و

د

ا

ن

3/17/2020

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن
 ۳۱ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۰۰:۰۰ | ۱۳۹۸

ﮐﺪ ۲۳۹۰۹ :


ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺪاﻧﻢ .ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﻌﺪﻧﮑﺎری در ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ دور ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺰ از دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﻪ  1350آﺛﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺮاج زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﺮﻋﯿﺎر ﻣﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۲۵آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮداد  ۱۳۵۶دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﺪل ،ﮐﺎﻧﺴﺎر ﺳﻮﻧﮕﻮن را از ﻧﻮع ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻃﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺖ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﺪم .ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :از اﯾﻦﮐﻪ در
ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪام ،ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارم".ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره
ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺷﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
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اوﻟﯿﻪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و راهاﻧﺪازی ﻣﻌﺪن ،ﺣﺲ دروﻧﯽ ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮآوری و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻈﯿﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارزﻧﺪه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ از ﻣﺮﺿﯿﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ

اﺑﺘﺪا از ﺧﻮدﺗﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺗﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮ ﺪ.
اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۳در آﺑﺎدان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻢ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زادﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮدم ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﺗﺎ ﮐﻼس  ۱۱در آﻧﺠﺎﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﯾﻢ و ﺳﺎل  ۱۳۴۲دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ادﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﻬﺮان در رﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﺧﺮداد

 ۱۳۴۵ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ

ﺷﺪم.ازاواﯾﻞ  ۱۳۴۶ﺗﺎ اواﺳﻂ  ۱۳۴۷ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دروس ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ را در
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮔﺬراﻧﺪم .ﺳﺎل  ۱۳۴۸رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ درﺟﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم و ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۵رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد درﺑﺎره ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ
و ﺟﺎوداﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ﻫﯿﺎت ژوری در ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺎﻧﺴﯽ واﻗﻊ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدم .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره دﮐﺘﺮی و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر درﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ( و ﺳﭙﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻢ.
از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮ ﺪ.
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دارم ﺳﺎل  ۱۳۴۸آﻗﺎی

دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪزاده ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ

ﻣﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰی در ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎره ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ Fluid Inclusionsآﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ در واﻗﻊ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻘﺪاری از
ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﺷﮑﺎف ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻠﻮر در آﻧﻬﺎ ﺣﺒﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪزاده رﯾﺌﺲ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺎدروان ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮاﷲ
ﺧﺎدم رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﻮرس ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ -ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد -ﺷﺪم و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ و ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ ﻧﺎﻧﺴﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ اﻋﺰام ﺷﺪم .دراﯾﻦ ﻣﺪت ،در ﺑﺪو اﻣﺮﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎرد ﭘﻮﺗﯽ - Dr.Bernard Potyﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ و ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ داﺷﺖ -ﭘﺮداﺧﺘﻢ .در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺮار ﺷﺪ روی ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﻨﺎروﯾﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮم .اﯾﻦ ﭘﺮوژه درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم زاﮐﺎ در
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ،
ﺣﻔﺎریﻫﺎی زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪای از داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﻪﻧﺎم Edwin

 Roedderاز ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ در ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﯿﻨﮕﺎم و ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﭘﻮرﻓﯿﺮی
دﯾﮕﺮ درآﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ
در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﺿﻮح دو ﻧﻮع ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎرز و
دﯾﮕﺮی ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺑﺨﺎر ﺑﺎرز دوﺷﺎدوش ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﮐﻮارﺗﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮارت ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۶۰۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی در اﮐﺘﺸﺎف
ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺪود از ﻣﻌﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﯿﺮت
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ ﮐﻪ در ﺑﯿﻨﮕﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
درﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﺮوژه زاﮐﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدم ،ﻧﺸﺎن دادم ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎری اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ زاﮐﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در زاﮐﺎ آن دو ﻧﻮع ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺮارت ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﭘﺎ ﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
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ﻣﻦ درﺑﺎره ﭘﺮوژه زاﮐﺎ در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﻨﺎروﯾﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﻔﺎری ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﻨﺎروﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﺛﺎری از ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی در ﭘﺮوژه زاﮐﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آورد و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اداﻣﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در زاﮐﺎ
را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﻢ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎرد ﭘﻮﺗﯽ ﺷﺮوع ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮرﻓﯿﺮﻫﺎی ﺳﺘﺮون
) (Barrenاز ﭘﻮرﻓﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎرور) (Productiveو ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﮐﺘﺸﺎف ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪل در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی روی ﻣﻌﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺑﻬﺎر  ۱۳۵۱دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ و ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﻃﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻗﺒﺎل ﺷﺎدروان ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎدم

و دﮐﺘﺮ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪزاده و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﯾﻠﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﭼﺮا زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟
از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﻮ ﻋﻈﻤﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮدم و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﮐﺮهزﻣﯿﻦ و ﺳﯿﺎرات ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻄﺮح
ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآوردم ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﺷﺘﻪ
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ رادردﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ادﯾﺐ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم و دﺑﯿﺮ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻗﺎی دوﻟﻮ ﮐﻪ از دﺑﯿﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ و زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در
اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺎدن و ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﺎﻓﺬ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ﺷﻮق ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ﺷﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺻﺪدرﺻﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺸﻖ و
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر و آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دوﺳﺖ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس در اﯾﺮان و در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﻪ را ﻣﺪﯾﻮن اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اذﻋﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺎوش در
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻮه ﻫﺎ ،دﺷﺖﻫﺎ و رودﻫﺎرا درون ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم و ﻋﻠﻢ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ رازﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اداﻣﻪ دارد .ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ﺳﻌﺪی :ﻫﺰار ﺟﻬﺪ ﺑﮑﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺸﻖ ﺑﭙﻮﺷﻢ/ﻧﺒﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ آﺗﺶ ﻣﯿﺴﺮم ﮐﻪ ﻧﺠﻮﺷﻢ
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎوش در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﯾﮏ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس و ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺮدی ﮐﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﻮهﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی آن ﻣﯽﺷﻮد و از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .وﻟﯽ
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ درک زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﻪ ﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس از ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﻦﺧﻮردﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﻮاب ﺑﺮای ﻫﺮﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻫﺴﺘﻢ .زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در آن اﺳﺖ
و ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد را از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮهزﻣﯿﻦ در ﮐﻨﺎر
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ از آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦ ﯾﮏ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس وﺟﻮد دارد و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دﻏﺪﻏﻪﺧﺎﻃﺮ دارد.
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،رﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻣﺎﯾﻠﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮم ﻫﺮ دو در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻮه دﺧﺘﺮی و ﭘﺴﺮی ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎ ،ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺳﻨﮓﻫﺎ در زﯾﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ام و ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎدرﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ آﺗﺸﻔﺸﺎن درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دل ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ در ﺳﻨﮓﻫﺎی آذرﯾﻦ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﭘﺘﺮوﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،درﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮدﺗﺎن درﺑﺎره ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ) ۱۳۴۷ﺗﺎ (۱۳۵۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی
آذرﯾﻦ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﺑﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺮﯾﺰ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﺤﺪودهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺎﻫﮏ رﺑﺎط )ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻧﯿﺮﯾﺰ( ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ
ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﻫﻢ درﺑﺎره ﭘﺘﺮوﻟﻮژی ﺳﻨﮓﻫﺎی آذرﯾﻦ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺮوس
زرﻋﯿﺎن )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ Dr.William A Wattersاز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ
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ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻃﺮود را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪزاده اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه زﯾﺎدی از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﻮﮔﺴﻼو در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﯿﺰاﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻢ ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻨﺼﻘﻪ ﮐﺮﻣﺎن را زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ روی آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﻣﯿﻨﺮاﻟﯿﺰاﺳﻮن
ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﻮم.ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۱در آزﻣﻮن ﺑﻮرس
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای دوره دﮐﺘﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدم
اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ درآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ در ﻧﺎﻧﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ.ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و درهزار ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺮوم .آن زﻣﺎن ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 Selection Trustدر ﺳﺎل  ۴۵-۱۳۴۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺴﺎری در ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد
و ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻧﺴﺎر و ﺗﻌﺪادی از ﻣﻐﺰهﻫﺎی ﺣﻔﺎری اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻣﻌﺪن
درهزار ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻐﺰهﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮدم و ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره ﻣﻌﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﺎزم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪم و ﺳﺎل  ۱۳۵۳دﺧﺘﺮم و  ۱۳۵۴ﭘﺴﺮم در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪﻧﺪ.ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻮد.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ در ﭘﻮرﻓﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎرور)  (Productiveﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺪن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﺗﻤ ﺰ دادن آن از ﭘﻮرﻓﯿﺮﻫﺎی ﺳﺘﺮون ) (Barrenو در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﻞ در
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت زﯾﺮﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎرد ﭘﻮﺗﯽDr. Bernard
 Potyﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ Fluid Inclusionsرا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﻫﻤﮑﺎر اﯾﺸﺎن ﭘﺮوﻓﺴﻮر
آﻟﻦ وزﺑﻮرد  Professor Alain Weisbrodﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﭘﻮرﻓﯿﺮﻫﺎی اﯾﺮان
ﻣﺜﻞ درهزار و ﻣﯿﺪوک و ﻫﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﭘﻮرﻓﯿﺮﻫﺎی ﺳﺘﺮون و ﺑﺎرور در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪم .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدم.
ﺳﺎل  ۱۳۵۳دوﺑﺎره ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻣﻌﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺲ اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦﺑﺎر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ روی زﻣﯿﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻐﺰهﻫﺎی ﺣﻔﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و از ﺑﯿﻦ آن ﻫﺰار ودوﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻮدهﻫﺎی ﻧﻔﻮذی
ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎآﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺑﺎ ﻋﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ،از اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻐﯿﺮ درﻣﻌﺪن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻢ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ را اداﻣﻪ دادم .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و اﻧﺠﺎم ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ
ﭘﻮرﻓﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻌﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ،اﻧﻮاع آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ و آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ روی ﺳﻨﮓﻫﺎ و
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن درﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻤﻦ۱۳۵۵از رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﻻت در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی
در ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﻟﻮرن-ﻧﺎﻧﺴﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدم و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ
دﮐﺘﺮی دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪم .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎ و در واﻗﻊ ﭘﺎ ﻦ آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ
اﮐﺘﺸﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺖ 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
 Lorraine - Sciences de la Terre, mémoire n°34 - 1977- Science de la Terreﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﻬﺎرﺳﺎل
۱۳۵۶از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ و ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ ﻧﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺎﻣﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر و ارزشﮔﺬاری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰآن را ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﺎ
ﭼﮑﯿﺪه ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و
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روﺳﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه از  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
درﺑﺎره آﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮ ﺪ.
اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۵۵ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﺪم و ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و
ﺑﺎزدﯾﺪ در ﻣﻌﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻢ .آن زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در ﻣﻌﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ درﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺑﺰرگ درﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل
ﺟﻨﺐوﺟﻮش ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ آﺻﻔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل ﭘﺲ
از اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﻣﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ازﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ درﺑﺎره ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﮐﺎﻧﺴﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﮔﺮوه ﯾﻮﮔﺴﻼو در اواﺧﺮ
دﻫﻪ  ۱۳۴۰ﮐﺎرﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ روی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺗﻮﺟﻪام ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﯾﺮان ﺑﻮدوﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ زونﻫﺎی
دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم و ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎرﻧﮋاد-
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪ .آن زﻣﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮوژه اﮐﺘﺸﺎف آﻟﻮﻧﯿﺖ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻫﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت وﺗﺎ ﺪ دﮐﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎرﻧﮋاد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻧﻔﻮذی و زونﻫﺎی دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن در اﻣﺘﺪاد زون ارس ﺗﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن را اراﺋﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدم.
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دارم آن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ارﺳﺎل دو اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺿﺮوری ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی ﻣﺮﺣﻮم رﮐﺎبﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺮوک ﺑﻮد ،رﻓﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﺮ واﻗﻊ در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻪ
ً
روﺳﺘﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﺗﺎﻗﯽ اﺟﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﺨﺮاج در اﻃﺮاف ﻣﻌﺪن و
داﻣﻨﻪﻫﺎی آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ دره ﺳﻮﻧﮕﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ روزی ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﺗﺠﺴﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .روز ﭼﻬﺎرم ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۵۶ﺻﺒﺢ زود ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﯾﯽ ﻣﺮا
ﺗﺎﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮﻧﮕﻮن رﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﯿﺎده و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﻧﮕﻮن راه اﻓﺘﺎدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻧﻔﻮذی ﺑﻪ
ﺷﺪت دﮔﺮﺳﺎن ﺷﺪم .ﺷﻮاﻫﺪ روی زﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﭘﺴﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﺛﺎری از ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی از ﻧﻮع ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻊ ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺑﺮشﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺷﺪﯾﺪ ،وﺟﻮد
ﮔﺴﻞﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﯾﮏﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ)ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ( و آﺑﯽ )
آزورﯾﺖ( و ﺗﻮده ﻧﻔﻮذی ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﺘﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی دره ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﻮد ،روان ﺷﺪم و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮم ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد ،در ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮازﯾﺮ
ﺷﺪن دراﯾﻦ دره ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺮ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻧﻮع ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدم .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺷﻮاﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از رﮔﻪﻫﺎی ﮐﻮارﺗﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی اﻓﺸﺎن در ﺗﻮده ﻧﻔﻮذی ﭘﻮرﻓﯿﺮی و
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ و آزورﯾﺖ ﻧﺎم ﺑﺒﺮم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﯿﺎر
وﺳﯿﻊ آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺲ و ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ
و اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺷﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد.
ﭘﺲ از ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽام ﭘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺴﯿﺮ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﻪ دره ﻋﻤﯿﻖ ﺳﻮﻧﮕﻮن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی دره و ﻃﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ درﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ،ﺧﻮدم را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪم وازاﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﺷﺎدروان رﺿﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﺪن اوراﻧﯿﻮم ﭘﯿﺪاﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺠﻮﯾﯽ و اﮐﺘﺸﺎف اوراﻧﯿﻮم ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ راه
اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪﯾﻢ .در آن زﻣﺎن روﺑﻪروی ﺑﺎغ ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ در ﻃﺒﻘﻪ دوم آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ اﺟﺎره
ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ زﻧﮓ در را زدم ﻫﻤﺴﺮم از اﯾﻮان ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﯿﺮت و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ دررا
ﮔﺸﻮد و از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ و در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﻢ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ
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ﻣﻌﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ:ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺷﺐ و روز ﻣﺎ را ﯾﮑﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ وﺣﺎﻻ ﻣﻌﺪن ﺟﺪﯾﺪ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪم و از آﻗﺎی ﺣﯿﺪری ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎزک ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﻫﺮﭼﻪ در دﺳﺖ دارد،
زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارد و از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺎزک ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻫﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎزک زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰی
ﺧﻮاه از ﻧﻈﺮ آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ آﻧﻘﺪر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ را در
زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﺑﺰرگ ﻣﺲ
ﭘﻮرﻓﯿﺮی درﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻣﺮاﺗﺐ
را ﺷﺮح دادم .ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﺣﻘﯽﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮرزﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺎدروان ﻣﻬﻨﺪس
آﺻﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺎن دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺪ وﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی از ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ و روﺷﻦ در ﮔﺰارﺷﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ .ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻃﯽ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮدم.
ﻫﻤﺴﺮم در آن زﻣﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺎه ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺛﻤﯿﻨﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .از ﻫﻤﺴﺮم
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺮا ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد و ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻠﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺎ ﺪرﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ درز ﮐﻨﺪ .ﮔﺰارش ﻣﻦ ﭘﺲ ازآن ﺑﺮای ﺷﺎدروان ﻣﻬﻨﺪس آﺻﻔﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن وﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻇﻬﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ و
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎرﻧﮋاد ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻬﻨﺪس
اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ" در ﺑﺨﺶ اﮐﺘﺸﺎف وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد،

ﺑﻪ وزارت

ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﺮای ﺳﻮﻧﮕﻮن و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ در اﻃﺮاف آن ﺻﺎدر ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻗﺮار ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺷﺪﮔﺰارش اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮای وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن وﻗﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺠﻢآﺑﺎدی ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻨﺘﻮ( در آﻧﮑﺎرا در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،درﺑﺎره ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺳﻮﻧﮕﻮن و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن در
ﺣﺪ ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺨﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻢ را اراﺋﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﻨﺘﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را ﺗﻐ ﺮ داده ﺑﻮد و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﮓ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ راﮐﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ازﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺪرال اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﻮدم ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﻦ درﺑﺎره ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﺳﻮﻧﮕﻮن ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﮐﺘﺸﺎف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ درﺑﺎره ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ
ﭘﻮرﻓﯿﺮی دﻧﯿﺎ ،ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ژورﻧﺎل ﭼﺎپ ﻟﻨﺪن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﺳﻮﻧﮕﻮن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ،ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺰرگ‐
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ازﺷﻨﯿﺪن آن در ﻣﻦ ﺷﻮق زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﻮﻧﮕﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ ،وزﯾﺮ وﻗﺖ ﻣﻌﺎدن
اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه در ﺑﺎره اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان واﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺪرال اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮارﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﺎﺗﯽ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن
اﯾﺠﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﺰام ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﺑﻪ دﻋﻮت
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ

ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺮوم و در اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ

درﺳﻮﻧﮕﻮن داﺷﺘﻢ ،از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻔﺎری اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدم.
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درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪﺗﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم؛ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﻣﻦ در ﺳﺎل ۱۳۵۶ﺑﺎﺷﺮوع اﻧﻘﻼب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در
ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮐﺘﺸﺎف
ﻣﻌﺎدن راﮐﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ
اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آرﺷﯿﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎره ﺳﻮﻧﮕﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی در ﺳﻮﻧﮕﻮن و ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎره ژﻧﺰ ﯾﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه زﯾﺎدی وﺟﻮددارد .آن زﻣﺎن ﻋﺪهای از
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﻮدن ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ در
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﯾﮑﯽ ازﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎﺷﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺤﻪای درﺑﺎره ﺳﻮﻧﮕﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮرﻓﯿﺮی
ﺑﻮدن ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺴﺘﻘﻞ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ را از ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ رﻫﺎ ﮐﺮده و
روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی در ﺳﻮﻧﮕﻮن از ﻧﻮع ﭘﻮرﻓﯿﺮی اﺳﺖ واﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬری ﮐﻼن ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎورﮐﺎﻧﺴﺎران را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
درﺑﺎره ﺳﻮﻧﮕﻮن ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ و در آذر  ۱۳۶۵ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ اراﺋﻪ ﮐﺮد .دراﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺿﻤﻦ رد ﻋﻘﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
دﻓﻌﺎت از ﻧﻈﺮات ﻫﺎﺷﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻓﺎع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﮔﺰارش در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۷۱از ﻣﻌﺪن
ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم از ﺳﻮی آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮزاده ﺑﺨﺸﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻗﺎن و ﻣﺸﺎور ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ در آن
زﻣﺎن ) (۱۳۷۱ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ داده ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﮐﺒﺮزاده اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻮﻧﮕﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﮐﺒﺮزاده ﺑﻪ ﻣﻦ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ از ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت دﻓﺎع ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺴﺎر از ﻧﻮع ﭘﻮرﻓﯿﺮی و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﻟﯿﻦ ﺣﻔﺎریﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﺮای
ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان ﻃﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎل
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺎذﺧﯿﺮه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  66/0ﺻﺪم درﺻﺪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﺲ اﯾﺮان اﺳﺖ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن
اداﻣﻪ دارد .ﭘﺲ از ﮔﺰارش اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در اﻣﺘﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺮای
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻮﻧﮕﻮن اداﻣﻪ دارد.
ﺷﻤﺎﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ .از ﺣﺲ دروﻧﯽﺗﺎن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻨﺪوﮐﺎو در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮآوری و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮ ﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﺳﺎل از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﺬرد و ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻢ در
ﻣﺮداد ۱۳۵۶درﺑﺎره ﮐﺸﻒ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻣﻌﺪن
ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،آﮔﺎه ﺷﻮم .ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﭘﯿﺮوزﻧﯿﺎ در ﻣﻌﺪن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎجآﻗﺎزاده ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﺳﻤﺎ" دﻋﻮت ﺷﺪم ﮐﻪ از ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮم )ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻨﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن( ﮐﻪ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﻦ در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻏﺎز ﮐﺎر ﻣﻦ در ﺳﻮﻧﮕﻮن از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮔﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آن ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم

و دﯾﺪن دوﺑﺎره ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎی ارﺳﺒﺎران ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ و

ﺷﺎدیﺑﺨﺶ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ از ﺗﺒﺮﯾﺰﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ در ﻃﻮل راه ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺗﻐ ﺮات
وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ورزﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ،اﺻﻼ" ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ
اﻣﺮوز ﻧﺪاﺷﺖ .داﻧﺸﮕﺎه آزاد ورزﻗﺎن اﻣﺮوز در ۳۰رﺷﺘﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از ﻧﻈﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن‐
ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮﻧﮕﻮن آﻣﺪه ﺑﻮدم و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ
درﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻐ ﺮ و ﺗﺤﻮل ﺳﻮﻧﮕﻮن را در ﯾﮏ ﻃﻮل زﻣﺎن ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده
ﺑﻮدم .از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﮕﻮن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﯾﻌﻨﯽ از  ۱۳۵۶ﺗﺎ  ۱۳۹۶ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺗﻐ ﺮ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦﻫﺎ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ و واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻦ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ،از ﻣﻌﺎدن زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﯿﻨﮕﺎم و ﺳﻦ ﻣﺎﻧﻮﯾﻞ و ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺪن دﯾﮕﺮ ﭘﻮرﻓﯿﺮی
آﻣﺮﯾﮑﺎﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اداره اﻣﻮر آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻠﯽ در ﺣﺎل اداره ﺷﺪن
اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺷﺎد وﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺗﺤﺮک و
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻐﻠﯿﻆ
وﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎﻟﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﺪ ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺪن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.
اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﻫﺴﺘﻢ و از اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪام ،ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارم.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ دراﯾﻦ ﻣﻌﺪن
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،ﺑﯿﺶ از  ۳۵۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن،
ﭼﻬﺮه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازاﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و روزﺑﻪروز ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎرﻧﯿﺮوی ﺟﻮان ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰاﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد و ﮐﺸﻒ ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﻬﺎن

ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﻮﻓﺎﮔﻮﺳﺘﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎرا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺲ و ﻃﻼی ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﺎدآور ﺷﻮم آذر ۱۳۷۹آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﺮهای ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎتﻣﻌﺪﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای از زﺣﻤﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ وﻣﻌﺮﻓﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺗﻘﺪﯾﺮ
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ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و ﮔﺰارش  ۱۳۵۶ﻣﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ازاﯾﺸﺎن و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎرﻧﮋاد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺑﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻦ درﺳﻮﻧﮕﻮن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ
آن در اﯾﺮان و در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﻣﺸﻮق ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﻢ.
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪزاده،
دﮐﺘﺮ ﻧﻮﮔﻞ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﺟﺎر ،دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺰهای از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮﻣﺎن ﺷﺪﯾﻢ .در
اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ داﻧﺸﮑﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن زﻣﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ،اﮐﺘﺸﺎف ،اﺳﺘﺨﺮاج ،ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ ،ﻣﺘﺎﻟﻮرژی و زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ در آﯾﻨﺪه ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدرا ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﯿﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ.ﭘﺸﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺎدن ﻓﻌﺎل اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ،زﻏﺎلﺳﻨﮓ

ﮐﺮﻣﺎن و ﻣﻌﺎدن آﻫﻦ ﺑﺎﻓﻖ و ﮐﺮوﻣﯿﺖ

اﺳﻔﻨﺪﻗﻪ،وﺟﻮد ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
اﻋﺘﻼ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﻣﻦ درآن زﻣﺎن ،ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم
و ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮدم و از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر داﺷﺖ ،از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺮدم .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎری از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻦ در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف اوراﻧﯿﻮم آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم از اﯾﻦ راه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺎوﻧﺰوﯾﻞ ﮐﻮ ﻨﺰﻟﻨﺪ درﺷﻤﺎل ﺷﺮق
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻮد و ﻣﻦ در آن زﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و دوﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﻤﺎن در ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ ﭘﺮت ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﺮوژه وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ وﺷﻮاﻫﺪ روی زﻣﯿﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﮑﺎﻻت را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺧﻮدم ﮐﻪ
ﻣﻌﺎون ﭘﺮوژه ﺑﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ وروﻧﺪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و ﺣﻔﺎریﻫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ وﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ درﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺪرال اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪم .آﻧﺠﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد درزﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم
و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰی را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدم و ﺑﺎردﯾﮕﺮاز ﻃﺮف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی-ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﺰر
راﻣﺎن اﺳﭙﮑﺘﺮﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد-ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اوراﻧﯿﻮم ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎرد ﭘﻮﺗﯽ-اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار آن ﻣﺮﮐﺰ -رﻓﺘﻢ و درﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﺎل و ۱۳۸۴زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ روی ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی
ﺳﺮبوروی ،ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ ،ﻣﺲ ،ﻗﻠﻊ و ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدم .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﯿﺎﻻت ﮐﺎﻧﯽﺳﺎز و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻔﺖ در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎلﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ" ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه آن
ﺑﻮدم  ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺸﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ارﺷﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .ﻃﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺪرال اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺠﻼت
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دﻋﻮت از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ
ﺧﺎرﮐﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺘﺨﯽ ازداﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﻻت درﮔﯿﺮ ،ژﯾﻮﺷﯿﻤﯽ ﺳﯿﺎﻻت در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی
رﺳﻮﺑﯽ و ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت

و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺳﺮب و روی و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻔﺖ در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی

رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدم.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﮐﻪ در دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
راﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﺠﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ،دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوران ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻌﺪاز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﮐﻨﺎر اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ از وﻗﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی
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ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادهام و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و
اﯾﺮان ﺻﺮف ﮐﺮدهام .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ُﺑﻌﺪی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم ،ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻢ در
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ دارﯾﻢ و درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺎل ۲۰۱۲در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻮﻧﮕﻮن وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺴﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﭼﻮﮐﯽ ﮐﺎﻣﺎﺗﺎ در ﺷﯿﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای اداﻣﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در ﺳﻮﻧﮕﻮن اراﺋﻪ دادم .در آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارم از
ﻣﻌﺪن ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۶راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﻌ ﻦ ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺪرن
ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪآﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺂ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای اداﻣﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در ﺳﻮﻧﮕﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮدم و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮدم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻮاد ﺑﺎﻃﻠﻪ درﻣﻌﺎدن
ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﺳﺘﺎدان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻌﺎدن ﺗﺒﺤﺮدارﻧﺪ،
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻄﺢ دﮐﺘﺮی از اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺎرﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ،
ﺑﻪﻃﻮر اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎورﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﯽ وﭘﺮوژهﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ رﻓﺘﻪام .ﻫﻤﮑﺎری و
ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺮوژه اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﭼﺎه ﻓﯿﺮوزه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ ،ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ و
ﻃﻼی ﭘﻮرﻓﯿﺮی ﺷﺎدان در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ زرﻧﺎب ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ارﺳﺒﺎران ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ در ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ زﻣﺎﻧﻢ را ﺻﺮف ﻣﺸﺎوره و ﮐﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﮐﺎر ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻮدم ،ﺑﺮق رﻓﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﭗﺗﺎپ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ
ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ دادم و ﻋﮑﺴﯽ ﻫﻢ ازاﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ دارم.
و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻦ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻫﻤﺴﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﯾﻢ .از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﻫﺎی ﺷﻌﺮدر ﮐﻨﺒﺮا را ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرداﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ از ﺷﻌﺮا و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻫﻢ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻗﺎی ﻫﻮﺷﻨﮓ اﺑﺘﻬﺎج )ﺳﺎﯾﻪ( در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد واﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺣﻀﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻨﯿﺎدﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )(Iranian/Persian Cultural Foundationرا ﺑﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺷﺪه و روی ﺗﺎر ﻧﻤﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ www.ipcf.org.auﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎرﺑﺮان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻌﺮوف ،ﻋﺮﻓﺎن،
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ادﯾﺎن و ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب از دﯾﻮان ﺷﻌﺮا از اﺷﻌﺎر ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را درﺑﺮدارد .اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد وﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺎل ۲۰۰۷ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺸﺘﺼﺪﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺳﺎل ﻣﻮﻻﻧﺎ)روﻣﯽ( اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺪﻧﯽ و
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ واﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
واﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.از ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺰهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﺷﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان دراﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪام .در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ
وﭘﺮورش ﮔﻞ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮔﻞ رز ﻣﯽﭘﺮدازم و ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻫﻢ در ﮐﻨﺒﺮا اﯾﺠﺎدﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮهﻫﺎﯾﻤﺎن
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اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪم وازﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
داﺳﺘﺎن ،ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮب ﻓﺎرﺳﯽ را ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮاز ﺗﻔﺮﯾﺢﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮم و ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ آﺧﺮ و ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺧﻮدم را از آن دﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪام ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﻮﻃﻨﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی راه را ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ و ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﯽ
ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﮔﺬراﻧﺪهام ،ﻋﻤﯿﻘﺎ" ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدم و در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺮ از ﮔﻞﻫﺎی وﺣﺸﯽ آن ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارم؛ روح ﺗﺎزهای در ﮐﺎﻟﺒﺪم
ﻣﯽدﻣﺪ .زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﻟﺌﻮﺟﺌﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮑﯽ ﺗﻨﻮع ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و در ﻣﯿﺎن
ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﺸﺖ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮت دارد .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻓﺮاوان ﻣﯽرود زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  ، International Penrose Conferencدﻋﻮت ﺑﻪ ﭼﯿﻦ
ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان

(program

ﺳﻔﯿﺮ

ﺷﻬﺮوﻧﺪی

)people

to

People

International
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an

Citizen

ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن

در ﭼﯿﻦ ،ﻣﻨﺸﯽ و ﺧﺰاﻧﻪدارﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻣﻌﺎون ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ )International Society for Geology
 ،(Applied to Mineral Deposits, SGAاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوری ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ و
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﺮازﻋﻼﻗﻪ از
ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ وﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
درﺷﺎﻫﺮودو ﺳﺒﺰوار ﺑﺎ ژﯾﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎﺗﯿﮏ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب
ﺷﯿﺮاز ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﺎﻟﺘﯽ اﺳﭙﮑﺘﺮال اﺳﮑﻨﯿﻨﮓ در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﯾﺮان ،اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در ﺗﮑﺎب
واﻗﻊ در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﯾﺮان ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ و دﮐﺘﺮ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی وزرای ﺳﺎﺑﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ازﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ دﮐﺘﺮ
اﺣﻤﺪزاده رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت
ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ،ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺎدن در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت
ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
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ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ 

 ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:

ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎتﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن
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