورد این واکنش مطرح اسـت که
بـه اختصار در شـکل 1نشـان داده میشـوند .بدون اثـر گلخانه
ای بخـار آب ،انتظـار میرود که زمین در حدود ℃  14سـردتر
شـود .سـهم تابشـی دو برابر شـدن  CO2ناچیز اسـت ،اما این
اثـر گلخانـهای تابشـی بـا فرضیههـای آب و هوایـی مختلـف
ً
کامـال به گونـهای دیگـر عمل میکنـد .فرضیهای کـه IPCC
( 83و  )82برگزیـده اسـت پیـش بینـی میکنـد کـه اثر CO2
از طریـق اتمسـفر گسـترش مییابـد ،بـه ویـژه از طریـق بخـار
آب ،افزایـش دمـای بزرگـی را بـه دنبـال دارد .سـایر فرضیهها،
بـه عنوان فرضیـه  2نشـان داده میشـوند ،متضـاد آن را پیش
بینـی میکننـد -اینکـه واکنـش اتمسـفری افزایـش  CO2را
خنثـی خواهد کـرد و منجر به تغییـرات ناچیز در دمـای جهانی
میشـود .
شـواهد تجربـی ،فرضیـه  2را همـان طـور کـه در بـاال توصیف
شـد ،تاییـد میکنـد .گرچـه  CO2بـه میـزان چشـمگیری

شکل  .1توضیه کیفی گرمایش گلخانهای  GHEموجود اثر گلخانهای
فعلی از سوی تمام پدیدههای اتمسفری است« .اثر تابشی  » CO2اثر
تابشی گلخانهای افزوده شده به واسطه دو برابر شدن  CO2بدون
بررسی سایر مولفههای اتمسفری است« .فرضیه  »IPCC 1اثر گسترش
فرضی به واسطه  IPCCاست .فرضیه  2اثر کاهش فرضی است.

افزایـش یافتـه اسـت ،اثـر آن بـر دمـا آنقـدر انـدک بـوده که
عمـال قابـل تشـخیص نیسـت.
مدلهـای آب و هـوای رایانـه ای کـه مبتنـی بـر «بشـر -عامل
گرمایـش جهانـی» هسـتند ،چندان قطعیـت ندارنـد و بهطور
چشـمگیری غیـر قابل اعتمـاد هسـتند .از آن جا کـه آب و هوا
یـک سیسـتم دینامیکـی غیـر خطی ،جفت شـده اسـت؛چندان
تعجـب آور نیسـت .شـکل  2با مقایسـه اثـر گلخانـه ای CO2
تابشـی با عوامـل تصحیح برخـی از پارامترها در محاسـبات آب
و هوایـی رایانـهای  ،مشـکالت را شـرح میدهد .عوامل بسـیار
دیگـری ماننـد اثر شـیمیایی و آب و هوایی آتشفشـان ها ،امروزه
بـه طـور قابـل اطمینانی مـدل رایانهای نمیشـوند.
در واقـع یـک آزمایش طـی نیم قرن گذشـته روی زمیـن انجام
شـده اسـت؛ آزمایشـی که شـامل تمام عوامل پیچیـده و اثرات
بازخـوردی اسـت کـه دمـای زمیـن و آب و هـوا را تعییـن می
کنـد .از سـال  1940به بعد مصرف هیدروکربـن ،افزایش یافته
اسـت .ایـن افزایـش هنـوز هیچ تاثیـری بر رونـد دما نداشـته
اسـت .فرضیـه هـای گرمایشـی جهانـی نـه تنهـا آزمایشهای
تجربـی ناموفـق دارد ،بلکـه به لحـاظ تئوری هم ناقص اسـت.
میتوانـد بـه طـور قابل قبولی اسـتدالل شـود که سـرمایش به
واسـطه واکنشهـای فیزیکی و زیسـتی بـا گازهـای گلخانه ای،
افزایـش انـدک دمـای اولیـه را خنثـی میکند.
گوناگونـی مباحث علمـی دالیلی بـرای این عـدم موفقیت مدل
هـای آب و هوایـی رایانـه ای اسـت .به عنـوان مثـال ،بخار آب
بزرگتریـن عامـل بـرای اثر گلخانه ای جهانی اسـت .گفته شـده
اسـت مدلهـای آب و هـوا یـی بـه واکنشهـا و بازخوردهـای
ابرهـا ،بخـار آب و آب شناسـی نادرسـت مربوطـه میپردازند.
فرضیـه گرمایش جهانی در مـورد  CO2بر مبنـای خصوصیات
تابشـی خـود  ، CO2کـه یـک گاز گلخانـهای بسـیار ضعیـف
اسـت ،نیسـت .آن بـر پایـه افزایـش انـدک اولیـه در دمـا به
علـت وجـود  CO2و یک گسـترش بزرگ تئوریـک آن افزایش

شکل -2اثر گلخانه ای تابشی دو برابر شدن غلظت  CO2اتمسفری
(میله سمت راست) مقایسه شده با چهار عدم قطعیت در مدلهای
آب و هوای کامپیوتری ( 87و  .)93محور قائم :وات در متر مربع ،عدم
قطعیتهای مدل کامپیوتری بیشتر از اثرات  CO2هستند.
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دمـا ،در درجـه اول بـه دلیـل تبخیر افزایـش یافتـه  ،H2Oیک
گاز گلخانـهای قـوی ،قـرار داده میشـود.
انتظـار مـیرود هـر افزایش دمای قابل مقایسـه از طـرف عوامل
دیگـر نتیجـه محاسـبه شـده یکسـانی را ارائـه کنـد .شـرح و
پیشـینه دمای  3000سـاله نیـز مالک و معیـار ی از مدل های
 40رایانـه ای را بـه دسـت میدهـد .پیشـینه تاریخـی دمـا نشـان
مـی دهـد کـه زمیـن پیـش از ایـن ،بسـیار بیشـتر از آنچـه می
توانسـت از سـوی خـود  CO2گرم شـود ،گرم شـده اسـت.زیرا
چرخههـای گرمایشـی گذشـته نتایـج گرمایـش متاثـر شـده از
بخـار آب اتمسـفری را نپذیرفتـه انـد .مبرهن اسـت کـه اثرات
ضعیـف تری از سـوی  CO2نمیتوانـد چنین انجـام عمل کند.
متـان نیز یـک گاز گلخانهای کم اهمیت اسـت .سـطوح CH4
جهـان ،همـان طـور که در شـکل  3نشـان داده شـده ،وضعیت
ثابتـی بـه خـود میگیـرد .در سـال  ،2005در 42 ،.U.S
درصـد متـان انسـان سـاز به علـت تولیـد انـرژی هیدروکربن،
 82درصـد بـه خاطر اتـالف مدیریـت و  30درصد به واسـطه
کشـاورزی بـود .مقـدار کلـی متـان تولیـد شـده از سـوی ایـن
منابـع  .U.Sای بیـن سـالهای  1980تـا  2005هفـت درصد
کاهـش یافته اسـت .بـه عالوه ،پیشـینه نشـان می دهـد حتی
هنگامـی کـه متـان در حال افزایـش بـوده ،روندهـای دمایی به
آهسـتگی صـورت میگرفته اسـت.
فرضیـه گرمایـش جهانـی پدیـد آورنـده بشـر اغلـب گرمایـش
جهانـی نامیـده میشـودکه کامـال مبتنـی بـر طرحهـای مـدل
هـای رایانـه ای آینده اسـت .هیچ گـزارش تجربـی در خصوص
اثبـات این مـدل ها یا پیـش بینیهـای ناقص آنها وجـود ندارد.
مطالعات خسـارات ناشـی از شیوع بیماری های سـرایت یافته از
حشـرهها  ،انقـراض گونـه های بـزرگ ،سـیل زدگی فاجعـه آمیز
جزایـر اقیانوس آرام ،اسـیدی کـردن اقیانوسهـا ،افزایش تعداد
و شـدت هاریکنهـا و تورنادوهـا و افزایـش مـرگ و میر بشـر به
علـت افزایـش ℃  0/5ای دمـا در هر قرن با مشـاهدات واقعی
سـازگار نیسـتند و محاسـبات رایانه ای کـه آن را تاییـد می کند،
در اشـتباه هسـتند .آنهـا هیچ مـدرک آزمایشـگاهی ندارند و بر
اسـاس مشـاهدات فراوانی ،از درجه اعتبار سـاقط می شـوند.
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دمـای جهانـی از طریـق پدیدههـای طبیعـی کنتـرل میشـود.
اگـر فعالیت خورشـیدی یـا اثرات دیگر شـروع بـه تغییر دمای
زمیـن بـه دماهای خیلی سـرد یـا خیلی گـرم کند ،انسـان برای
زندگـی مطلوب خـود نیازمند چـه اقداماتی اسـت؟
نخسـت ضـروری اسـت آن دمایـی که بشـر احسـاس میکند
مطلـوب اسـت ،تعییـن شـود .بعید اسـت دمای انتخاب شـده
ً
دقیقـا آن باشـد کـه امـروزه مـا داریـم .در مرتبـه دوم ،خوش
شانسـیم اگـر نیروهـای طبیعـی زمیـن را خیلـی گـرم کننـد تا
اینکـه خیلی سـرد ،چـون مـا میتوانیم بـا کاهش دادن نسـبی،
زمیـن را سـرد کنیـم .بـا این وصـف ،انتظـار مـیرود که تالش
بـرای گرم کـردن زمین بـا افزایش  CO2یا سـرد کـردن زمین
از طریـق کنتـرل  CO2و مصـرف هیدروکربـن بی نتیجه باشـد
و طبیعـی اسـت کـه هیچکـدام موثر واقع نشـود.
انتظـار مـیرود مسـدود کـردن نـور خورشـید در اتمسـفر بـاال
5
بـه کمک ذرات بـا هزینه کـم مفیـد باشد.اشـنایدر 4و کندی
مطـرح کردهانـد کـه سیسـتمهای تخلیـه گاز هواپیماهـای
مسـافری تجـاری توانسـتهاند طـوری مـواد معلـق مسـدود
کننـده نـور خورشـید را بـه اتمسـفر بـاال پرتـاب کننـد .بعد از
آن ،ادوارد تلـر 6بـه طـور مشـابه پیشـنهاد کرد کـه ذرات برای
اینکـه گرم سـازی خورشـیدی را کاهـش و زمین را سـرد کنند،
توانسـته انـد بـه اتمسـفر تزریق شـوند.
تلـر برای سـرمایش بـه میزان  1تـا  3درجـه سـانتیگراد هزینه
ای بیـن  500میلیـون دالر تـا یـک میلیـارد دالر در هر سـال را
تخمیـن زده اسـت .در هـر دو روش از ذرات بـی نهایت کوچک
اسـتفاده میکننـد کـه از زمیـن غیـر قابل رویت باشـند.
پیشبینـی میشـود ایـن روشهـای مسـدود کـردن تابـش
خورشـیدی و کاهـش دماهـای اتمسـفری ،موثـر و مقـرون بـه
صرفـه باشـند .پیشـنهادهای مشـابه دیگـر ،وجـود دارنـد .به
عبـارت دیگـر ،چرخـش انـرژی جهـان عمـل نمیکنـد.
در حـال حاضـر آب و هـوای زمیـن مالیـم اسـت .اگـر دماهـا
خیلـی گـرم شـوند ،بیتردید ایـن می توانـد اصالح شـود .اگر
خیلـی سـرد شـوند ،مـا هیـچ راهـی جـز بـه حداکثـر رسـاندن
تولیـد انـرژی هسـتهای و هیدروکربـن و پیشـرفت تکنولـوژی
نداریـم .انتظـار مـی رود ایـن به سـازش دادن بشـریت کمک
کنـد و ممکـن اسـت بـه کاهـش فنـاوری جدیـد منجر شـود.
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اگـر انسـان بـه افزایـش اسـتعمال زغـال سـنگ ،نفـت و گاز
طبیعـی ادامـه دهـد ،در نهایـت افزایش سـطح غلظـت CO2

شکل  -3غلظت متان اتمسفری کل بر حسب قسمت در میلیون بین
 1982تا .2004

4- Schneider
5- E.M. Kennedy
6- Edward Teller

اتمسـفر چهقـدر خواهـد بـود .در تعـادل نهایـی بـا در نظـر
ً
گرفتـن اقیانوسهـا و منابـع آب دیگـر احتمـاال افزایش بسـیار
کمـی خواهد بـود .افزایـش فعلـی نتیجه عدم تعادل سـرعت
رسـانیدن بـه تعادل اسـت.
بـا اسـتفاده از دانش حاضر در مورد سـرعتهای رشـد افزایش
یافتـه گیاهـان و بـا فـرض آزاد شـدن  CO2افزایشیافتـه در
مقایسـه بـا انتشـارات روزمره ،برآورد شـده اسـت که سـطوح
 CO2اتمسـفری ممکن اسـت قبـل از آن که وضعیـت ثابتی به
ً
خـود بگیـرد تقریبا بـه  600 ppmافزایـش یابد .در آن سـطح،
جـذب  CO2از طریق زیسـت تـوده افزایش یافته زمیـن تقریبا
قـادر بـه جذب  10گیگاتن در هر سـال اسـت (در حـال حاضر،
بـرآورد شـده اسـت این جـذب در هـر سـال در حـدود  3گیگا
تن باشـد.
در حـدود  30درصـد ایـن افزایـش برآورد شـده بـدون منظور
تغییـرات آب و هوایـی نامطلـوب ،تـا کنـون از  295تـا ppm
 600اتفـاق افتـاده اسـت .عـالوه بر ایـن ،اثرات تابشـی CO2
لگاریتمـی هسـتند ( 101و  .)102از این رو بیـش از  40درصد
در اثـر آب و هوایـی تاکنـون رخ داده اسـت.
همانطـور کـه  CO2افزایـش مییابـد ،سـرعت رشـد گیاهان
افزایـش مییابـد .همچنیـن ،همانطـوری کـه  CO2افزایـش
مـی یابـد تعـرق کمتـر و از دسـت دادن آب کمتـر برگهـا،
طوری اسـت کـه گیاهان قادر به رشـد تحت شـرایط خشـکتر
هسـتند و زندگـی جانـوران وابسـته بـه گیـاه نیز به طور نسـبی
افزایـش مییابـد.
شـکلهای  4تـا  7نمونههـای افزایـش رشـد گیاهـان را نشـان
میدهـد .ایـن مثـال هـا بیانگـر آثار یـک تحقیـق بسـیار بزرگ
دربـاره ایـن موضـوع هسـتند ( .)109 – 103همانطـور کـه

شـکل  4نشـان میدهد ،درختـان کاج (صنوبر) پـر عمر 1000
تـا  2000سـاله افزایشـی سـریع در رشـد درمیـان نیـم قـرن
گذشـته داشـتهاند .شـکل  5افزایـش  40 CO2درصـد جنگل
هـای ایـاالت متحده امریـکا را که از سـال  1950بـه بعد اتفاق
افتـاده نشـان میدهد.
در شـکل  5محـور افقـی :سـال ،محـور قائـم :میلیاردهـا فیت
مکعـب چوبهـای سـخت و چوبهـای نـرم .جنگلهـای
ایـاالت متحـده آمریـکا در  50سـال 40 ،درصـد افزایـش
یافته انـد.
بیشـتر ایـن افزایـش ناشـی از افزایش  CO2اتمسـفری اسـت
کـه تاکنـون رخ داده اسـت .بـه عـالوه ،گـزارش شـده اسـت
کـه جنگلهـای بارانـی آمازونـی در حـال افزایش گیاهانشـان تا
ً
تقریبـا  900پونـد کربـن در آکـر (= واحـد اندازهگیـری زمین،
ً
مسـاوی  4050متـر مربـع) در سـال ( ،)113یـا تقریبـا  2تـن
زیسـت تـوده در آکـر طی سـال هسـتند.
درختـان بیـش از گیاهـان دیگـر بـه گردهافشـانی CO2
پاسـخ میدهنـد ،امـا همـه گیاهـان بـه بعضـی اندازهها پاسـخ
می د هنـد .
از آنجـا کـه عکـس العمـل گیاهـان بـه گردهافشـانی  CO2بـا
توجـه بـه غلظت  CO2سراسـر محـدوده  300تـا ،600 ppm
ً
(همـان طـور کـه در شـکل  6دیـده مـی شـود )،تقریبـا خطـی
اسـت ،اندازهگیـری هـای تجربـی در سـطوح مختلـف آرایـش
 CO2مـی توانـد نتیجـه بخـش باشـد .ایـن در شـکل  7برای
اینکـه افزایـش های رشـد  CO2محاسـبه شـده بـرای افزایش
اتمسـفری در حـدود  88 ppmکـه تاکنون اتفاق افتاده اسـت و
مـورد انتظـار آنهـا از افزایش کلـی پیشبینی شـده 305 ppm
توضیـح داده شـود انجام شـده اسـت .

شکل  -4درختان پر عمر شریع تر در حال رشد هستند .انحراف
استاندارد از متوسط سه دسته دامنه برای ( )aکاج میوه کرک زبر ،کاج
نرم ،و کاج  fox tailدر گریت باسین ( ) great Basinکالیفرنیا ،نوادا و
آریزونا و ( )bکاج میوه کرک زبر در کلرادو ( .)110سه دسته دامنه در
قسمتهای  20ساله میانیگین گرفته شده اند و سپس نرمالیزه شدهاند
به طوری که متوسطهای سه رشد قبلی صفر بود .انحرافات از متوسط
ها در واحدهای انحرافات استاندارد متوسط آنها نشان داده شدهاند.

شکل  -5لیست درختهای جنگلی چوب سخت و چوب نرم قطع نشده
(سرپا) در ایاالت متحده امریکا پذیرفته شده در منابع جنگل ایاالت
متحده امریکا ..U.S ،2002 ،روند خطی استفاده شده در سال 1998
( )1با یک افزایش  30درصدی ادامه یافته است .در حال حاضر افزایش
 40درصد است .مقدار (میزان) درختهای جنگلی ایاالت متحده
امریکا هر سال تقریبا  1درصد در حال افزایش یافته است.
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رشـد گندم از طریق  CO2اتمسـفری افزایش یافتـه ،مخصوصا
تحـت شـرایط خشـک تسـریع میشـود .شـکل  24واکنـش
رشـد گنـدم تحـت شـرایط مرطـوب را در مقایسـه بـا گنـدم
تحـت فشـار از طریـق کمبـود آب را نشـان میدهـد .گنـدم
بـه طـور عادی رشـد کـرده ،امـا غلظتهـای  CO2اتمسـفری
 42قسـمتهای دایـرهای مـزارع از طریـق مجموعـه تجهیـزات
رایانـهای کنتـرل شـده کـه  CO2را بهمنظور کنترل سـطوح به
هـوا آزاد میکننـد ،افزایـش یافـت.
• محدود کردن و تاکید کردن بر منابع
• محدود نکردن یا تاکید نکردن بر منابع
ً
گـرده افشـانی گیاهـی در  279مطالعـه نسـبتا بـه گونههـای
گیاهـی کـه بـه گـرده افشـانی  CO2کمتـر از اختـالط جهانی
واقعـی پاسـخ دادنـد تمایـل داشـت .بنابراین ،شـکل واکنش
جهانـی مـورد انتظـار را کـم بـرآورد میکنـد .تقویـت CO2
ضمـن افزایـش واکنـش ،به گیاهـان اجـازه میدهـد در نواحی
خشـکتر نیـز رشـد کننـد.
افزایـش رشـد درختـان نـورس پرتقـال و کاج ()119 -117
نسـبت بـه افزایـش هـای دو برابـری  CO2اتمسـفری -کـه
از سـال  1885تـا کنـون اتفـاق افتـاده و اینکـه بـرای دو قرن
آینـده پیشبینـی شـده  -نشـان داده شـده اسـت .افزایـش
نسـبی رشـد درختـان از طریـق  CO2بـا باالرفتن سـن کاهش
مییابـد .شـکل  7درختـان نـورس (کم سـن و سـال) را نشـان
می دهـد.
شـکل  279 ،6آزمایـش را از ایـن جهـت کـه گیاهـان
گونههـای مختلـف تحـت شـرایط افزایـش  CO2رشـد
کردهانـد ،خالصـه مـی کنـد .گیاهـان تحت شـرایط فشـار
نسـبت بـه شـرایط کمتـر ایـده آل -یـک واقعه متـداول در
طبیعـت -بـه گردهافشـانی  CO2بیشـتر پاسـخ میدهنـد.

شناسی

شکل  -6خالصه دادههای آزمایشات منتشر شده از  279از این جهت
که کدام نوع از همه گیاهان (کدام گیاهان از همه انواع) تحت شرایط
جفت شده تاکید شده (دایرههای قرمز باز) و تاکید نشده (دایرههای
آبی بسته) رشد کردند ( .)114به ترتیب مجموعههای  50 ،208و 21
در  600 ،3600و یک متوسط در حدود  1350 CO2 ppmوجود
داشت.

مجموعـه گونههـای شـکل  6بـه سـمت گیاهانـی کـه در
مقایسـه بـا اختالطی کـه رد عمـل زمین را پوشـش میدهد،
بـه گردهافشـانی  CO2کمتـر واکنش نشـان میدهند تمایل
داشـت ،بنابراین شـکل  6اثرات افزایش جهانـی  CO2را کم
بـرآورد میکنـد.
بیتردید ،انقالب سـبز در کشـاورزی به واسـطه گردهافشانی
 CO2تـا کنون مفیـد بوده اسـت و حتی منفعتهـا در آینده
بیشتر خواهـد بود.
همانطـور کـه از طریـق مطالعـه  51اکوسیسـتم زمینـی
و  22اکوسیسـتم آبـی نشـان داده شـده ،زندگـی جانـوری
ً
نسـبتا در حـال افزایـش اسـت .بـه عـالوه ،همانطـور که
از طریـق مطالعـه  94اکوسیسـتم زمینـی روی تمـام قارهها
بـه جـز قـاره جنوبگان (قـاره قطب جنـوب) ( ،)122نشـان
داده شـده تنـوع گونههـا -biodiv ،مربـوط بـه حاصلخیزی
(باردهـی) -مقـدار کل زندگی گیاهی در هر آکر -در مقایسـه
بـا هـر چیـز دیگـری فوقالعاده بیشـتر اسـت.
 CO2اتمسـفری بـرای زندگـی در کنـار گیاهـان و حیوانـات
اجبـاری قلمـداد میشـود CO2 .اتمسـفری منبـع منحصـر
بـه فـرد کربـن در تمـام پروتئیـن ،کربوهیـدرات ،چربـی و
سـایر مولکـول های آلی اسـت که موجـودات زنـده را ایجاد
می کننـد.
گیاهـان کربـن را از  CO2اتمسـفری اسـتخراج میکننـد و
بـا ایـن کار گـرده افشـانی میکننـد .حیوانات کربنشـان را
از گیاهـان کسـب میکننـد .بـدون  CO2اتمسـفری ،هیـچ
زندگـیای در زمیـن وجـود نخواهد داشـت.
آب ،اکسـیژن و کربـن دی اکسـید سـه ماده مهمی هسـتند
ً
کـه زندگـی را ممکـن میسـازند و قطعـا آنهـا آالیندههـای
زیسـتمحیطی نیسـتند.

شکل  :7افزایش محاسبه شده سرعت رشد ( 2و  )1گندم ،درختان
نورس پرتقال ،و درختان خیلی نورس کاج اتفاق افتاده تا به حال
بهعنوان یک نتیجه تقویت اتمسفری از طریق  CO2از سال  1885تا
 ،)a( 2007و مورد انتظار بهعنوان نتیجه تقویت اتمسفری از طریق
 CO2به یک سطح .(b( 600 ppm
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ترجمه و تالیف:
دکتر محمود مهرپرتو
کتـاب حاضـر یکـی از منابـع ارزنـده و جامـع در
فرهنـگ علومزمیـن و معدنـکاری اسـت .ویژگی
منحصـر بـه فـرد ایـن کتـاب ،چندزبانـه بودن
و برگـردان دقیـق هـر لغـت بـه فارسـی بـا
توضیحـات کاربـردی اسـت.
هـر فصل کتاب شـامل یـک بانـک اطالعاتی
اسـت و بـه طریقـی تدویـن شـده کـه
جسـتجوی معانـی واژگان و لغات ،به آسـانی
انجـام شـود .ایـن کتـاب را میتـوان یـک
قاموس(گنجواژه) سـاده شـده در عملیات و
روشهـای معدنـکاری دانسـت .تودههای
معدنـی ،عملیـات معدنـکاری ،عملیـات
اسـتخراج ،کانهآرایی ،تجهیزات اکتشـاف
و کانهآرایـی و ایمنـی و محیطزیسـت
بخشـی از موضوعـات ایـن فرهنگنامـه
هستند .
بـرای دریافـت ایـن کتـاب بـا شـماره
 64592355تمـاس بگیریـد.
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