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شرح عکس روی جلد:

ساخت مخروط در مخروط، یک ساخت دیاژنزی در رسوبات، به ویژه در شیل هایی است که حاوی مقادیری کانی های کربناته هستند. این گونه ساخت ها بیشتر 

در کنکرسیون های آهکی موجود در شیل ها مشاهده می شوند. چگونگی شکل گیری این ساخت ها همواره مورد گفت وگوی زمین شناسان بوده است. برخی معتقدند 

که به دلیل رشد کلسیت فیبری شکل در اثر فشار ناشی از وزن رسوبات فوقانی در هنگام دیاژنز دفنی، و یا فشار ناشی از رشد کنکرسیون ها به وجود آمده اند. بعضی 

از زمین شناسان نیز عقیده دارند که این ساخت ها در اثر رشد موجی شکل بلورها در زمان دیاژنز تشکیل شده اند.

عکس از مهندس امیرمحمد جمالی کارشناس زمین شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

آموزش

 مجله ي رشدآموزش زمین شناسي، پذیراي مقاالت پژوهشي ـ کاربردي استادان محترم دانشگاه ها و دانشکده هاي زمین شناسي، زمین شناسان ،

مدرسان، دبیران گرامي و صاحب نظران علوم زمین است.  مقاالت ارسالي باید در راستاي هدف هاي مجله و مرتبط با ساختار برنامه ي آموزش و 

پدیده هاي زمین شناسی ایران و به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت رفع نیازهاي آموزشي زمین شناسي در نظام آموزشي کشور باشد. به مقاالتي که 

در مورد زمین شناسي ایران باشند، اولویت داده مي شود.  مقاالت ارسالي باید با معیارهاي تحقیق و پژوهش هاي مطرح شده در کتاب هاي درسي وزارت 

آموزش وپرورش هماهنگي داشته باشند )ارجاع دقیق، استفاده از منابع دست اول، رعایت اصول تحقیق و پژوهش و...(.  مقاالت باید حروف چیني شده 

و یا با خط خوانا روي کاغذ A4 و با فاصله ي مناسب بین سطرها و بدون خط خوردگي، با رعایت حاشیه بندي مناسب نوشته شوند.  حجم مقاالت 

حداکثر 10 صفحه دست نویس باشد.  تصویر، عکس، نمودار یا جدول موردنیاز مقاله به آن ضمیمه و جایگاه هر کدام در متن مشخص شود و نوشته ها 

حتماً فارسي باشد.  کلمات حاوي مفاهیم پایه »واژه هاي کلیدي« از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.  به مقاالت ترجمه شده، 

نسخه اي از متن اصلي نیز ضمیمه شود.  مقاله باید داراي چکیده باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.  معرفي نامه ي 

کوتاهي از نویسنده یا مترجم همراه یک قطعه عکس، عناوین و آثار وي پیوست باشد.  آراي مندرج در مقاالت، بیانگر نظر مجله نیست و نویسنده 

مسئول هرگونه پاسخگویي به آن است.  فصلنامه ي رشد آموزش زمین شناسي در رد یا قبول مقاالت، ویرایش علمي و فني و ادبي، و افزایش یا کاهش 

حجم آن ها مختار است.  مقاالت دریافتي بازگردانده نمي شوند.  مقاالتي مورد بررسي قرار مي گیرند که اصل آن ها همراه با نسخه ي اصل تصویرها 

و نمودارها تحویل مجله شود. لطفاً از ارسال کپي خودداري فرمائید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



دبیرسرسخن
1. مدير داخلي فصل نامه، پس از مراجعت از اهواز، محل برگزاري »همايش 

ساالنه ي انجمن زمين شناسان ايران«، خبرهاي خوبي به همراه آورده بود. 

اين كه بيش از 900 مقاله براي اين همايش ارسال شده بود، ركوردي قابل 

تحسين است. زمين شناس نمونه ي سال )دكتر فريد ُمر( نيز برگزيده شد كه 

جاي بسيار خوش وقتي است. ولي اين كه از مهندس محمد حسن نبوي، به 

عنوان يکي از پيشگامان زمين شناسي ايران تجليل به عمل آمد، هم جاي 

بسي خوش حالي و هم جاي شگفتي همراه با افسوس دارد.

خوش حالي از اين كه باالخره به قول معروف »نمرديم و ديديم از يك 

زمين شناس ايراني در جامعه مان ياد شد و از بيش از 40 سال خدمتش به 

زمين شناسي مملکت تجليل به عمل آمد. اين كار بسيار پسنديده و جاي 

اميدواري است كه در آينده تکرار شود«. ان شاءاهلل. و اما جاي شگفتي و 

افسوس دارد كه چرا تاكنون به اين فکر نيفتاده بوديم. در حالي كه همه ساله 

از چوپان نمونه گرفته تا استادان رشته هاي متفاوت علوم و هنر، مخترعين 

و مکتشفين، كارگران نمونه، كارمندان نمونه، صنعتگران نمونه و هزاران 

نمونه ي ديگر به عنوان »چهره هاي ماندگار« به گونه اي و در مراسم گوناگون 

تشويق و تجليل مي شود، آيا چهره هاي برجسته اي چون شادروانان دكتر 

از  و... نمي توانستند  سحابي، دكتر قريب، مهندس خادم، دكتر بزرگ نيا 

چهره هاي ماندگار علوم زمين ايران باشند و از خدمات آن ها در حد اهداي 

يك شاخه گل تقدير شود؟ حال جوايزي چون ماشين هاي سواري و لوح هاي 
تقدير بلورين و زرين و... پيشکش.

تاكنون و به مناسبت هايي چندبار در همين سرمقاله )سخن سردبير( 

از ناديده گرفتن ارزش هاي علوم زمين و دانش آموختگان آن سخن گفته 

شده است و بار ديگر هم مجبورم تکرار كنم. از زمان اكتشاف و استخراج 

نفت در اين مملکت بيش از يکصد سال )1286 هجري شمسي( مي گذرد و 

ما داريم نان زمين شناسي را مي خوريم، ولي نمي دانيم از كجا و به وسيله ي 

چه كساني اين ماده ي حياتي )نفت( شناخته مي شود و به دست مي آيد. 

مي شنويم و مي خوانيم كه فالن ميليارد دالر از فروش نفت به دست آورده ايم 

و تمام مخارج مملکتمان را از آن تأمين مي كنيم، ولي نمي دانيم نفت هم 

يك ماده ي معدني است كه مانند هزاران ماده ي معدني ديگر، از دل زمين 
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در ميدان هاي نفتي به دست مي آيد و شناسايي اين ميدان ها فقط 

به وسيله ي دانش آموختگان علوم زمين صورت مي گيرد و الغير.

در زندگي روزمره، ما از هزاران نوع مصنوعات داراي خاستگاه 

معدني استفاده مي كنيم، ولي نمي دانيم ماده ي اوليه آن ها چيست، 

خاستگاه آن كجاست و توسط چه كساني شناسايي و استحصال 

مي شود؟ از كارد و چنگال و قاشق آشپزخانه، استکان و نعلبکي، 

ديگ و سه پايه گرفته تا صنايع عظيم فوالد و مس، خودرو، هواپيما، 

آب، برق، انرژي و... همه و همه خاستگاه زمينيـ  معدني دارند كه فقط 

به وسيله ي افراد به خصوصي به نام زمين شناس و معدنکار شناخته 

مي شود و به دست مي آيد. حال چرا اين افراد چنين مورد بي مهري 

هستند، نه كسي علت آن را مي داند و نه كسي حاضر به پاسخ گويي به 

آن است. به همين دليل است كه تجليل از نبوي را شگفتي مي دانيم و 

افسوس ياد مي كنيم.از غفلت از بزرگداشت استادان اين رشته كه در قيد حيات نيستند، با 

2. اطالع يافتيم كه امسال هم مانند سال هاي گذشته، »المپياد 

جهاني علوم زمين« در كشور تايوان برگزار شد و باز هم ما )يعني 

دانش آموزان حائز شرايط ما( در اين آزمون مهم شركت نداشتيم و 

نتوانستيم شايستگي هاي نخبگانمان را مانند ساير رشته ها در اين رشته 

نيز به جهانيان ثابت كنيم. در حالي كه مي دانيم، ايرانيان از مستعدترين 

نسل هاي بشري هستند كه در همه ي زمينه ها آن را به منصه ي ظهور 

رسانده اند، چرا اين توان عظيم بالقوه را نديده مي گيريم؟ باز هم همان 

سؤال هاي سطور باال مطرح مي شوند كه جواب گويي ندارند. اميدواريم 

با بدعتي كه در همايش انجمن زمين شناسان در اهواز گذاشته شد، در 

آينده در سطح كالن از بزرگان و دانش آموختگان اين رشته از علوم پايه 
ياد شود؛ ولو با يك »شاخه گل«، ان شاءاهلل.

                                                                               والسالم
3
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اشاره
زمين لرزه ي دوازدهم مه 2008 ميالدي »ونچوان«1 موجب وارد آمدن آسيب جدي به شهر ونچوان و تخريب 
شديد شهرهاي »ينگزيو«2، »بيچوان«3 و »كوينگچوان«4 شد. در اين زمين لرزه كه بزرگي آن Ms=8 بود، بيش 
از 300 كيلومتر گسيختگي سطحي و حدود 2/5 تا 4 متر جابه جايي عمودي در طول ساختار گسل »ينگزيو 
ـ بيچوان«5 يا گسل F2 ايجاد شد. ميزان گسيختگي سطحي به سمت شمال بيچوان كاهش يافته و با حركت 
راستا لغز راست بر ساختار گسل و جابه جايي حدود 2 متر قابل پي گيري است. زمين لرزه ي ونچوان شاهدي بر 
حركت پوسته به سمت شرق فالت تبت است كه در تداوم هم گرايي قاره هند  و اوراسيا به وجود آمده است.

مقدمه
 Ms=8 دوازدهم ماه مه سال 2008 ساعت 14 و 28 دقيقه به وقت »بيجينگ«6، زمين لرزه ي ونچوان با بزرگي
به وقوع پيوست. در اين زمين لرزه بيش از 79 هزار نفر كشته و حدود 300 هزار نفر مجروح شدند. بعد از 
زمين لرزه ي سال 1976 »تنگشان«7 با بزرگي Ms=7/8، اين زمين لرزه مصيبت بارترين زمين لرزه ي چين است. 

مركز بيروني زمين لرزه ي اصلي در جنوب باختري شهر ينگزيو قرار دارد )تصوير1(.
براساس داده هاي سازمان هاي ذي ربط، كانون زمين لرزه در عمق 14 تا 19 كيلومتري و شيب صفحه ي گسل 
بين 59 تا 40 درجه به سمت باخترشمال باختري است. تقريباً در طول يك هفته بعد از زمين لرزه ي اصلي، سه 

sM≤5 منطقه را لرزاند. پس لرزه با بزرگي 5 
مجموع طول گسيختگي هاي ناشي از زمين لرزه بالغ بر 300 كيلومتر است كه بخش عمده ي آن در دو 
شهر ينگزيو و بيچوان رخنمون دارد. براساس شکل هندسي ساخت هاي ايجاد شده، جابه جايي رخنمون  
رويداد  از  بعد  تهيه شده  هوايي  و عکس هاي  ماهواره اي  تصاوير  تفسير  و  در طول ساختار گسل  يافته 
با زمين لرزه ي ونچوان و قطعات تشکيل دهنده ي آن شناسايي و نقشه ي لرزه  زمين لرزه، گسل مرتبط 

زمين ساخت منطقه ارائه شد.

ترجمه ي: سهيال بوذري*

زمینلرزهيونچوانچین
وحركتپوستهبهسمت
شرقفالتتبت
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تصوير1.  تصوير ماهواره اي ETM و گسل هاي اصلي در پهنه ي زمين ساختي النگمنشان. دايره ي زرد نمايانگر 
موقعيت مركز بيروني زمين لرزه ونچوان با بزرگي Ms=8 است. در تصوير، سه پهنه ي ساختاري با مرزهاي گسله 
 F2 گسل ،)Guanxian-Anxian( و پهنه ي گانگزيانـ  آنگزيان F1 مشخص شده اند كه از خاور به باختر شامل گسل
و پهنه ي ينگزوـ  بيچوان )Yingxiu-Beichuan(، گسل F3 و پهنه ي مائوـ  ون )Mao-Wen( مي شود. در گوشه ي 

sM≤3 مشاهده مي شوند. پايين سمت راست، پس لرزه هايي با بزرگي

ویژگيزمینساختيگسترهيزمینلرزهيونچوان
مجموع گسیختگي هاي به و جود آمده در زمین لرزه ونچوان و پس لرزه هاي آن در راستاي NE گسترش یافته اند و 
در پهنه ي زمین ساختي »النگمنشان« 8 قرار دارند )تصویر 1(. همان گونه که در شکل 1 مشاهده مي شود، در این پهنه ي 
زمین ساختي، سه ساختار اصلي گسله تحت عنوان  گسل F1، گسل F2  و گسل F3 رخنمون دارد. گسل ها مربوط به دوره ي 
تریاس هستند و در مجموع پهنه ي راندگي النگمنشان را شکل داده اند. پهنه ي مذکور طي حرکات زمین ساختي مزوزوئیکـ   
 .]Kirby et al. 2002[ سنوزوئیک و به ویژه اواخر سنوزوئیک )میوسن پایانيـ  پلیوسن( به صورت بخش برخاسته رخنمون یافته است
سازوکار فشاري حاکم بر پهنه ي النگمنشان موجب فعالیت مجدد ساخت هاي گسل و قطعه قطعه شدن پي سنگ آن شده است، به 

.[BGMRSP,1989] گونه اي که انواع سفره هاي راندگي و صخره هاي رانده شده ي زمین ساختي در آن شکل گرفته اند

در محل پیشاني پهنه ي زمین ساختي النگمنشان، گسل F2 قرار دارد که از به هم پیوستن دو گسل ینگزیو و گسل 
بیچوان، در امتداد به سمت شمال تشکیل شده است.

.[Densmore et al.2007] فعال و عملکرد آن از نوع راستا لغز راست بر با مؤلفه ي کوچک معکوس است F2 ساختار گسل

گسیختگيسطحيوجابهجایيعموديزمیندرزمینلرزهيونچوان
زمین  لرزه ي ونچوان در پهنه ي زمین ساختي النگمنشان و در طول ساخت هاي گسل هاي F2 و F3 به وقوع پیوسته است 
 F2تصویر1(. در این زمین لرزه به تمامي شهرستان ها، شهرها و روستاهاي واقع در طول مسیر پهنه ي گسیخته شده ي گسل(
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آسیب جدي وارد آمد. زمین شناسان چیني دو شهرستان ینگزیو و بیچوان را که تقریباً در دو سوي جنوب باختري و شمال خاوري 
گسلF2 قرار گرفته اند، براي تحقیق و تعیین خصوصیت جابه جایي هاي حاصله برگزیدند. شهر ینگزیو در فاصله ي کمي از مرکز 

بیروني زمین لرزه قرار دارد و گسل ینگزیو از میان آن مي گذرد.
گسیختگي هاي سطحي رخنمون یافته در طول گسل ینگزیو از نوع »پرتگاه گسل« هستند و مهم ترین آن ها در محل جاده ي 
مجاور رودخانه ي »مینجیانگ«9 ایجاد شده است. پرتگاه گسل مالیم و به شکل S است که ناشي از برخاستگي بخش باختري 
جاده  است )تصویر 2ـ الف، ب و ج(. از مشخصه هاي ساختار مذکور مي توان به بیش از 30 متر طول و حدود 2/5 متر جابه جایي 

عمودي اشاره کرد. این در صورتي است که هیچ اثري مبني بر جابه جایي افقي در طول آن گزارش نشده است.
در ادامه به سمت شمال، شهر بیچوان قرار دارد. اگر چه این شهر در فاصله ي 150 کیلومتري از مرکز بیروني زمین لرزه واقع شده 
)تصویر 1(، اما کل شهر بر اثر زمین لرزه آسیب دیده و بیشترین تعداد کشته ها و زخمي ها نیز مربوط به همین شهر است. گسل بیچوان با 
روند شمال خاوريـ  جنوب باختري از دره اي مي گذرد که شهر بیچوان در آن قرار دارد.   هما ن  گو نه که در تصویر 3 مشاهده مي شود، گسل 
بیچوان از دو شاخه ي فرعي باختري و خاوري تشکیل شده است و شهر بیچوان در محل دو شاخه ي فرعي قرار دارد. انواع گسیختگي ها 

تصوير2. گسيختگي هاي سطحي ايجاد شده در شهر تينگزيو طي زمين لرزه ونچوان.
الف( گسيختگي در پادگانه هاي آبرفتي كه نمايانگر حركت راندگي جوان در طول گسل ينگزيو است.

ب( خميدگي جاده و جابه جايي عمودي حدود 2/5 متر. همان گونه كه در عکس مشاهده مي شود، شمع هاي قلوه  اي 
كنار جاده فرو نشسته اند.

ج( نماي سه بعدي از جاده ي گسله با جابه جايي پلکاني.

ب

الف

ج
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 B03 ،B02 مانند به هم ریختگي هاي سطحي 10، پشته هاي فشاري 11 و شکستگي کششي 12 در محل ایستگاه هاي
B01b ،B0la، و B04 مشاهده مي شود.

در ایستگاه B01 )تصویر هاي 4ـ الف و ب(، کج شدگي و برخاستگي مهمي در بخش باختري ُرخ نمون 
یافته که موجب برخاستگي تمامي خانه هایي شده است که در این قسمت ساخته شده بودند. از شواهد چنین 
برمي آید که در این قسمت راندگي گسترده اي به سمت خاور انجام گرفته است. با اندازه گیري صحرایي )تصویر 
5( مقدار جابه جایي عمودي ناشي از حرکت راندگي گسل 2/7 متر  تعیین شد که بر مقدار آن به سمت جنوب 
افزوده و با حرکت به سمت شمال از مقدار آن کاسته مي شود و به 2/1 متر مي رسد. در شاخه ي باختري گسل 
بیچوان، کانال آب سیماني با روند شمال شمال خاوري آسیب دیده و دیوار باختري آن فروریخته است. این تغییر 
شکل نمایانگر کوتاه شدگي و در نتیجه فشردگي خاوريـ  باختري حاکم بر منطقه است )تصویر 4ـ  ج و تصویر 

5(. براساس طول کانال آب تغییر شکل یافته، نرخ کوتاه شدگي معادل 25 درصد محاسبه شده است.
همان گونه که در ایستگاه B03 مشاهده مي شود، ساختمان هاي ایجاد شده در طول شاخه ي باختري گسل 
بیچوان به سمت شمال و شمال خاوري )NNE(، شامل پشته هاي فشاري و شکستگي هاي کششي طولي است 
)تصویر 4ـ د( . پدیده هایي هم چون خمیدگي، به هم ریختگي و برخاستگي سطحي و پشته هاي فشاري در 
شاخه ي خاوري رخنمون دارد )تصویر 4ـ ه(. در طول مسیر 2 تا 3 کیلومتري شمال ایستگاه B04، 23 پشته ي 
فشاريـ  پلکاني13 و شکستگي هاي کششي تشکیل شده است. پشته هاي فشاري به طور عمده روند NNE دارند 
و در مواردي نیز روند آن ها NW-SE است. شکستگي هاي کششي روندهاي متفاوتي دارند، اما روند غالب آن ها 

تصوير3. عکس هوايي منطقه بعد از وقوع زمين لرزه )الف(  و نقشه ي گسيختگي هاي ايجاد شده در بيچوان )ب(. مجموعه ي شواهد 
صحرايي رخنمون يافته نشانگر حركت راستا لغز راست بر گسل است.

الفب
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تصوير 4. نمايي از گسيختگي هاي سطحي به وجود آمده در 
بيچوان.

الف و ب( ساخت هاي فشاري گسيخته شده در جنوب بيچوان 
واقع در ايستگاه B01. ساخت هاي فشاري با طول حدود 200 

متر و برخاستگي 2/7 متر در راستاي NNE گسترش يافته اند.
ج( فشردگي و گسيختگي كانال آب روستايي در محل 

ايستگاه B01. همان گونه كه مشاهده مي شود، ديواره ي خاوري 
كانال سالم باقي مانده در حالي كه ديواره ي باختري آن به 

شدت آسيب ديده است. شواهد فوق به نوعي نشانگر راندگي 
به سمت خاور است.

د( باختر بيچوان در محل ايستگاه B03. عملکرد گسل با 
روند NNE در محيط رودخانه اي با رسوب كم سبب تشکيل 

پشته هاي فشاري شده است.
 B04 ه( از شهرستان بيچوان به طرف شمال و شمال ايستگاه

پشته هاي فشاري تشکيل شده است، اما فضاهاي ناشي از 
شکستگي هاي كششي رشد چنداني نداشته اند و به عبارتي 

بسته هستند.

تصوير 5. نمايي از مقطع گسيختگي با جزئيات مربوطه در جنوب 
.B01b و B01a بيچوان، رخنمون يافته در محل ايستگاه هاي

الفب
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ENE و NW است. بدین ترتیب براساس گسیختگي هاي سطحي ایجاد شده، حرکت راستالغز با مؤلفه ي راست بر براي 

پهنه ي گسل بیچوان تعیین شده است )تصویر 3(.
شواهدرخنمونیافتهدردیگرایستگاهها

در شهر »هانوانگ« 14، شواهدي از فعالیت  ساختار گسل F3 رخنمون یافته است. در این قسمت بستر رودخانه اي با 
جابه جایي عمودي حدود 0/8 متر گسیخته )شکل 6ـ الف( و جاده ي اصلي با جابه جایي عمودي 1/1 تا 1/5 متر خمیده 
شده است. بدین ترتیب، ساختار گسل F3 واقع در بخش جلویي پهنه ي برخاسته ي النگمنشان، طي زمین لرزه ي ونچوان 

فعال شده است.
در تداوم ساختار گسل F2 به سمت شمال، یعني در  ناحیه ي شمال بیچوان، گسیختگي هاي سطحي به میزان قابل 
توجهي کاهش یافته اند و از تخریب ساختمان ها نیز کاسته شده است، اما در این مناطق وقوع زمین لغزش هاي بزرگ 
مقیاس و ریزش هاي گسترده، ویراني هاي وسیعي را بر جاي گذاشته است. براساس مجموع شواهد رخنمون یافته در طول 
گسل هاي پهنه ي زمین ساختي النگمنشان، عملکرد گسل هاي فعال شده از نوع معکوس با مؤلفه ي راستالغز راست بر 
تعیین  شده است. شیب گسل ها به سمت باختر شمال باختري و جابه جایي قطعات گسله به سمت خاور است. در تأیید 
وجود مؤلفه ي راستالغز راست بر، به شواهد رخنمون یافته در جاده ي کوچکي از توابع شهرستان »پینگو« 15 اشاره مي کنیم 

که حدود 2/2 متر جابه جایي راست برداشته است )تصویر 7(.

تصوير 6. نمايي از گسيختگي  سطحي در بستر رودخانه  الف( و گسيختگي  در محل جاده ي اصلي هانوانگ ب( كه نشان دهنده ي 
راندگي به سمت جنوب خاور گسل مرزي پهنه ي ساختاري 3F است.

افقي  از جابه جايي   نمايي  تصوير 7. 
راستاي  در  متر   2 حدود  بر  راست 
ساخت گسل واقع در پهنه ي گسيخته  

شده، زمين لرزه ي ونچوان.

الفب
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ویژگيخردقطعاتگسلهدرزمینلرزهيونچوان
براساس توزیع کانون بیروني پس لرزه ها و هم چنین جابه جایي هاي ایجاد شده طي زمین لرزه ي ونچوان، 

زمین شناسان چیني پهنه ي گسیخته شده را به سه خرد قطعه ي گسله تفکیک کردند )شکل 8(.
خرده قطعه ي جنوبي: خرد قطعه ي ینگزوـ بیچوان با حدود 170 کیلومتر طول، اصلي ترین قطعه ي گسیخته 
شده طي زمین لرزه ونچوان است. این قسمت همراه با پهنه ي گسل هاي معکوس F2 و F3، جبهه ي پهنه ي 
زمین ساختي کوه النگمنشان را تشکیل مي دهد. دو شهر ینگزیو و بیچوان که به ترتیب در فاصله ي نزدیک و دور 
از مرکز بیروني زمین لرزه قرار دارند، جابه جایي عمودي مشابهي حداکثر بین 2/5 تا 4 متر را آشکار ساخته اند. از 
جمله ویژگي هاي این خرد قطعه، تمرکز باالي کانون پس لرزه هاست که به طور عمده نیز در محل فرادیواره ي 
 5≥sM sM≤5 و 24 پس لرزه با بزرگي 5 گسل ینگزیو تجمع یافته اند. هم چنین، حداقل سه پس لرزه با بزرگي 6

در طول این خرد قطعه به ثبت رسیده است.
خرد قطعه ي مياني: محدوده ي این خرد قطعه از شمال بیچوان تا »نانبا« 16  است که با طول حدود 70 
کیلومتر و عملکرد گسلي معکوس با مؤلفه ي راستالغز شناخته مي شود. جابه جایي عمودي رخنمون یافته در زمین  
لرزه براي گسل مذکور، محدود و مقدار آن بین 1/5 تا حداکثر 3 متر متغیر بوده است. هم چنین، جابه جایي راست بر 
 5≥SM آن حدود 2 متر است. تراکم پس لرزه ها در این خرد قطعه بسیار محدود بوده  و فقط دو مورد با بزرگي 5 

در آن به ثبت رسیده است.
خرد قطعه ي شمالي: در ادامه به سمت شمال خاور، منطقه اي از شمال نانبا تا کوینگچوان با حدود 95 
کیلومتر طول، محدوده ي این خرد قطعه را شکل مي دهد. کاهش نسبي گسیختگي هاي سطحي و تعداد بسیار 
اندك پس لرزه ها، از جمله ویژگي هاي این خرد قطعه است. گسیختگي هاي سطحي با ایجاد شکستگي، برخاستگي 
و به هم ریختگي سطحي مشخص شده اند، اما در این قسمت هیچ گونه جابه جایي افقي17 مشاهده نشده است. 

فعالیت لرزه خیزي این خرد قطعه  اگرچه محدود است، اما پس لرزه هاي آن بزرگ هستند. دو پس لرزه با بزرگي 
sM≤5 در طول پهنه ي باریکي با روند NE به وقوع پیوسته اند که به  sM≤6 و هشت پس لرزه با بزرگي 

عملکرد گسل کوینگچوان با امتداد NNE نسبت داده مي شوند.

بحث
موقعیت زمین ساختي پهنه ي النگمنشان در حدفاصل فالت تبت در باختر و حوضه ي سیچوان18 در خاور، 
 .[Jia et al. 2006] سبب ایجاد پهنه اي با خصوصیات متفاوت ژئوفیزیکي و ریخت شناسي در قاره ي چین شده است
پهنه ي گسیخته شده ي ینگزیو- بیچوان که زمین لرزه ي ونچوان در قسمت مرکزي آن به وقوع پیوسته است، در 
حاشیه ي خاوري فالت ثبت قرار دارد )تصویر 9(. در سال هاي اخیر زمین لرزه هاي بزرگي در فالت تبت به وقوع 
پیوسته اند؛ مانند: زمین لرزه ي سال 1933، »دیکسي«19 با بزرگيMs=7/5 و زمین لرزه ي سال 1976، »سانگپن«20 
با بزرگيMs =7/2 که آن ها را به عملکرد راستالغز چپ بر گسل هاي باروند شمال باختريـ  جنوب خاوري و شمالي 
– جنوبي نسبت مي دهند ]Tang et al,1991. Deng et al, 1994 & Chen et al.1994[ با این حال، تاریخچه ي 
لرزه خیزي پهنه ي ساختاري النگمنشان، نه تنها نمایانگر فقدان زمین لرزه هاي بزرگ است، بلکه حتي زمین لرزه هاي 
متوسط یا کوچک نیز در آن کمیاب بوده اند. بدین ترتیب در چنین موقعیت پرتکاپویي، پهنه ي گسل النگمنشان 

محل انباشتگي عظیم تنش هاي وارده و واتنش حاصله بوده است.
با استناد به نتایج حاصل از اندازه گیري هاي انجام شده با روش GPS، مشخص شد که در مسیر حرکت بخش خاوري 
  [Zhang et al . 2004.; Shen et al, 2005 & Chen et al.2002]  فالت تبت به سمت خاور، چرخشي حاصل شده
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تصوير 8. نمايي از توزيع پس لرزه ها و طرحي از قطعه بندي پهنه ي گسيخته  شده طي زمين لرزه ي ونچوان.

تصوير 9. نقشه ي لرزه  زمين ساخت پهنه ي گسيخته شده طي زمين لرزه ي ونچوان . دايره ي قرمز مشخص كننده ي مركز بيروني 
زمين لرزه ي اصلي است. دايره هاي خاكستري پس لرزه ها و دايره  هاي سياه زمين لرزه هاي تاريخي هستند.
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پیش از این، براي توجیه تحوالت ساختاري لیتوسفر قاره اي فالت تبت الگوي زمین ساختي متأثر از عملکرد 
 [Svouac and Tapponnier,1993,Tapponnier and Molnar 1977;Molnar چرخش و  جانبي  تنش هاي 
[and Rastschbacher et al. 1996, & Tapponnier,1975 ارائه شده بود. اما مطالعات اخیر نشان داد که پوسته در 

بخش خاوري فالت تبت، تحت تأثیر جریان هایي قرار دارد که موجب حرکت بخش خاوري آن به سمت خاور مي شود 
[Clark ank Royden, 2000]. از سوي دیگر، مقاومت پوسته در حوضه ي سیچوان واقع در خاور  پهنه ي ساختاري 

النگمنشان، مانع حرکت آن به سمت خاور شده است. از این رو در تداوم تنش هاي وارده، پوسته ي پهنه ي النگمنشان 
در مجاورت سیچوان، جمع شده است که نتیجه ي آن ضخیم شدگي پوسته، برخاستگي و تشکیل پهنه  هاي ساختاري 
فرعي با مرز گسله معکوس و راندگي است. با تجمع پي در پي انرژي ناشي از تنش هاي وارده و واتنش هاي حاصله، 
پوسته شکسته و گسیخته شده ي پهنه ي النگمنشان، در طول پهنه ي گسل F2 لغزش ناگهاني داشته که نتیجه ي آن 

زمین لرزه ي قوي ونچوان با بزرگي Ms=8 بوده است.
بدین ترتیب، با در نظر گرفتن مفهوم تنش و واتنش، تحوالت فالت تبت قابل تفسیر است. تمرکز تنش در ناحیه اي 
که در معرض چرخش به سمت خاور فالت تبت قرار گرفته، سبب وقوع زمین لرزه هاي متعددي، از جمله زمین لرزه  ي 
نوامبر 2001 میالدي »کانالم«21 با بزرگي Ms=8/1 شده است، چشمه  ي خطي زمین لرزه ي ونچوان از نوع گسل 
معکوس و پرشیب است که در پي حرکت به سمت خاور فالت تبت، فعال شده است. موتور اصلي این حرکت و علت 

وقوع زمین لرزه هاي بزرگ در این گستره ، به تداوم هم گرایي قاره ي هند و اوراسیا نسبت داده مي شود.
اندازه گیري تغییر شکل پوسته ي زمین که با روش GPS انجام گرفته است نشان مي دهد، نرخ کوتاه شدگي 
±24 میلي متر در سال است  خاوريـ   باختري پوسته در پهنه ي زمین ساختي النگمنشان کم و مقدار آن کمتر از 
]Zhang et al. 2004[. بنابراین تغییر شکل ایجاد شده در این حاشیه نسبت به دیگر حاشیه هاي فالت تبت اندك 
است. با این میزان کوتاه شدگي، زمان وقوع مجدد زمین لرزه اي با مشخصات زمین لرزه  ي ونچوان، حدود 2000 سال 
بعد خواهد بود. این تا حدودي منطبق بر تاریخچه ي پهنه ي النگمنشان است، زیرا پیشینه ي لرزه خیزي این پهنه فاقد 
وقوع زمین لرزه اي با بزرگي  Ms≤7 است و براي ایجاد زمین لرزه اي با بزرگي Ms=8، به تجمع تنش و واتنش براي 
مدت زمان طوالني نیاز بوده است. البته احتمال وجود شرایط دیگري نیز هست که توجه به آن ضروري است. مثالً در 
نواحي مستعد لرزه خیزي، علي رغم تغییر شکل هاي نسبي کوچک، ممکن است زمین لرزه هاي بزرگ با گسیختگي هاي 
طویل ایجاد شوند که مشخصات مناطق با وقفه هاي طوالني )با بیش از 1000 سال( را تداعي مي کنند. اطالع از چنین 

سازوکارهایي به مطالعه ي بیشتر احتیاج دارد.

نتیجهگیري
زمین لرزه ي ونچوان در طول گسل F2 از پهنه ي زمین ساختي النگمنشان به وقوع پیوسته است. وضعیت هندسي 
ساخت هاي گسیخته شده نمایانگر راندگي به سمت خاور است. پهنه ي گسله واقع در بخش  جلوي پهنه ي برخاسته 
و گسله ي النگمنشان تحت تأثیر زمین لرزه  ونچوان، حدود 300 کیلومتر گسیخته شده است. عمده ي گسیختگي ها 
در حد فاصل ینگزیو و بیچوان متمرکز بوده اند. مقدار جابه جایي عمودي  هم زمان زمین لرزه بین 2/5 تا 4 متر متغیر 
است. البته در قسمت جلویي پهنه ي گسله ي النگمنشان، میزان جابه جایي به 4 تا 6 متر نیز رسیده است. گسیختگي 
سطحي از بیچوان به طرف شمال تا استان کوینگچوان تداوم داشته، اما از میزان گسیختگي هاي سطحي به شدت 
کاسته شده است. از نشانه هاي زمین لرزه در این مناطق، پس لرزه هاي قوي و رانش هاي بزرگ است. به طور کلي، 
زمین  لرزه ي ونچوان نمایانگر حرکت پوسته به سمت خاور فالت تبت است که تحت تاثیر تداوم هم گرایي قاره هند و 

اوراسیا به وقوع پیوسته است.
* عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال تهران
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تصاويري از خرابي هاي به وجود آمده در شهر ينگزو طي زمين لرزه ي ونچوان

تصاويري از خرابي هاي به وجود آمده در شهرستان بيچوان طي زمين لرزه ي ونچوان
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موقعیتجغرافیایي
با حدود 67/282 کیلومترمربع وسعت، در  استان خوزستان 
ایالم،  اصفهان،  لرستان،  استان هاي  بین  و  ایران  باختري  جنوب 
چهارمحال و بختیاري، و کهکیلویه و بویراحمد قرار دارد. حد جنوبی 
این استان به خلیج فارس محدود است و در مرز باختري آن، کشور 
عراق قرار دارد. مرکز استان شهرستان اهواز است که تا تهران 852 

کیلومتر فاصله دارد.
بخش شمال خاوري استان خوزستان مرتفع و کوهستاني با 
تابستان هاي معتدل و زمستان هاي سرد است، ولي نواحي واقع در 
جنوب دز، کوه پایه اي است و از اهواز به سمت جنوب سیماي استان 
دشت گونه مي شود. در بخش هاي کوه پایه اي آب وهوا نیمه بیاباني 
است و هرچه به سمت جنوب پیش برویم، خصوصیات آب وهوایي 
از نیمه بیاباني به بیاباني کناره اي تبدیل مي شود. شرایط آب وهوایي 
گفته شده، شرایط مساعدي را براي ییالق و قشالق عشایر فراهم 

آورده است.
 وجود شواهدي از تمدن هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان در 
این استان گزارش شده است. جلگه ي خوزستان بخشي از جلگه ي 
میان رودان است که از نواحي حاصل خیز استان محسوب مي شود و 

در کشاورزي و اقتصاد منطقه نقش اساسي دارد.
کارخانه هایي نظیر تصفیه ي نفت، دستگاه تقطیر مسجد سلیمان، 
پاالیشگاه بید بلند، مجتمع هاي پتروشیمي، و کارخانه هاي نورد و 
لوله ي اهواز، از جمله صنایع ماشیني هستند که در رونق اقتصادي 

استان نقش دارند.

سيد علي آقانباتي*

معدنيتوانوزمینشناسي
استانخوزستان

جایگاهوویژگيهايزمینشناسي
از نگاه زمین ریخت شناسي، سه چهره ي ریختاری در استان 
خوزستان حاکم است: اول واحدهاي کوهساز که در شمال خاور 
استان قرار دارند. دوم واحدهاي تپه ماهوري که نواحي واقع پیرامون 
دزفول، رامهرمز و اهواز را زیرپوشش دارند. سوم دشت هاي آبرفتي و 
پهنه ي سیالبي که زمین هاي واقع در جنوب اهواز تا کرانه های خارج 
فارس را تشکیل مي دهند و نوعي زمین ریخت هاي نهشتي هستند. 
در ریختار گفته شده پدیده هاي تکتونیکي، ترکیب سنگ شناسي 
سازندهاي زمین شناسي، میزان تراکم و فرسایش پذیري سنگ ها، و 

باالخره خاستگاه زایشي )فرسایشيـ  نهشتي( نقش دارند.
جایگاه ساختاري استان خوزستان، در ایالت زمین ساختي ـ 
رسوبي زاگرس است که تاریخچه ي رسوبي و ساختاري ویژه اي بر 
آن حاکم است. بخش کوهستاني خوزستان، نمونه اي از توده هاي 
کوهستاني چین خورده ي یکپارچه را به نمایش مي گذارد، که به 
»زاگرس  خاص،  ساختاري  و  سنگي  ویژگي هاي  داشتن  لحاظ 
این  باختري  جنوب  جبهه ي  در  ولي  دارد.  نام  چین خورده« 
کوهستان، به ویژه پیرامون مسجد سلیمان، جنوب باختری رامهرمز، 
کوه رگ سفید و در پهلوي جنوبي تاقدیس اهواز، راندگي هایي به 
سمت جنوب باختری وجود دارد که گاه جابه جایي در خور توجه 
دارند. از این رو، نام »زاگرس چین خورده ـ رانده شده« مناسب تر 
نظر مي رسد. حاشیه ي شمالي دشت  به  زاگرس چین خورده  از 
خوزستان بخشي از یک ساختاري تکتونیکي شاخص است که به 
آن »فروافتادگي )فروبار( دزفول« گفته شده است. این فروبار نوعي 
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حوضه ي پیش کماني است که در جنوب باختري جبهه  ي کوهستان 
شمال خاور استان )خوزستان( تشکیل شده است. از خاصه  هاي 
زمین شناسي این فروبار، ستبراي زیاد رسوبات )16 تا 18 کیلومتر( 

است و یکي از نواحي نفت خیز استان به شمار مي رود )راهنماي 1(.
براوردي  واره ي  فروبار دزفول و پالتفرم عربي، یک خط  حد 
است که در حد جنوب خاوري استان )نزدیک کوه رگ سفید(، از 
محیط آبي خلیج فارس وارد دشت آبادان مي شود. پوشش آبرفتي، 
ویژگي هاي زمین شناسي پالتفرم )عربي( را پنهان داشته است. ولي 
این  به ویژه ژئوفیزیکي نشان مي دهند که در  داده هاي منطقه اي 
قسمت استان، توالي هاي رسوبي رخساره ي  آواري دارند و در یک 
راستاي شمال ـ جنوب، به صورت چین هاي بسیار باز با یال هاي 

نزدیک به افق چین خورده اند.
سازندهاي زمین شناسي گستره ي خوزستان، به عنوان بخشي 

در  شده،  رانده  ـ  چین خورده  زاگرس  از 
شرایط رسوبي و تکتونیکي متفاوت تشکیل 
شده اند. از همین رو، برحسب زمان و مکان 

تفاوت هاي رخساره اي درخور توجه دارند. 
با تکیه بر سه عامل لیتولوژي، تکتونیک و 
سن سازندهاي زمین شناسي، رخنمون هاي 
واحد  دو  به  مي توان  را  استان  سنگي 

تکتونواستراتي گرافي زیر تقسیم کرد:
ـ  ژوراسیک  دریایي  ردیف هاي  الف( 
کرتاسه که رخساره ي حوضه ي تتیس جوان 
را دارند. ردیف هاي مذکور عموماً در هسته ي 
تاقدیس ها و در یک راستاي عمومي شمال 

باختريـ  جنوب خاوري برونزد دارند.
ب( توالي هاي هم زمان با کوه زایي آلپي 
که سن سنوزوئیک دارند و خاصه هاي آن، 
یک  در  شده  انباشته  نهشته هاي  معروف 
است.  جنوب  سمت  به  پسرونده  دریاي 
توالي مورد بحث که ممکن است دریایي 
زیر  واحد  باشد، شامل چند  غیردریایي  و 

است:
)سازند  ائوسن  دریایي  ردیف هاي   .1
پابده( و سنگ آهک هاي دریایي اولیگوسن 
ـ میوسن )سازند آسماري( که سنگ مخزن 

ذخایر نفتي استان را مي سازند.
2. واحدهاي آواري _ تبخیري میوسن موسوم به گروه فارس 
که هم زمان با کوه زایي آلپ پایاني و در محیط هاي دریایي پسرونده 
تشکیل شده اند. ردیف هاي تبخیري موجود در پایه ي این مجموعه 
خوزستان  استان  نفتي  ذخایر  سنگ پوش  گچساران(،  )سازند 

هستند.
کنگلومراي  به  موسوم  کوه زایي،  از  بعد  آواري  واحدهاي   .3
بختیاري که معرف فرسایش هاي نسبتاً شدید بعد از کوه زایي آلپ 

پایاني است.
4. نهشته هاي آواري کواترنري که حاصل هوازدگي سازندهاي 
گوناگون اندك هستند و از قطعات سنگي به ابعاد، جنس و سن 

متفاوت تشکیل شده اند.
به جز دشت خوزستان که نسبتاً آرام و فاقد توان لرزه خیزي 

نقشه ي زمین شناسي▼

هولوسن
پلیوسن
نئوژن
میوسن
پالئوژن 
ـ نئوژن
پالئوژن
کرتاسه
ژوراسیکـ  
کرتاسه
ژوراسیک
نامشخص

دولومیت
سنگ گچ
سنگ آهک
سنگ مالون
مارن
مرمریت
نمک
ماسه
شن
صدف
شهر
جاده ها
راه آهن

خطوط 
ارتفاعي

رودخانه 
و زه کن

نقشه ي پراکندگي مواد معدني▲

راهنماي 1

راهنما

راهنما

شهر 

گسل
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توان  بهبهان،  اطراف  ویژه  به  استان  کوهستاني  نواحي  در  است، 
لرزه  خیزي باالست که گاهي با خسارت و ویراني همراه است.

توانمعدني
استان خوزستان شامل دو بخش کوهستاني و جلگه است. بخش 
کوهستاني استان داراي ساختارهاي چین خورده ي زاگرس بیروني 
است که عمدتاً از سازندهاي زمین شناسي رسوبي و تبخیري مربوط 
به کرتاسه ي فوقاني تا زمان حال تشکیل شده اند. نداشتن سنگ هاي 
دگرگونه و سنگ هاي ماگمایي که از عوامل اصلي کاني زایي هستند، 
سبب شده است که ذخایر معدني استان خوزستان به معادن رسوبي 
غیرفلزي محدود باشد که از آن میان، سنگ آهک، دولومیت، سلستین، 
بیتومین، سنگ گچ، مارن آهکي، نمک سنگي، فسفات و سنگ الشه 
حائز اهمیت اند. در بخش جلگه اي استان، به ویژه در نواحي ساحلي، 

آهکي  صدف هاي  پوسته ي  از  انباشته هایي 
نرمتنان وجود دارد )راهنماي 1(.

استان  معدني  توانمندي هاي  از  یکي 
خوزستان، استحصال امالح از آب دریاست. در 
همین راستا تالش هاي الزم، توسط اداره ي کل 
معادن و فلزات انجام گرفته است که از آن جمله 
مي توان به طرح استحصال نمک از آب دریا در 
»سربندر« اشاره کرد که در آینده اي نزدیک به 
بهره برداري خواهد رسید تا نمک مورد نیاز صنایع 
استان تأمین شود. طرح مشابهي توسط شرکت 
پتروشیمي در بندر ماهشهر به اجرا درآمده است. 
استحصال منیزیا از تلخاب حوضچه هاي نمکي، 
اشتغال زایي  و  اقتصادي  برنامه هاي  از جمله 

استان است.
ظرفیت هاي  و  بالقوه  توان  به  توجه  با 
حاضر  حال  در  خوزستان،  استان  معدني 
واحدهاي آهک هیدراته، پودر سنگ و پودر 
میکرونیزه، دانه بندي سنگ ها، نمک خوراکي 
یددار و صنعتي، فراوري صدف هاي آهکي، و 
کانه آرایي سولفات استرانسیم، از جمله صنایع 
فراوري مواد معدني استان خوزستان هستند 
که در آینده مي توان آن ها را توسعه داد تا در 

اقتصاد و اشتغال زایي استان نقش پیدا کنند.

فعالیتهايزمینشناسيواكتشافي
1. بررسي هاي زمين شناسي

استان خوزستان در بخش جنوب باختري پهنه ي ساختاري ـ 
رسوبي زاگرس قرار دارد که یکي از مهم ترین ویژگي هاي عمده ي 
بخش  دو  در  متعدد  نفتي  میدان هاي  وجود  آن،  زمین شناسي 
کوهستاني و دشت خوزستان است. به سبب فراواني ذخایر نفتي، به 

مطالعات زمین شناسي استان توجه خاصي مبذول مي شود. 
سابقه ي بررسي هاي زمین شناسي دشت و ارتفاعات خوزستان 
به اواخر قرن نوزدهم مي رسد. به همین لحاظ، از استان خوزستان 
در حال حاضر انبوهي از گزارش هاي زمین شناسي )عمدتاً با اهداف 
نفتي( وجود دارد که توسط کارشناسان شرکت هاي نفتي ایراني ـ 
خارجي تهیه و در مرکز اطالعات »شرکت ملي نفت ایران« نگه داري 
مي شود. با تالش کارشناسان شرکت ملي نفت ایران، گزارش هاي 

راهنماي نقشه هاي زمین شناسي 1:250/000

چاپ نهائي سازمان زمین شناسي کشور
چاپ نهائي شرکت ملي نفت ایران

راهنماي نقشه هاي زمین شناسي 1:100/000

خرم آباد

دهلراندزفولشهركرد

اهوازرامهرمز

ورقه چاپ شده زمین شناسی
چاپ نهائي شرکت ملي نفت ایران

راهنماي 2

تنگ هفت    خرم آباد

هفت سان    كوه كي نو    شهبازان       باال رود        دال پري

بابا حيدر     كمستان          نالي           شوشتر          دزفول      چشمه خوش

دهلو          آسماري    مسجد سليمان       مالثاني      سوسنگرد   كوه مشتاق

سيدون      هفت گل          مارون            اهواز        آب تيمور       طالئيه

بهبهان       آغاجاري      ماه شهر      منصوري     دارخوين

بندر ديلم    رك سفيد   بندر خميني   خور مومي      آبادان
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موجود تلفیق شده اند و پس از هماهنگي هاي الزم، نتایج حاصل 
و   1:250/000 مقیاس  به  زمین شناسي  نقشه هاي  صورت  به 

1:100/000 تدوین شده و به چاپ رسیده است.
با توجه به راهنماي 2، نقشه هاي زمین شناسي 1:250/000 
خوزستان شامل تمام و یا بخشي از نقشه هاي شهرکرد، دزفول، 
دهلران، رامهرمز، اهواز، بهبهان و آبادان است. نقشه هاي زمین شناسي 
1:100/000 منتشر شده ي استان خوزستان حدود 28 نقشه است 
که نام و جایگاه آن ها در محدوده ي استان در راهنماي 2 نشان داده 

شده است.
افزون بر مطالعات نظام مند زمین شناسي یاد شده )1:250/000 
و 1:100/000(، در راستاي اهداف برنامه هاي عمراني، چندي پیش 
خوزستان  استان  در  موضوعي  زمین شناسي  بررسي هاي  برخي 
صورت گرفتند که از آن میان، گزارش هاي زیر در »مرکز داده هاي 

پی نوشت
* كارشناس ارشد و عضو هيئت علمي 
و  زمين شناسي  سازمان  پژوهشكده ي 

اكتشافات معدني كشور

منابع
1. نقشه ها و گزارش هاي زمين شناسي 
شركت  انتشارات  خوزستان.  استان 

ملي نفت ايران.
بر  ديباچه اي   .)1381( م  قرباني،   .2
پايگاه  ايران.  اقتصادي  زمين شناسي 

داده هاي علوم زميني.
مقياس  ژئوشيميايي  نقشه هاي   .3
سازمان  خوزستان.  استان   1:100/000

زمین شناسي و اکتشافات معدني کشور.

زمین شناسي« سازمان زمین شناسي نگه داري مي شوند: 
 گزارش زمین شناسي مهندسي اهواز )سازمان زمین شناسي 

ـ 1367(.
 گزارش بررسي آسیب دیدگي ساختمان ها در بخش دهدز 
)سازمان  ایذه  شهرستان  توابع  از  میراحمد  و  ده نو  روستاهاي  و 

زمین شناسيـ  1365(.
 گزارش زمین ساخت و لرزه زمین ساخت شمال فروبار دزفول 

)سازمان زمین شناسيـ  1370(.
سنگ هاي  کاني شناسي  و  سنگ شناسي  بررسي  گزارش   

فسفاته ي منطقه ي رامهرمز )طرح اکتشافات فسفاتـ  1367(
2. بررسي هاي اكتشافي

ویژگي هاي زمین شناسي استان خوزستان به نوعي است که 
ذخایر معدني فلزي آن در کمترین مقدار است. به همین لحاظ، 
شده  انجام  اکتشافي  بررسي هاي  جز  به 
و  فلزي  رسوبي  ذخایر  شناخت  راستاي  در 
این  در  دیگري  اکتشافي  تالش  غیرفلزي، 
استان صورت نگرفته است. در شرایط فعلي 
پیش بیني مي شود که روند مطالعات اکتشافي 
هم چنان به همین طریق ادامه یابد. به همین 
دلیل، اکتشافات ناحیه اي در استان خوزستان 
انجام نگرفته اند. مطالعات اکتشافي سال هاي 
گذشته بیشتر از نوع موضوعي و در راستاي 
اکتشافي ذخایر غیرفلزي بوده اند که در انجام 
آن ها، اداره ي کل معادن خوزستان و هم چنین 

مشاورین آن اداره نقش فعال داشته اند.

► نقشه ي مغناطیس هوایي

تصویر ماهواره ي رادارست◄

راهنماي 3
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اندازهگیري
تشعشعاتالكترومغناطیسي

وپیشبینيزمینلرزه
بابك مستوفي زاده*

)گامي به سوي پيش  بيني كوتاه مدت زمين لرزه(

مقدمه
پديده ي زمين لرزه نتيجه ي آزاد شدن انرژي االستيکي است كه طي ساليان متمادي در ليتوسفر ذخيره شده 
است. آزاد شدن انرژي به طور ناگهاني و همراه با جابه جايي توده هاي سنگي در امتداد سطوح گسل هاي قديمي و 
يا گسل هاي تازه تشکيل شده صورت مي گيرد. پيش بيني زمين لرزه براساس عالئمي به نام »پيش  نشانگر«1 انجام 
مي شود. شدت پيش نشانگرها با نزديك شدن به زمان زمين لرزه افزايش مي يابد. در سه دهه ي اخير مطالعات 
زيادي براي يافتن نشانه هاي قابل اعتمادتر انجام گرفته است. در اين ميان، تشعشعات الکترومغناطيسي ناشي از 
افزايش شارهاي الکتريکي و مغناطيسي كه نشانه هاي آن قبل از رخدادزمين لرزه اندازه گيري شده و حتي توسط 
بازماندگان نيز مورد تأييد قرار گرفته اند، مورد توجه بيشتري واقع شده اند. البته منظور از پيش بيني، بيان يك 

زمان دقيق از وقوع اين حادثه نيست، بلکه اعالم نزديك شدن به يك بحران است.
مسلماً علت پيدايش پيش نشانگرها را در وهله ي اول بايد در تحوالت ايجاد شده طي تراكم سنگ ها جست وجو 
كرد. آزمايش هاي انجام گرفته در سال هاي اخير تأييدكننده ي اين موضوع هستند كه فرايند تراكم سنگ ها كه 
در نهايت به شکستگي آن ها و در نتيجه وقوع زمين لرزه مي انجامد، با انتشار طيفي از امواج الکترومغناطيسي 
)EM2( با فركانس هاي بسيار پايين ULF 3   ـ VLF 4 همراه است. اين امواج حاصل تركيب ميدان هاي الکتريکي 
جريان هاي دروني زمين هستند. اثرات اين امواج به صورت آشفتگي هاي يونوسفري )مانند تشعشع نور در اتمسفر 
و اختالل در امواج راديويي در باند فركانس پايين(، آنومالي مغناطيسي موضعي قوي، تغيير پتانسيل الکتريکي 
در نقاط متفاوت و بروز رفتارهاي غيرعادي در حيوانات مشاهده مي شود. در سه دهه ي اخير، مطالعه روي اين 
امواج و اثرات آن براي پژوهشگراني كه به دنبال راهي به سوي پيش بيني كوتاه مدت زمين لرزه بودند مورد توجه 

زيادي واقع گرديده است.
امواج EM در اصل ماهيت الکتريکي دارند و پيدايش آن ها برقراري جريان هاي الکتريکي را در زمين مي طلبد. 
اين امر حاكي از تبديل انرژي شيميايي به الکتريکي است كه طي آن با شکسته شدن پيوندهاي شيميايي خاصي، 
زمينه هاي الزم براي توليد جريان هاي الکتريکي پايه گذاري مي شود. وجود جريان هاي الکتريکي قوي و ظهور 
آنومالي مغناطيسي در اطراف گسل هايي كه مسبب زمين لرزه هاي بزرگي هستند، تأييد شده است. تاكنون 
مدل هاي متفاوتي براي شبيه سازي شرايط فيزيکي قبل از زمين لرزهارائه شده  اند، ولي مدل هايي مدنظر خواهند 
بود كه بتوانند: اوالً، سازوكار اصلي و منشأ توليد جريان هاي الکتريکي و ثانياً، پابرجا بودن طوالني مدت اين 

جريان ها را توجيه كنند.
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اندازهگیري
تشعشعاتالكترومغناطیسي

وپیشبینيزمینلرزه

مطالعاتآزمایشگاهي
فرایندهاي گوناگوني براي تولید جریان هاي درون زمین معرفي 
شده اند. فرایندهایي که تا قبل از کشف حاملین بارهاي الکتریکي 
معرفي شده بودند، براي این پرسش ها که: جریان هاي الکتریکي 
چگونه مي توانند براي مدت طوالني در زمین شارش کنند؟ و به چه 
علت این جریان ها آن قدر قوي هستند که آنومالي هاي مغناطیسي 
محلي ایجاد مي کنند؟ پاسخ مناسبي نداشتند. مثالً »فرایند پیزو 
الکتریک« را در نظر مي گیریم که پدیده ي شناخته شده اي براي 
»بلور کوارتز« است. در این فرایند، وقتي بلور کوارتز در امتداد محور 
X تحت تأثیر تنش قرار مي گیرد، بارهاي ناهمنام در امتداد سطوح 
عمود بر این محور که در دو انتهاي بلور قرار دارند، ظاهر مي شوند. 
پس از حذف تنش، بارهاي الکتریکي ناپدید مي شوند. هم چنین، 
علي رغم این که مقدار گابروها بسیار کمتر از گرانیت هاست، با این 
حال جریان هاي الکتریکي اندازه گیري شده در این سنگ ها کمتر از 
گابروهاست. از آن جا که در سنگ، آرایش بلورهاي کوارتز در جهات 
متفاوتي است، جریان هاي الکتریکي بلورها تقریباً اثر یکدیگر را خنثا 
مي کنند. در نتیجه جریان هاي تولید شده تحت این فرایند بسیار 

اندك خواهند بود.
جریان هاي الکتریکي گذرا را که درون پوسته ي زمین جریان 
مي یابند، باید به عنوان عالئم قبل از زمین لرزه به حساب آورد؛ به 
 (EM) ویژه آن دسته از عالئمي که به صورت امواج الکترومغناطیسي
با فرکانس پایین منتشر مي شوند. کشف حاملین بارهاي الکتریکي 
)الکترون ها و حفره هاي مثبت( که در اثر اعمال تنش بر سنگ ها 
فعال مي شوند، به ما امکان مي دهد که سازوکاري را براي تولید 
جریان هاي الکتریکي بزرگي که در امتداد سطوح گسل هاي بزرگ 
جریان دارند، در نظر بگیریم. در آزمایشي براي استنباط نظریه ي 
فوق، نمونه هایي از سنگ هاي آذرین )گرانیت، گابرو و آنورتوزیت( به 

طول تقریبي m 1/2 تحت تأثیر تنش تک محوره قرار گرفتند )شکل 
 1500 cm 3 ً1(. حجم سنگ گرانیت واقع بین دو پیستون تقریبا
و سرعت افزایش تنش در طول تراکم 6MPa/min است. تراکم 
 مقاومت شکستگي سنگ گرانیت 

3
1 سنگ تا 67MPa که حدود 

است، ادامه مي یابد. در این مرحله،  عمل بارگذاري سنگ متوقف 
مي شود. مراحل فوق شش بار با فاصله ي زماني 30 دقیقه از هم 
تکرار مي شوند. به دو انتهاي بلوك سنگي دو الکترود، یکي درست 
به ناحیه ي تراکم و دیگري در قسمتي که خارج از ناحیه ي تراکم 
است، متصل شده اند. سر دیگر الکترودها به زمین متصل است و در 
مسیر هر کدام یک آمپرسنج براي اندازه گیري جریان قرار گرفته 
است. یک ولت سنج، براي اندازه گیري پتانسیل الکتریکي سطحي، 
به خازني وصل شده است که براي ذخیره سازي پتانسیل الکتریکي 

به سطح سنگ متصل است.
مشاهدات آزمایشگاهي حاکي از برقراري دو جریان الکتریکي 
الکترون ها و جریان حفره هاي P 5( مساوي و در جهت  )جریان 
مخالف هم، طي آزمایش تراکم است. در عین حال، بزرگي جریان ها 
شش  تمامي  در  وضعیت  این  مي شود.  بیشتر  تراکم  افزایش  با 
مرحله اي که عمل تراکم تکرار شد، مشابه بود. خروج دو جریان با 
دو جهت مخالف این ذهنیت را به وجود آورد که بین ناحیه ي اعمال 
تنش و خارج از تنش، مرزي وجود دارد که همانند یک دیود عمل 
مي کند. دیود )با نماد     ( قطعه ي الکترونیکي است که فقط 
به حفره هاي مثبت اجازه ي عبور مي دهد )شکل 1(. به طوري که 
مالحظه مي شود، امکان جریان الکترون ها در ناحیه ي خارج از تأثیر 
تنش وجود ندارد و بالفاصله از محل نقطه ي تراکم به زمین منتقل 
مي شوند، در حالي که جریان حفره ها )بارهاي مثبت( ابتدا مسیر 
 خارج از ناحیه ي تنش را مي پیماید و سپس به زمین منتقل مي شود

.[Freund.2006]

شکل 1. طرح ساده اي از تراكم يك قطعه سنگ گرانيت (S) بين دو پيستون. جريان حفره هاي مثبت (h) به طرف 
ناحيه ي خارج از اعمال تنش و سطح سنگ، در حالي كه جريان بارهاي منفي مستقيماً به طرف زمين است.

ـ
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نتایج حاصل از بارگذاري مرحله ي چهارم در شکل 2 نمایش 
داده شده است. در این شکل، نمودار پاییني مربوط به شارش 
الکترون هاست و نمودار باالي آن، شارش حفره ها را نشان مي دهد. 
به  الکتریکي  به 67MPa رسید، جریان هاي  وقتي مقدار تنش 
بیشترین مقدار خود یعني 7nA مي رسند. دیگر سنگ هاي آذرین 
تولید  )nA 100ـ20(  قوي تري  آنورتوزیت( جریان هاي  و  )گابرو 
 
4
1 مي کنند. پس از آن در ابتدا اندازه ي جریان ها به سرعت به 

مقدار اولیه ي خود کاهش مي یابد و سپس کاهش جریان به صورت 
تدریجي خواهد بود. مدت زمان الزم براي صفر شدن جریان ها 
بیشتر از 30 دقیقه فاصله ي زماني بین دو تراکم متوالي است. 
بنابراین جریان هاي باقي مانده در هر مرحله ي تراکم به جریان هاي 
تولید شده در تراکم بعدي افزوده مي شوند و این امر باعث ارتقاي 

مقدار بیشینه ي جریان ها خواهد شد.
نشانگر  پیش  تحلیل  براي  که  مشابهي  تقریباً  آزمایش  در 
میکروفون  یک  ]پیشین[،  شد  انجام  اتمسفر«6  »درخشندگي 
براي دریافت سیگنال هاي صوتي در فاصله ي cm 5 و یک خازن 
 20 cm براي ذخیره سازي پتانسیل الکتریکي سطحي، در فاصله ي
نقطه ي تأثیر پیستون قرار داده شدند. طي وقوع هر ترك، خازن 
به طور ناگهاني ولتاژ مثبت باالیي )V 3( با بقاي µS 50 را در خود 
ذخیره مي ساخت، در حالي که ولتاژ سطحي قبل از ایجاد ترك 
بسیار پایین و کمتر از mV 100 بود. در شکل 3 مشاهده مي کنیم 
الکتریکي مثبت توسط خازن حدود یک  پتانسیل  که دریافت 
میلي  ثانیه قبل از این که میکروفون بتواند عالئم صوتي مربوط 
به وقوع ترك را دریافت کند، اتفاق مي افتد و این امر حاکي از 
سرعت باالي سیگنال هاي مثبت نسبت به سیگنال هاي صوتي 
است. افزایش ناگهاني ولتاژ سطحي مثبت که به صورت هجوم 
یک توده ي ابر باردار مثبت به سطح سنگ تعبیر شده است، باعث 
مي شود، پتانسیل الکتریکي سطحي، زماني که از mV 400 فراتر 
مي رود، به علت انتشار نور قطع شود. انتشار نور از لبه ها یا نقاطي از 
سنگ که میدان الکتریکي در آن جا بیشترین مقدار خود را داشته 
باشد، صورت مي گیرد. به علت باال بودن میدان الکتریکي در فضاي 
اطراف این نقاط، اتمسفر مجاور حالت یونیزه شده اي پیدا مي کند 
و شرایط مناسبي براي وقوع پدیده ي فروشکست عایق به وجود 
مي آید. همان طور که مي دانیم، نتیجه ي آن وقوع یک تخلیه ي 
الکتریکي هاله اي است که با تولید جرقه و نور همراه است. به 
موازات این پدیده، تشعشعات زیادي از امواج رادیویي با فرکانس 

بسیار پایین )KHz 20-10( نیز ثبت شد.

جريان  دو  الکتريکي  جريان هاي  شدت  نمودار   .2 شکل 
خروجي h و a از يك نمونه ي گرانيت در حال تراكم. با گذشت 
زمان و افزايش تراكم، جريان ها افزايش مي يابند و در دقيقه ي 
140 كه سنگ مي شکند، هر دو جريان تا مقدار معيني كاهش 
پيدا مي كنند. به هماهنگي تغييرات شيب نمودار دو جريان 
با ميزان بار اعمال شده توجه نماييد. مقدار هيچ يك از دو 
جريان هنگام شکستگي صفر نمي شود و براي حصول اين امر 

به گذشت زمان بيشتري نياز است.

شکل 3. نمايش سيگنال هاي صوتي )خطوط آبي( و الکتريکي 
سطحي )خطوط قرمز( طي ايجاد ترك در يك گرانيت تحت 
فشار. پالس الکتريکي قبل از پالس صوتي دريافت شده است.

حی
سط

ن 
توا

زمان

ترك
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حفرههايمثبت
آنیون هاي اکسیژن در کاني هاي سیلیکاته ي سنگ هاي آذرین و 
دگرگوني درجه ي باال،  در حالت ظرفیت عادي خود )O-2( نیستند، بلکه 
به ظرفیت O-( -1( تبدیل شده اند. در این حالت، کمبود یک الکترون 
در فوقاني ترین تراز الیه ي ظرفیت دیده مي شود. به این مکان اصطالحاً 
یک حفره مي گویند، به تعبیر دیگر، حفره معرف وجود یک بار مثبت 
است. ساختار -O معادل یک حفره در نظر گرفته مي شود. همان طور که 
 42622 33221 PSPSS مي دانیم، فرم الکتروني اتم اکسیژن به صورت 
است و در حالت یوني، O-2 اربیتال P با دریافت دو الکترون آرایش 
گاز نئون را پیدا مي کند. در حالت -O، اربیتال P داراي 5 الکترون 
است که یک وضعیت ناپایداري براي اکسیژن خواهد بود. این نوع 
اکسیژن با جفت شدن با یک -O دیگر و تشکیل یک پیوند پراکسي7 
)-O ـ -O( حالت پایداري را به دست خواهد آورد. به عبارت دیگر، 
یک پیوند پراکسي از یک جفت حفره )به اختصار یک PHP( تشکیل 
پیوندي  فاصله ي  و  کوواالنسي  پراکسي شدیداً  پیوند  شده است. 
کوتاه تر از -O 2 است. در یک ترکیب، سیلیکاته ي ساده اي مانند کوارتز 
 SiO به 

4 PHPها یا پیوندهاي پراکسي، باعث ارتباط تترائدرهاي 

33 OX\/XO OO یکدیگر مي شوند که در حالت کلي به صورت 
)etclA,iSX.( نشان داده مي شود. ++= 34

PHPشكستهشدنپیوند
)نقطهيآغازدرپیدایشامواجEMبهعنوانپیشنشانگر(

زوج حفره ها یا PHPها حالت پایدار و غیرفعالي دارند، ولي تحت 
تأثیر نیروهاي تکتونیکي و نیز افزایش دما، این پیوندها شکسته و 
)P)O آزاد مي شوند و شرایط مناسبي براي جابه جایي  − حفره هاي 
آن ها فراهم مي آید. حفره ها با دست به دست شدن یک الکترون 
از هر -O 2 موجود در ساختار کاني به یک - O مجاور خود، جابه جا 
مي شوند و آن را به -O 2 تبدیل مي کنند. بنابراین جهت حرکت 

الکترون در خالف جهت حرکت حفره خواهد بود )شکل 4(.

اگرچه کاني هاي سیلیکاته عایق هستند، با این حال حفره هاي 

به-O 2 دیگر جابه جا مي شوند. در شرایط   O 2- از یک  با پرش   P
آزمایشگاهي، حفره ها از نقطه ي تراکم خارج و وارد مسیر خارج از اعمال 
تنش مي شوند. یعني جریان آن ها در محدوده ي دمایي پایین تا متوسط 
است. از آن جا که بزرگي جریان ها به اندازه ي تنش وارده بستگي دارد، 
بنابراین نیروي محرکه ي الزم براي شارش بارها به اختالف نیروي وارده 

بین دو قسمت اعمال تنش و ناحیه ي خارج از تنش بستگي دارد.
الکترون ها هم زمان با حفره هاي P فعال مي شوند، ولي برخالف 
حفره هاي P نمي توانند در ناحیه ي خارج از تنش جریان یابند و 
مستقیماً به زمین منتقل مي شوند. چون ترازهاي مربوط به رسانایي 
یک جسم عایق برخالف یک جسم رسانا در فاصله ي دورتري از تراز 
ظرفیت قرار دارد و براي انتقال الکترون به این ترازها، انرژي گرمایي 
باالیي الزم است و این امر در درجه حرارت هاي پایین و متوسط 
امکان پذیر نیست. در دماهاي باالي )oC 600ـ500( تعداد کمي از 
الکترون ها شروع به تجمع در ترازهاي باال مي کنند و در این صورت 
است که مي توانند جاري شوند. اگر این شکل رسانایي را به پوسته ي 
زمین تعمیم دهیم، نتیجه مي گیریم که از سطح زمین )دماي کم( 
 P به اعماق )دماي زیاد( وضعیت رسانایي سنگ ها از حالت نوع

)مثبت( به نوع n )منفي( تغییر مي کند.

مدلسازيجریانهايالكتریكيقبلاززمینلرزه
با تجربیات به دست آمده از آزمایش بارگذاري روي یک گرانیتي 
به طول 1/2 متر و نتایج به دست آمده از آن، مي توان یک مدل کیفي 
از پوسته ي زمین و جریان هاي تلوریک8 )جریان هاي الکتریکي درون 
زمین( را که در اثر فعال شدن حفره ها و الکترون ها برقرار مي شوند، 
 )1500 cm 3( ارائه کرد. با توجه به حجم نمونه در نقطه ي اعمال تنش
و جریان هاي خروجي، مي توان جریان تقریبي A/Km 3 5000 را 
 a( 105را براي گابرو نتیجه گیري کرد. شکل A/Km 3  براي گرانیت و
ـ 5( مدل ارائه ي شده اي براي یک پوسته اي به ضخامت km 30ـ25 
است که در آن، تنش هاي تکتونیکي به طور افقي از چپ به راست بر 
پوسته وارد مي شوند. نیروهاي تکتونیکي باعث فعال شدن حاملین 

بارهاي الکتریکي )حفره هاي P و الکترون ها( مي شوند.
از سوي دیگر، گرادیان تنش نیروي محرکه ي الزم براي خروج 
جریان ها از سنگ هاي متراکم شده را تأمین مي کند. با توجه به 
نحوه ي شارش بارهاي مثبت و منفي که قبالً نیز بیان شد، رسانایي 
بخش پایین تر پوسته که با داشتن دماي باال، رفتار پالستیکي دارد، 
از نوع n است. در حالي که رسانایي در بخش فوقاني پوسته که با 
داشتن دماي پایین، رفتار شکننده اي دارد، از نوع P است. بنابراین 

O-2  e   O-              O-   p  O-2

شکل 4. يك O-2 با دادن يك الکترون به-O مجاور خود )سمت 
راست( به حفره )-O( تبديل شده است؛ يعني حفره به طرف چپ 

جابه جا شده است.
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بارهاي مثبت در راستاي افق و در جهت راندگي به طرف خارج از 
ناحیه ي تنش و بارهاي منفي به طرف اعماق ناحیه ي اعمال تنش 
هدایت مي شوند شکل )b ـ 5(. با توجه به مشاهدات آزمایشگاهي 
که انتشار امواج EM را هنگام اعمال تنش به سنگ ها تأیید مي کنند، 
بنابراین دو جریان فوق باید به طریقي به یکدیگر ملحق شوند تا 
با ترکیب میدان هاي الکتریکي آن ها، شاهد انتشار امواج EM با 

فرکانس هاي بسیار پایین (ULF-VLF) باشیم.
تا به این جا با یک مدار الکتریکي باز مواجه هستیم و بسته شدن 
مدار منوط به رسیدن دو جریان فوق به یکدیگر است. شکل )cـ  5( 
نشان مي دهد که اگر گسلي به ناحیه ي عمقي سرایت کرده باشد، 
وجود مواد پرکننده ي درون آن مانند جریان  آب هاي شور و به ویژه 
»پزدوتاکیلیت«9، ارتباط الکتریکي الزم براي هدایت بارهاي منفي در 
اعماق را به ناحیه سطحي فراهم مي سازد. در زمین لرزه هاي بزرگ، 
به علت اصطکاك زیادي که در محل سطح گسل ایجاد مي شود و در 
نتیجه ي تبدیل انرژي مکانیکي به گرمایي، بخشي از سنگ هاي واقع 

در دو طرف سطح گسل ذوب مي شوند.
بعد از توقف فعالیت هاي حرکتي، مذاب حاصله به سرعت منجمد 
پزدوتاکیلیت تشکیل  نام  به  و شیشه اي  نازك  و قشري  مي شود 
مي شود. این سنگ ها روي زمین به صورت رگه هاي قهو ه اي تیره 
تا سیاه رنگ با ضخامت چند سانتي متر در امتداد سطوح برشي بر 
جاي مانده از زمین لرزه هاي گذشته مشخص مي شوند. رنگ تیره ي 
این سنگ ها به علت وجود مقادیر زیادي دانه هاي ریز مگنتیت در 
آن هاست. اندازه ي دانه هاي مگنتیت درحدي است که از یک حوزه ي 
ظرفیت  افزایش  باعث  ویژگي  این  شده اند.  تشکیل  مغناطیسي 
مغناطیسي این سنگ ها نسبت به سنگ هاي دربرگیرنده ي خود 
مي شود. سنجش هاي مغناطیسي روي این دانه ها، حاکي از ویژگي  
»مغناطیس شدگي دائم طبیعي«10 (NRM) قوي در این دانه هاست. 
در نمونه هاي به دست آمده از گسل »نوجیما«11 بعد از  زمین لرزه  ي 
کوبه ي ژاپن، تشکیل این سنگ ها با خاصیت NRM قوي تأیید شد. 
درجه ي »حرارت کوري«12 مگنتیت در فشار کم 580oC است، ولي با 
 600oC 6ـ4، این مقدار به GPa افزایش فشار همه جانبه تا محدوده ي
ـ650 مي رسد. شدت میدان مغناطیسي اندازه گیري شده براي این 

دانه ها یک هزارم میدان مغناطیسي زمین است.
بنابراین  باالست،  پزدوتاکیلیت  رگه ي  حرارت  درجه ي  چون 
بیان  قبالً  که  همان طور  و  بود  بیشتر خواهد  آن  رسانایي  میزان 
بر  عالوه  تنش،  اعمال  از  حاصل  الکتریکي  جریان هاي  شد، 
بعد  دقایقي  تا  حداقل  دارند،  باالیي  الکتریکي  پتانسیل  این که 

از شکستگي سنگ پابرجا هستند )شکل 2(. از آن جا که رگه ي 
مذاب پزدوتاکیلیت طي چند ثانیه تا دماي کوري 580oC سرد 
این مرحله در معرض عبور جریان هاي  تا  بنابراین رگه  مي شود، 
الکتریکي قوي قرار خواهد گرفت. در نتیجه، رگه ي پزدوتاکیلیت 
قوي  الکتریکي  جریان هاي  داشتن  با  گسل  سطح  محل   در 
) A/Km 3 105ـ103(، تولیدکننده ي میدان هاي مغناطیسي موضعي 
 NRM قوي نیز خواهد بود که حاصل آن، ظاهر شدن خاصیت

اولیه ي قوي در این سنگ هاست.

شکل a .5: نمايش مدلي كه در آن، پوسته از نظر هدايت الکتريکي به 
دو ناحيه  سرد فوقاني كه با رسانايي نوع P و ناحيه ي گرم زيرين كه با 

رسانايي نوع e مشخص مي شود.
b: جريان حفره ها به طور افقي و به طرف ناحيه ي خارج از اعمال تنش 
است، ولي جريان بارهاي منفي در همان موقعيت تراكم و به طرف 

اعماق است. 
c: تشکيل گسل و گسترش آن به اعماق و ظهور رگه ي پزدوتاكيليت 
كه همانند يك سيم رسانا باعث ارتباط الکتريکي دو ناحيه و بسته 

شدن مدار مي شود.

ش دما
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مدلسازيمیدانمغناطیسيموضعيقبلاززمینلرزه
هر چند مدل ارائه شده در شکل 5 مي تواند شرایط تولید میدان 
مغناطیسي را قبل از زلزله همانندسازي کند، با این حال نمي تواند 
آنومالي مغناطیسي باال در محل گسل را توجیه کند. براي تولید یک 
NRM قوي طي سرد شدن ورقه ي مذاب پزدوتاکیلیت، جریان هاي 

الکتریکي باید تا زماني که دما از درجه ي حرارت کوري بلورهاي 
مگنتیت عبور نکرده باشد، در حال شارش باشند.

ِفره13 و همکارانش )2005( مدلي را ارائه کردند که در آن، یک 
رگه با ضخامت 2cm درون یک سنگ میزبان با دماي 400oC واقع 
شده بود. هم چنین فرض کردند که عمل ذوب شدگي سریع طي 
زمین لرزه و سرد شدن آن در اثر رسانش گرمایي به سنگ هاي اطراف 
وجود داشته است. تحت این شرایط، سرد شدن رگه  تا دماي زیر 
500oC به اندازه ي 25ـ10 طول مي کشد. شکل 6 سطح یکنواختي 

با جریان هاي الکتریکي در حال شارش به طرف باال را نشان مي دهد. 
جریان هاي الکتریکي واقع بر سطح گسل، میدان هاي مغناطیسي را 
تولید مي کنند که بردارهاي خطوط میدان (B)، در سطح گسل و 
عمود بر جهت جریان  (I)قرار مي گیرند. میدان مغناطیسي بیشترین 
مقدار خود را در دو طرف ورقه ي حامل جریان دارد و اندازه ي آن به 
طرف مرکز رگه، کاهش مي یابد و به صفر مي رسد. میانگین شدت 

میدان مغناطیسي در سطح رگه عبارت است از:

L
IB 7012 −×π=

دانسیته ي جریان در سطح ورقه با نسبت I/L، یعني نسبت جریان 
بر واحد طول سطح گسل نشان داده مي شود. بزرگي میدان مغناطیسي 
اندازه گیري شده در سطح ورقه 450µT است که 10 برابر میدان 
مغناطیسي دو قطبي زمین است و براي تولید آن، به شدت جریان 
الکتریکي با معیار A 105×3ـ2 در هر کیلومتر طول گسل نیاز داریم. 
با در نظر گرفتن ضخات 2cm براي رگه ي پزدوتاکیلیت، دانسیته ي 

جریان طي سرد شدن و عبور دما از oC 580 باید 1A/cm2 باشد.

انتشارامواجEMوبروزرفتارهايغیرعاديحیوانات
حیوانات  از  غیرعادي  رفتارهاي  بروز  بر  مبني  گزارش هایي 
قبل از  زمین لرزه ، و پایان یافتن این رفتارها پس از زمین لرزه، برخي 
از محققین شرق آسیا را بر آن داشته است که تأثیر امواج EM روي 
رفتارهاي حیواني را به عنوان یک پیش نشانگر مورد بررسي قرار 
دهند. گزارشات متعددي از رفتارهاي غیرعادي قبل از زمین لرزه هاي 
کوبه ي ژاپن، ازمیت ترکیه و نواحي متفاوت تایوان ثبت شده اند؛ از 
جمله: ناپدید شدن پرنده هاي بومي چند روز قبل از زمین لرزه، ازدحام 
کرم هاي خاکي در سطح زمین، مهاجرت ماهي هاي نواحي عمیق 
دریا به مناطق سطحي، حرکت در امتداد یک راستا براي ماهي ها 
و کرم هاي ابریشم، حالت بي تحرك موش ها از شدت ترس، بیدار 
شدن مارها از خواب زمستاني و بیرون آمدن از النه هاي خود و موارد 

متعددي از این قبیل.
بر این اساس، آزمایش هاي تراکم گرانیت ها و بعضي از سنگ هاي 
آذرین، در حضور برخي از موجودات زنده انجام گرفت تا تأثیر امواج 
EM روي آن ها را بتوان مشاهده کرد. همانند آزمایش نشان داده 

شده در شکل 1، دستگاه تراکم گرانیت درون اتاقکي قرار داده شد 
و در کنار آن، قفسه هایي از حیواناتي شامل: مرغ عشق، موش هاي 
آزمایشگاهي و صحرایي، مار ماهي درون آکواریوم، و تعدادي کرم 
ابریشم در فاصله ي یک متري از محل تراکم نمونه ي سنگ قرار 
داده شدند. هم چنین یک دوربین براي فیلم برداري از رفتارهاي این 
حیوانات و آنتن هاي گیرنده ي امواج، داخل اتاقک تعبیه شدند. قبل 
از اجراي تراکم، موجودات فوق با محیط خود هماهنگ و عادت داده 
شدند. طي تراکم و تا 15 دقیقه قبل از شکستگي سنگ، هیچ گونه 
رفتار غیرعادي از حیوانات مشاهده نشد. اگر سرعت افزایش تنش 
Pa/min 106×2/5  باشد، شکستگي سنگ زماني اتفاق مي افتد که 

میزان تنش به Pa 108×1/5 )حدود 300 تن( برسد.
تا قبل از شکستگي سنگ، گیرنده ها انتشار امواج EM را تأیید 

شکل 6. نمايش جريان الکتريکي بارهاي منفي شارش 
يافته از اعماق به طرف ناحيه ي سطحي (I) در داخل 
يك رگه ي پزدوتاكيليت. بردارهاي ميدان مغناطيسي 
بر راستاي  اين جريان روي سطح رگه (B) و عمود 

جريان قرار گرفته اند.

23رگه پزودو تاكيليت
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کردند. رفتارهاي غیرعادي موجودات فوق از زماني آشکار شد که میزان 
بار اعمال شده به سنگ به 60 تن رسید. همه ي این رفتارها تا مرحله ي 
شکستگي سنگ ادامه داشت. در فضاي تاریک محل آزمایش، پرنده ها 
شروع به خواندن و بال زدن درجا کردند و موش ها حرکت هاي نامشخص 
انجام دادند. موش هاي بزرگ یکدیگر را گاز گرفتند و مار ماهي ها به 
حرکات متالطم و مارپیچي ناشي از پریشاني پرداختند. تمامي این 
رفتارها پس از شکستگي سنگ از بین رفتند. شدت میدان الکتریکي 
تولید شده در اثر تراکم حدود 2V/m، میدان مغناطیسي در حدود 
nT 6/7 و دانسیته ي امواجW/m2 2-10 اندازه گیري شد. در بررسي 

تجربي دیگري که تحت تأثیر میدان الکتریکي 10V/m انجام گرفت، 
 [Ikeya, مشاهده شد که ماهي ها در امتداد یک خط شنا مي کنند
[1996. مشابه همین رفتارها قبل از زمین لرزه ي کوبه )1995( نیز 

گزارش شد. گزارش بازماندگان زمین لرزه ي کوبه ي ژاپن نشان مي دهد 
که رفتارهاي غیرعادي حیوانات هشت روز قبل از زمین لرزه شروع شد و 
سپس کاهش یافت. اما دوباره چند ساعت قبل از وقوع زمین لرزه شروع 
شد. هم چنین رفتارهاي موجودات زماني که مستقیماً تحت تأثیر 

امواج EM واقع مي شوند، مشابه همین گونه رفتارهاست.

آنالیزپالسمايخونموشها
رفتارهاي فوق حاکي از تأثیر امواج EM روي گیرنده هاي حسي 
محیطي است. به طوري که مي دانیم، هنگام هیجان و اضطراب، 
هورمون هاي آدرنالین و نور آدرنالین به منظور افزایش حساسیت 
اندام هاي حسي و حرکتي ترشح مي شوند. اندازه گیري مقادیر این دو 
هورمون در پالسماي خون نشان مي دهد که میزان ترشح هورمون 
نور آدرنالین هم بعد از شکستگي سنگ و هم بعد از این که موجودات 
مستقیماً تحت تأثیر امواج EM قرار مي گیرند، افزایش داشته است، در 

حالي که از میزان ترشحات هورمون آدرنالین کاسته مي شود )شکل 7(.

پی نوشت   ____________________________________
1. Precursor
2. Electromagnetic
3. Ultra low frequency
4. very low frequency
5. P-Holes
6. Earthqake lights
7. Peroxy bond
8. Telluric currents
9. Pseudotachylite
10. Normal remanent magnetization
11. Nojima
12. Curie temperature
13. Ferre
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شکل 7. مقايسه ي ميزان ترشحات دو هورمون 
A سطح  حالت  موش ها.  آدرنالين  و  نورآدرنالين 
آزمايش.  اجراي  از  قبل  هورمون  دو  اين  عادي 
حالت B در آزمايش تأثيرگذاري مستقيم امواج 
W/ 2 300 و دانسيته ي تابشيMHz فركانس( EM
m 10( و حالت C نشان دهنده ي مقدار هورمون ها 
در آزمايش تراكم قبل از رخداد شکستگي سنگ. 
 B به تشابه نسبي مقادير دو هورمون در حالت هاي

و C توجه شود.

* كارشناس ارشد زمین شناسي، دبیر منطقه ي 2 تهران

نور آدرنالين آدرنالين
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مقدمه
آهن چهارمين عنصر فراوان در پوسته ی زمين است كه در حدود 5 درصد پوسته ی زمين را 
تشکيل می دهد. بيش از 300 كانی آهن در طبيعت يافت می شوند كه مهم ترين آن ها عبارت اند از: 
منيتيت (Fe3O4) ، هماتيت (Fe2O3)، گوتيت FeO(OH))، ليمونيت (Fe2O3 .nH2O) ، سيدريت 
(FeCO3) ، شاموزيت (FeSiO4) و مارتيت. 48 كشور جهان توليد سنگ معدن آهن را در اختيار 

دارند. پنج توليد كننده ی بزرگ سنگ آهن جهان، كشورهای چين، برزيل، استراليا، روسيه و هند 
هستند كه 70درصد توليد جهان متعلق به آن هاست. ايران در ميان اين توليدكنندگان رتبه ی 

شانزدهم را داراست.
پيشين  پالئوزوئيك  ـ  پسين  پروتروزوئيك  زمانی  فاصله ی  در  ايران  آهن  ذخاير  بيشتر 
تشکيل شده اند. كانسارهای اين زمان دارای خاستگاه های گوناگونی از جمله ماگمايی، درون زاد 
يا اورتوماگمايی، ولکانيکی، ولکانيکی ـ رسوبی، رسوبی دگرنهادی و... هستند كه در مناطق زير 

تمركز دارند:
● ناحيه ی بافق با ذخيره ای بيش از يك ميليارد تن؛

● منطقه ی سيرجان )زون سنندجـ  سيرجان جنوبی(، با ذخيره ای در حدود يك ميليارد تن؛
● جزاير جنوب خاوری بندرعباس و منطقه ی بندرعباس، زون زاگرس؛

● ناحيه ی شمال غرب ايران )ناحيه ی سلطانيه، زنجان و تکاب(.
در ادامه، انواع كانسارهای آهن و نيز نظريه هايی كه در مورد نحوه ی شکل گيری آن ها ارائه 

شده، به صورت مختصر بحث شده است.
انواع كانسارهای آهن عبارت اند از: آهن رسوبی، ماگمايی )مافيك و اولترامافيك اليه ای(، 
اسکارنی، تراوشی، دگرگون زاد، آتش فشانی ـ رسوبی و آتش فشانی. در ادامه در مورد هر يك از 

اين گروه ها به اختصار توضيح می دهيم.

گوناگونِي کانسارهای
*
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كانسارهایآهنرسوبی
کانسارهای آهن رسوبی، وابسته به سازندهای رسوبی الیه 
الیه، متعلق به دوره ی پرکامبرین هستند و 90 درصد ذخیره ی 
آهن دنیا را شامل می شوند. این کانسارها به سه گروه کانسارهای 
آهن نواری، کانسارهای الیتی آهن، و کانسارهای آهن مردابی 

تقسیم می شوند.

1. كانسارهای آهن نواری )اليه ای(1
نهشته های سازند آهن نواری، یکی از بزرگ ترین ذخایر معدنی 
را می سازند که در سرزمین های گوناگون، عالوه بر »BIF« به 
نام های دیگری از جمله »ایتابیریت«2، »جاسپیلیت«3 کوارتزیت 
هماتیت دار و »اسپکوالریت«4 نیز شناخته می شوند. 90 درصد 
ذخایر شناخته شده ی کانسارهای آهن رسوبی، نهشته های سازند 
آهن نواری هستند که 65 درصد آن ها از نوع »سوپریور« و 25 
درصد از نوع »آلگوما« است. این نوع کانسارها در محدوده ی زمانی 

پرکامبرین تشکیل شده اند.

الف( نوع الگوما
سازند آهن نواری نوع الگوما، غالباً در آرکئن به ندرت در 
فانروزوئیک کشف شده و از نوع سوپریور کوچک تر است. منشأ 
باشد.  این تیپ می تواند فعالیت آتشفشان زیردریایی  آهن در 
مجموعه سنگ های همراه، شامل سنگ های آتشفشانی اسیدی تا 

حد واسط زیردریایی، ماسه سنگ و گریواك است که در یک 
حوضه ی ژئوسنکلینالی شکل می گیرند. در این نوع سازند، 
اکسیدها، کربنات ها و سولفیدهای آهن با چرت و به صورت 
الیه ای یافت می شوند. میزان ذخیره ی آن ها 11 تا 3000 

میلیون تن با عیار 30 تا 65 درصد است.

ب( نوع سوپريور
کانسارهای آهن نواری نوع سوپریور، از جمله بزرگ ترین 
ذخایر آهن رسوبی به شمار می روند. این ذخایر با سنگ های 
دولومیت  و  کوارتزیت، شیل  مانند  متوسط،  و  کم  عمق 
همراه و معموالً فاقد مواد آواری هستند. »نواربندی منظم«5 
الیه های چرتی سرشار و فقیر از آهن با ضخامت معمول یک 

سانتی متر تا یک متر، سیمای غالب این نوع BIF است.

سیاه  شیل های  و  کوارتزیت   BIF  ،سازند نوع  این  در 
کربن دار، از نظر هم بستگی چینه شناسی با کنگلومرا، دولومیت، 
چرت توده ای، برش چرتی و آرژیلیت همراه هستند و گسترش 
سازند  این  سنی،  نظر  از  است.  کیلومتر  هزاران  تا  تیپ  این 
در محدوده ی زمانی 1/8 تا 2/5 میلیارد سال پیش تشکیل 
شده است. میزان ذخیره ی آن غالباً از 11 تا 3000 میلیون تن 
و گاهی تا 25000 میلیون تن و بیشتر وجود دارد. ضخامت 
آهن در این سازند از چند متر تا 1000متر است و به صورت 
در  و  است  تا 40درصد  آهن 30  عیار  الیه ای دیده می شود. 
حالت های هوازده به 60درصد نیز می رسد. دریاچه ی سوپریور 
ـ البرادور در آمریکای جنوبی و حوضه ی هامورسلی در استرالیا 
و ترانسوال آفریقای جنوی مناطقی هستند که ذخایر آهن نوع 

سوپریور در آن ها کشف شده است.

2. كانسارهای آهن رسوبی نوع اووليتی
کانسارهای آهن نوع اوولیتی، بر اساس موقعیت مکانی به نام 
»کلینتون« )آمریکای شمالی( شناخته می شوند. این کانسارها در 
محدوده ی زمانی فانروزوئیک تشکیل شده اند. جریان آب رودخانه 
توانایی حمل مقادیر فراوان آهن را دارد. در روند از جای کنده 

شکل1. نمونه ای از كانسنگ BIF كه در آن، نواربندی 
منظم اليه های چرتی غنی و فقير از آهن ديده می شود
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شدن و یا حمل، فراورده های آلی می توانند نقشی بزرگ داشته 
باشند. این گونه از ترکیبات و یا کمپلکس ها به صورت یک ُسل 
عمل می کنند و آن گاه که به آب یونیزه برمی خورند، ُسل های 
درشت آهن را بر جای می نهند. مشهورترین کانسار اوولیتی 
جهان، کانسار کلینتون در شمال ایالت نیویورك است. این 
کانسارها در مجموع انباشتگی های بزرگ و یا غنی نمی سازند. 
کانسارهای مینت )فرانسه و بریتانیا(، »میدلندز«6 در انگلستان، 
»لوراین«7 لوکزامبورگ، و »سالزگیتر«8 در ساکسونی واقع در 

شمال اروپا، از این نوع اند.

3. كانسارهای آهن رسوبی مردابی )حاوی 
اليه های زغالی(

به  مربوط  یخچالی  تا  معتدل  مناطق  در  کانسارها  این 
نواری  تا  توده های عدسی  شکل  به صورت  نیم کره ی شمالی 
لیمونیت حاوی رسـ  ماسه و مواد آلی هستند که در دریاچه ها 
و مرداب ها  باتالق ها  و در  دارای جریان کند  و رودخانه های 
تشکیل می شوند. برخی از این کانسارها به سنگ آهن »نوار 
سیاه« معروف اند و اساساً از سیدریت با مقادیر متفاوتی مواد 
آواری و آلی تشکیل شده اند. این کانسارها در محدوده ی زمانی 

فانروزوئیک پدید آمده اند و سیدریت و پیریت دو کانی مهم این 
کانسارها هستند.

كانسارهایماگمایی)مافیكواولترامافیكالیهای(
باور این است که انباشته های توده ای منیتیت )که گاه همراه 
با هماتیت است( خاستگاه آذرین دارند. این کانسارها خود ناشی از 
تفکیک ماگمایی هستند و گاهی الیه بندی نشان می دهند )مانند 
کرومیت های نوع بوشولد(. ولی عمدتاً  به شکل خاصی نیستند 
و به صورت تزریق از سیال های غنی از منیتیت، در سنگ های 
دیواره اند. این منابع معموالً در آنورتوزیت ها، دارای درصد باالیی از 
آهن و عمدتاً  غنی از تیتان هستند. چنین کانسارهایی که زایش 
آن ها مستقیماً وابسته به ماگماست، کانسارهای اورتوماگمایی 

نامیده می شوند.
کانسارهای ماگمایی در مقایسه با کانسارهای رسوبی، تا 
اندازه ای کمیاب ترند. بیشتر در ارتباط با سنگ های سینیتی 
برجسته  نمونه ای  می شوند.  یافت  آن ها  با  همراه  و  هستند 
این کانسارها، میدان معدنی کیرانا در شمال سوئد است.  از 
از  ایران، بر اساس نظر برخی  با این خاستگاه در  کانسارهایی 
دیزج  سرخه  و  مرواریه  چادرملو،  کانسار  احتماالً  محققان، 
قابل  معموالً  کانسارها  این گونه  ذخیره ی  هستند.  زنجان  در 

شکل3. نمونه ای از كان سنگ مگنتيتی معدن چادرملو 
با ساخت استوك ورك )رگچه ها، بخش مگنتيتی هستند.(

شکل 2. نمونه ای از كان سنگ آهن رسوبی مردابی كه 
آثار و بقايای گياهی در آن ديده می شود
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مالحظه است. عیار آهن آن ها معموالً کمتر از 60درصد و عیار 
فسفر آن ها در حدود 2درصد است. عیار گوگرد در آن ها پایین و 

کمتر از 5 درصد است.
شکل کانسار، رگه ای و عدسی مانند و معموالً در مجاورت 
سنگ های نیمه قلیایی و یا در میان توده های نفوذی با ترکیب های 
متفاوت جای دارند. این کانسارها غالباً  در سنگ های نوریت و 
البرادوریت و به ندرت داخل گابرو تشکیل شده اند. کان سنگ 
آهن در قاعده ی توده ی آذرین نفوذی، به صورت توده های نامنظم 
و یا رشته ای و یا مجموعه ای از ستون های کانی سازی تشکیل 

می شود.
تمام این کانسارها دارای مقادیر زیاد تیتانیوم هستند که 
به  مربوط  تیغک های  بدون  یا  )همراه  تیتانومانیتیت  به صورت 
تفکیک کانی( و یا به صورت ایلمنیت همراه مانیتیت خالص ظاهر 
می شوند. در این کانسارها غالباً مقداری وانادیوم نیز وجود دارد که 

ممکن است به طور محلی قابل استخراج باشد.

كانسارهایاسكارنی
آهن در این گونه کانسارها ریشه ی ماگمایی دارد که سیلیس 
آن در فرایند تفریق ماگمایی، سیلیکات ها را می سازد و آهن 
باقی مانده در حاشیه ی توده ی ماگمایی انباشته می شود. دمای 
)به ویژه  رسوبی  توده ای  به  زمانی که  آهن دار،  سیاالت  باالی 
الیه های آهک( بر می خورد، در سنگ آهک محیطی نیمه سیال 
پدید می آورد. در چنین شرایطی است که میان بخش آهن دار 
ماگمایی و بخش سنگ آهک داغ، چرخه ای پدیدار می شود و 
در این روند آهن درون بخش آهکی، به صورت اکسید به جای 
می ماند. گرچه شمار این گونه کانسارها می تواند فراوان باشد، لیکن 
ذخایری که اندازه های بزرگ داشته باشند، کمترند. از نمونه های 
اسپرینگ  ایرون  می توان  کانسارها  این گونه  شده ی  شناخته 
کواری  )سوئد(،  نوربرگ  )نروژ(،  آرندال  و  کریسیتانیا  )آمریکا(، 
)لهستان(، بانات )رومانی( و سنگان )بر پایه کارهای بومری( در 
ایران را نام برد. این اسکارن ها، عالوه بر آهن، حاوی کبالت و نیکل 
نیز هستند و ذخیره ی آن ها بین چند صدمتر تا چند کیلومتر 
گسترش دارد که در فاصله ی بین توده ی نفوذی و سنگ های 

کربناته ی اطراف آن، واقع شده اند.

ترکیب توده ی نفوذی، بین گابروـ  دیوریت تا گرانودیوریتـ  
کوارتزمونزونیت متغیر است. سنگ های کربناته نیز ترکیبی آهکی 
تا دولومیتی دارند. ذخیره ی این کانسارها معموالً بین 5-1000 

میلیون تن و عیار آهن آن ها 55-33 درصد است.

كانسارهایتراوشی
با دخالت آب های  آن،  کانسارهای کم عیار  از  آهن  تراوش 
فاصله ای دورتر،  نهادن دوباره ی آن ها در  بر جای  و  زیرزمینی 
می تواند به پیدایش کانسارهایی غنی از آهن بینجامد که تحت 
این گونه کانسارها  تراوشی شناخته شده اند.  عنوان کانسارهای 

اهمیت چندانی ندارند.

كانسارهایدگرگونزاد
این کارنسارها به دو بخش تغییر شکل و دگرگونی تقسیم 
می شوند. کانسار دگرگون زاد به انباشته هایی از آهن گفته می شود 
که در فرایندهای دگرگونی ناحیه ای و یا همبری، متمرکز شده 
این کانسارها دو گونه کان سنگ به چشم می خورد:  باشند. در 
کوارتزیت های آهن دار و ایتابیریت ها. این گونه کانسارها در روسیه، 
البرادور کانادا، کره ی شمالی، هند، استرالیا و آفریقای جنوبی، 

برزیل، سوئد و نروژ دیده شده است.

رسوبی كانسارهایآتشفشانیـ
در مقاطعی از تاریخ فعالیت برخی آتشفشان های غنی از آهن، 
اکسیدهای آهن به شکل کانی هایی چون منیتیت، الیژیست و گاه 
پیریت شکل می گیرند. اگر روان آب هایی حاوی این ترکیبات در 
آب دریا بریزند، الیه هایی پدید می آورند که در آن ها آهن به صورت 
عدسی یا الیه هایی مطابق با الیه بندی سنگ های رسوبی، شکل 

می گیرد و در این گروه طبقه بندی می شوند.
از این گروه می توان از انباشته ی آهن »الن دیل«9 در آلمان، 
آتاسو در قزاقستان مرکزی، کانسار آهن و منگنز شمس آباد اراك 

و کانسارهای رسوبی ناحیه ی بندرعباس نام برد.

كانسارهایآتشفشانی
این کانسارها از جدایش یک ماگمای غنی از آهن که معموالً  
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از کانسارهای  حاوی 5-4 درصد فسفر است، حاصل می شود. 
درونی این گروه می توان کانسار »پی ریج« و »ایرون مونتین« 
)میسوری(، کانسارهای آتشفشانی آهن، کانسارهای »ال لکو« 
)شیلی(، »سرودومر کادو« )مکزیک( و »میشدوان« )منطقه ی 

بافق( را نام برد.
برای کانسار آهن  اگرچه مالینین و همکارانش )1977( 
متاسوماتیسم  منشأ  بافق،  شرقی  شمال  در  واقع  میشدوان 
کانسار  این  برای  نیتل)1979(  و  فورستر  ولیکن  قائل اند، 
منشأ آتشفشانی پیشنهاد کرده اند. طبق مطالعات فورستر و 
جعفرزاده )1984(، کانسار میشدوان در ارتباط با ساخت های 
بافق است. فعالیت آتشفشانی  کالدرایی موجود در منطقه ی 
یافته  پایان  از جریانات گدازه ای مگنتیتی  بعد  در میشدوان 
و آن گاه منطقه به زیر آب فرو رفته است و الیه های کربناته 
عدسی های  گرمابی  سیاالت  نیز  پایان  در  شده اند.  ته نشین 

چرت را ته نشین کرده اند.

* كارشناس ارشد زمين شناسی اقتصادی شركت كافی كاوان شرق
** كارشناس ارشد زمين شناسی اقتصادی شركت زرناب اكتشاف

پی نوشت
)Banded Iron Formation )BIF .1

Itabirite .2
Jaspillite .3

Specularite .4
Rhythmical banding .5

Midlands .6
Lorraine .7

Salzgitter .8
Lahn Dill .9

منابع
 Cambridge-1986-Ore geology-Atkinson-k  .1

.university press
2. ژيلبرت، جان،م و پارک، چارلز اف. زمين شناسی كانسارها. ترجمه ی 

سعيد عليرضايی. نشر دانش امروز، انتشارات اميركبير. 1378.
انتشارات  امروز،  دانش  نشر  ايران.  زمين شناسی  علی.  درويش زاده،   .3

اميركبير.1370.

شکل4. مراحل متفاوت تشکيل يك كالدرا طی فعاليت آتشفشانی

خروج مواد 
آتش فشانی از كوه مزارا

فرو ريزش كوه مزارا

تشکيل درياچه دهانه ای و جزيره ويزارف

تخليه بخشی ماگمااز 
دودكش آن



اشاره
اخيراً با استفاده از رادار، »روش تداخل سنجی راداری« برای نمايش تغيير شکل های پوسته ی 
زمين و محاسبه ی ميزان جابه جايی های پوسته در اثر عوامل طبيعی ارائه شده است. اين روش 
دو بخش دارد: تداخل سنجی راداری هوايی و تداخل سنجی راداری زمينی. روش تداخل سنجی 
راداری به علت دقت باال و كم هزينه بودن، مورد استقبال قرار گرفته شده است. با توجه به مزايای 
روش تداخل سنجی راداری و توانايی های آن در مطالعه ی باليای طبيعی، استفاده ی هرچه بيشتر 
از اين روش در كشور ايران، به خصوص در زمينه ی تعيين ميزان جابه جايی های حاصل از زمين 

لغزش، زلزله، فرونشست و آتشفشان پيشنهاد می شود.

 ،(landslide) زمین لغزش ،(subsidence) فرونشست ،(Interferometry) کلید واژه ها: تداخل سنجی راداری
بدون سیم (wireless)، تصاویر مختلط راداری (Synthetic Aperture Radar)، سیستم تعیین موقعیت جهانی 

 .(monitoring) پایش ،(Digital Elevation Model) مدل ارتفاعیـ  رقومی ،(Geographic Position System)

مقدمه
از اواخر دهه ی گذشته، تداخل سنجی راداری هوايی و اخيراً تداخل سنجی راداری زمينی 
برای بررسی زمين لغزش به كار گرفته شده است. تداخل سنجی راداری زمينی برای اندازه گيری 
جابه جايی هايی با دقت ميلی متری در ميدان ديد آنتن رادار مناسب است. اين نوع تداخل سنجی 
به تداخل سنجی راداری هوايی شبيه است، با اين تفاوت كه حسگرها برای ارسال امواج روی زمين 
و در فاصله ی چند صد متری از هدف قرار دارند. در اين مقاله كوشيده ايم، ضمن معرفی روش 

تداخل سنجی راداری زمينی، مزايای اين روش را نسبت به روش های موجود شرح دهيم.

تداخلسنجیراداریزمینی
تداخل سنجی راداری زمینی فن جدیدی است که برای پایش زمین از راه دور به کار می رود، و حاصل 
فلورانس  دانشگاه  برق  مهندسی  دانشکده ی  مهندسین  و   IDS کارشناسان شرکت  دراز مدت  تحقیقات 
ایتالیاست. این روش قادر است جابه جایی ها را در کل محدوده ی تصویربرداری، با دقتی در حدود یک 
دهم میلی متر اندازه گیری کند. این تکنیک را یک بخش سخت افزاری، به نام سیستم IBIS-L و یک بخش 

نرم افزاری پردازشی تشکیل داده است.
سیستم IBIS-L شامل واحدهای زیر است )شکل1(:

1. واحد رادار: در این بخش تولید، انتقال و دریافت موج الکترومگنتیک انجام می شود. واحد رادار روی 
واحد موقعیت سوار می شود و حرکت حسگر روی واحد موقعیت اجازه ی استفاده از روش SAR را برای 

تداخلسنجیراداریزمینی،
اندازهگیرينرخجابجایيواعالمهشداردرمواقعبحراني
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دست یابی به تصویر دوبعدی از زمینه 
فراهم می کند. واحد رادار حاوی یک 
USB مشترك برای ارتباط با بخش 

PC )کنترل( و پودمان )ماجول( موقعیت است.

2. واحد موقعیت: شامل یک تیغه ی آلومینیمی 2/5 
متری است که تحت کنترل موتور در طول صفحه ی لغزنده 

حرکت می کند.
3. واحد مبدل برق: تأمین کننده ی کل برق سیستم به 

کمک باتری و یا ارتباط با منبع برق بیرونی.

نرم افزار پردازشی برای تجزیه وتحلیل پیشرفته ی داده های SAR و مخصوصاً برای مناطقی با 
شیب های ناپایدار و پایش فرونشست زمین مناسب است. در کل این نرم افزار قابلیت های زیر را دارد:

1. اطمینان و دقت در پردازش تصاویر گرفته شده؛
2. تشخیص خطا مخصوصاً برای پایش طوالنی و اندازه گیری مناطقی با پوشش گیاهی؛

3. تخمین درست اثری اتمسفری روی فاز دریافتی و حذف آن؛
4. دستورالعمل برای جابه جایی های خودکار، پردازش و کنترل  از راه دور؛

.)GIS و CAD( 5. استخراج عوارض ثبت شده با فرمت های قابل استفاده در نرم افزارهای دیگر

روشكار
بعد از انجام آزمون میدانی و بررسی منطقه، 
سخت افزار  تجهیزات  شامل  که  رادار  دستگاه 
منطقه ی  روبه روی  است،   )IBIS-L )سیستم 
از  متری  فاصله ی چندصد  در  و  مطالعه  مورد 
آنتن  توسط  پیوسته  موج،  می شود.  نصب  آن 
فرستنده  قطبی سازی )پالریزه( و به سمت هدف 
گسیل می شود. موج بازتابی نیز، از طریق آنتن 
گیرنده دریافت و توسط رایانه به صورت داده ی 
خام ثبت می شود. سیستم IBIS-L مبتنی بر فن 
»اینترفرامتری« است. که اطالعاتی را از جابه جایی 

رقيه اکبر اشرفی*

IBIS-L شکل1. نشان دهنده ی اجزای سيستم

SAR شکل2. نمايی از نرم افزار پردازشی تصاوير

تداخلسنجیراداریزمینی،
اندازهگیرينرخجابجایيواعالمهشداردرمواقعبحراني

مدل موقعيت

مدل حسگر

مدل تامين نيرو
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اجزا با مقایسه ی اطالعات فازی گرفته شده در زمان های متفاوت و 
امواج منعکس شده از اجزا ثبت می کند. این سیستم هم چنین از فن 
SAR برخوردار است و می تواند تصاویری با تفکیک پذیری باال ایجاد 

کند. تفکیک پذیری )رزولوشن( باال با پهنای باند زیاد ایجاد می شود 
و این سیستم به صورتی طراحی شده است که می تواند تصاویری با 
این قابلیت ایجاد کند. شکل3 نمونه ای از نقشه ی جابه جایی حاصل 

از زمین لغزش »والدارنو«1 را در ایتالیا نشان می دهد.
با انجام آنالیز سری زمانی، تغییرات زمین لغزش در کوتاه مدت 
و بلندمدت مشخص می شود. بدین وسیله می توان جابه جایی ها را 
در کوتاه مدت پیش بینی کرد و با مطالعات بیشتر، راهکارهای الزم 
برای مدیریت منطقه را ارائه داد. هم چنین، با استفاده از نرم افزار، 
امکان پردازش خودکار تصاویر و انتقال داده  از محل زمین لغزش به 
دفتر اداری توسط اینترنت وجود دارد. بنابراین، به صورت »آنالین«2 
می توان زمین لغزش را از راه دور پایش کرد و در مواقع اضطراری با 

استناد به نرخ حرکت، هشدار الزم را داد.

مزیتها
نقشه های  تهیه ی  در  راداری  تداخل سنجی  توانایی  امروزه 
توپوگرافی و کشف جابه جایی ها و تغییر شکل های زمین ناشی 
از عوامل گوناگون چون زلزله، استخراج معادن، آتش فشان 
و غیره، اثبات شده است. اگرچه برای انجام این منظورها 
امکانات دیگری چون GPS، توتال استیشن، لیزر اسکن ها و 
غیره در اختیار ماست، اما به دالیل زیر که مقایسه ای است 

راداری، مطالعه و  این روش ها و روش تداخل سنجی  بین 
استفاده از این روش الزم می نماید.

تداخل سنجی راداری قابلیت شناسایی جابه جایی ها را با دقت 
میلی متر دارد، در حالی که DEM به دست آمده از لیزر آلتیمتر 
دارای دقت قائم 10 سانتی متر است که در مقایسه با تداخل سنجی 
راداری دارای دقت کمتری است. البته باید توجه داشت که اکثر 
لیزر آلتیمترها، پهنای کمی را برداشت می کنند و برای تشکیل 
تداخل سنجی  از  آمده  به دست   DEM با  مقایسه  قابل   DEM

یکدیگر هم پوشانی  با  را  برداشت ها  از  باید تعداد زیادی  راداری، 
داد. نقشه برداری زمینی با استفاده از GPS و توتال استیشن نیز 
قابلیت کشف جابه جایی ها را در حد میلی متر با دقت قابل مقایسه 
با تداخل سنجی راداری دارد، اما مهم ترین مزیت تداخل سنجی 
راداری نسبت به این دو، انجام اندازه گیری در سطح وسیع و بدون 
نیاز به کار میدانی است؛ در صورتی که دو روش مذکور برداشت 
نقطه ای انجام می دهند. به طور کلی، خصوصیاتی چون برداشت 
پیوسته در سطح وسیع، دقت باال، مقرون به صرفه بودن و امکان 
اخذ اطالعات تحت هر شرایط آب و هوایی، دالیل عمده برای 

استفاده از روش تداخل سنجی راداری است.
مزیت های اصلی سیستم تداخل سنجی راداری زمینی نسبت به 

سیستم های پایشی موجود (GPS) به شرح زیرند:
1. امکان انجام پایش از راه دور، بدون نیاز به دسترسی نزدیک 

به منطقه ی هدف و یا نصب نقاط کنترلی.
2. تولید نقشه ی جابه جایی مداوم از کل منطقه. این سیستم 

شکل3. پايش زمين لغزه با استفاده از فن اينترفرامتری زمين

خصوصیاتیچونبرداشت
پیوستهدرسطحوسیع،دقتباال،
مقرونبهصرفهبودنوامكان
اخذاطالعاتتحتهرشرایط
آبوهوایی،دالیلعمدهبرای
استفادهازروشتداخلسنجی
راداریاست.
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شکل4. نمونه ای از كاربرد تداخل سنجی راداری زمينی را 
برای پايش فرونشست نشان می دهد.

به طور هم زمان جابه جایی را در کل محدوده ی میدان دید آنتن رادار 
)به وسعت صد تا هزار ها متر مربع( اندازه گیری می کند.

3. اندازه گیری جابه جایی به طور مستقیم در زمان واقعی.
4. قابلیت تصویربرداری به طور شبانه روزی و در هر شرایط هوایی.

5. عدم نیاز به حضور مداوم کاربر در منطقه؛ زیرا به صورت 
»بی سیم«3 از راه دور قابل کنترل است.

نتیجهگیری
اندازه گیری  در  زیادی  مزایای  راداری  تداخل سنجی  تکنیک 
و نمایش جابه جایی های پیوسته دارد. حساسیت باال به تغییرات 
از مزایای  باال و پوشش وسیع،  دینامیکی، قدرت تفکیک مکانی 
این روش است. امکان نمایش تغییر شکل های آهسته ی پوسته 
تداخل سنجی  احداث سیستم  دارد.  وجود  نیز  نشست  در طول 
راداری زمینی، برای اندازه گیری نرخ جابه جایی، اعالم هشدار در 
زمین شناسی  از مخاطرات  پیشگیری  و مدیریت  بحرانی،  مواقع 
ضروری به نظر می رسد. الزم به ذکر است که استفاده از روش 
تداخل سنجی راداری زمینی برای پایش زمین لغزش های پهنه ی 
البرز که همه ساله خسارات فراوانی به تأسیسات راه های کشور 

وارد می کنند، مناسب است.

کاربردی  تحقیقات  مرکز  ـ  زمین شناسی  ارشد  کارشناس   *
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

h r

a

CESAB
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محمدرضاكبریائیزاده*

ارزش
فسیل

مقدمه
كه  هستند  گياهانی  و  جانوران  بقايای  و  آثار  فسيل ها 
درگذشته روی زمين می زيستند. قديمی ترين فسيل ها 3/8 
ميليارد سال قدمت دارند. فسيل ها برای مردم دست كم از 
عصر ديرينه سنگی تاكنون شناخته شده بودند و آن ها را برای 
تزئين به كار می بردند. اما تا قرن هفدهم منشأ واقعی فسيل ها 
ادبيات غنی  آن،  از  پيش  نشد. در طول سال های  شناخته 
عاميانه ای در اطراف فسيل ها رشد يافت كه شامل باورهای 
و  دارويی  خواص  و  منشأ،  مورد  در  پراكنده ای  غيرمعمول 
مار، سنگ  همانند سنگ  نام هايی  آن ها می شد.  افسانه ای 
وزغ، صاعقه و ناخن انگشت پای شيطان، به طور وسيعی در 
اروپا، آمريکا و ديگر مناطق جهان برای انواع گوناگون فسيل ها 
استفاده می شد. ادبيات عاميانه درباره ی فسيل، نه تنها قسمت 
مهمی از تاريخ اوليه ی فسيل شناسی محسوب می شود، بلکه 
و درك  در شناسايی  مقايسه ای  مورفولوژی  بردن  به كار  بر 
درست فسيل ها تأكيد می كرد. فسيل ها در ادبيات عاميانه، 
مانند باورها، افسانه ها و رسم های رايج بين مردم عادی حضور 

دارند. در ادامه به ذكر پاره ای از اين باورها می پردازيم.

ادبیاتعامیانهدرها
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1. آمونيت ها )سنگ مار(
آمونیت ها گروهی منقرض شده از »سرپایان«1 
هستند که خویشاوندی نزدیکی با »ناتیلوس«های 
امروزی دارند. شکل پیچشی زیبای صدفشان، آن ها 
با  فسیل  )کلکسیونرهای(  مجموعه داران  برای  را 
ارزش می سازد. تعجب آور نیست که آن ها نظر انسان 
را از زمان های قبل از تاریخ تاکنون جلب کرده اند. 
فسیل ها  تمثالی ترین  یا  شمایلی ترین  آمونیت ها 
هستند که عقاید عامیانه ی فراوانی پیرامون آن ها 
رشد یافت و معماها و باورهای زیادی درباره ی منشأ 
آن ها، و نیز درباره ی خواص طبی و سحرآمیزشان 
وجود داشت. ادبیات عامیانه درباره ی آمونیت ها در 

نقاط متفاوت جهان به شرح زیر است:
انگلستان: شاید مشهورترین داستان درباره ی 
آمونیت ها، عقاید باستانی انگلیسی دراین باره است. 
طبق این عقاید، آن ها مار پیچیده ای هستند که به 
سنگ تبدیل شده و سرشان را هم از دست داده اند. بین 
انگلیسی ها، آمونیت به عنوان »سنگ مار«2 شناخته 
می شود. در ادبیات باستانی انگلیس چندین مرتبه از 
آن نام برده شده است. برای مثال، ویلیام کامدن3 در 
کتاب »بریتانیا« )1586( می گوید: »اگر شما آن ها 
)آمونیت ها( را بشکنید، داخلشان مارهایی می یابید که 

به دور خود پیچیده اند، لیکن تا ابد سر ندارند.«
قديس4  هيلدا  افسانه ها،  این  براساس 
)680-614 بعد از میالد(، رییس راهبه های منطقه ی 
»ویتبی«5، در قرن هفتم میالدی مأموریت پیدا کرد 
که صومعه ای را در جلگه ی ویتبی بنا نهد. لیکن این 
محل مورد تاخت وتاز مارها و افعی های زیادی بود 
و سکونت انسان در آن غیرممکن به نظر می رسید. 
این مارها و افعی ها هم چون شیاطین بودند، پس 
سنگ کردن آن ها قبل از ساختن یک مکان مقدس، 
عبادت  به  قدیس  هیلدا  بنابراین  داشت.  ضرورت 
پرداخت و بعد از مدت کوتاهی، مارها به دور خود 
پیچیدند. وی سر آن ها را با شالق جدا کرد و سپس 
آن ها به سنگ تبدیل شدند. بعد هیلدا قدیس آن ها 

را به لبه ی پرتگاه هایی انداخت. به همین خاطر، امروزه 
در صخره ها و روی ساحل ویتبی فسیل های آمونیت 
به فراوانی یافت می شوند. در منطقه ی ویتبی، زمانی 
بین تجار حکاکی سر مارها روی آمونیت ها رایج بود که 
این به تقویت افسانه ی سنگ مار انجامید )شکل 1(. 
اهمیت سنگ مارهای حکاکی شده در آن جا به قدری 
بود که تمثال هایی از آن ها را روی کت های سربازان 
محلی نسب می کردند. جالب آن که جنس آمونیت به 

 »Hildoceras« ،افتخار هیلدا قدیس
نام گذاری شده است ]2,4[.

در جنوب انگلستان در منطقه ی 
که  است  این  بر  تصور  کینشام6، 
كوتبرت قديس7 )یک دوشیزه ی 
فداکار بریتانیایی(، در جنگل هایی 
زندگی می کرد که مورد هجوم مارها 
قرار داشت. وی توسط عبادت، آن ها 
را به سنگ تبدیل کرد. هم چنین، در 
دیگر قسمت های جنوب انگلستان 
درخصوص سنگ مار عقیده بر این 
بوده اند  پری  ابتدا  آن ها  که  است 

که نخست به مار، و سپس به سنگ مبدل شده اند. 
شواهدی مبنی بر این که از آمونیت ها زمانی برای 
اهداف طبی استفاده می شد، در نوشته های كارو 

)1620-1555م( نیز یافت می شود ]2[.
اسکاتلند: بومیان قسمت های غربی اسکاتلند، 
آمونیت ها را به عنوان »سنگ پیچش«8 می شناختند و 
زمانی از آن ها در زمینه ی پزشکی استفاده می کردند. 
مارتین در کتاب »تشریح جزیره ی غربی اسکاتلند« 
)1703( آورده است: در باور بومیان، این سنگ ها 
التهاب و پیچش در گاوها را شفا می دهند. کافی است 
قسمت های ملتهب شده، توسط آبی که این سنگ ها 

برای ساعاتی در آن قرار گرفته اند، شسته شوند ]4[.
يونان: یونانیان قدیم تصور می کردند، صدف 
پیچیده ی آمونیت مثل شاخ های یک قوچ است. 
برای آن ها، این نشانه ی مقدسی همراه با »آمون 

شکل 1. فسيل آمونيت Hildoceras كه 
روی آن سر مار حکاكی شده است.

آمونیتهاشمایلیترینیا
تمثالیترینفسیلهاهستندكه

عقایدعامیانهیفراوانیپیرامون
آنهارشدیافتومعماهاو

باورهایزیادیدربارهیمنشأ
آنها،ونیزدربارهیخواص
طبیوسحرآمیزشانوجود

داشت.ادبیاتعامیانهدربارهی
آمونیتهادرنقاطمتفاوت

جهانبهشرحزیراست:
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خدای ژوپیتر«9 بود )شکل 2(. بنابراین، آمونیت ها 
شناخته  كومو10  آمونيس  یا  آمون  شاخ های 
می شدند که بعدها هم نام علمی آمونیت را بر 
آن ها نهادند. شاخ های آمون همراه با اسکندر 
كبير در پیروزی هایش شرکت داشت و او عنوان 
»پسر آمون« را برای خود انتخاب کرد. سکه هایی 
هم که در اواخر سلطنت اسکندر ضرب شدند، 
نشانه های  بودند. حتی  این شاخ ها  به  منقوش 
ژنرال های  از  یکی  سکه های  در  آمونیت مانند 
اسکندر به نام ليسماكوس11 نیز یافت می شوند. 
او بعد از اسکندر به سلطنت رسید. یونانیان از 
فسیل آمونیت ها به عنوان یک محافظ در برابر 
نیش مارها استفاده می کردند که این نمونه ای 
از خواص طبی متصور برای آن ها بود. عالوه بر 
این، آن را شفایی برای نابینایی، نازایی و سستی 

کمر می دانستند ]4[.
روم: برخی از رومی ها بر این تصور بودند که 
اگر هنگام خواب یک آمونیت طالیی )پیریتی 
شده( زیر بالشت خود بگذارند، می توانند آینده 

را پیش بینی کنند ]4[.
در  هارز«  آلمان: کشاورزان »کوهستان های 
آلمان، آمونیت ها را »سنگ اژدها«12 می نامیدند 
و برای معالجه ی حیوانات مزرعه از آن ها استفاده 
می کردند. وقتی که گاوها شیرشان را از دست 
می دادند، کشاورزان این سنگ ها را داخل سطل 
شیر می گذاشتند و انتظار داشتند شیر دوباره به  گاو 

بازگردد ]4[.
اسپانيا: در جنوب شرقی اسپانیا، ترسیم هایی 
میانه  دوره ی  هنرهای سنگی  در  آمونیت ها  از 

سنگی یافت شده است.
آمونیت ها  چینی،  عامیانه ی  ادبیات  در  چين: 
»سنگ های شاخی« نامیده شده اند که اقتباس از 
با شاخ های پیچیده ی قوچ است. در دیگر  تشابه آن ها 
نوشته های باستانی چینی، آمونیت ها را مارهای سنگی 

پیچیده ای می دانستند که بدون سر و دم بودند ]4[.
هند: در فرهنگ هندی هم آمونیت ها اهمیت داشته اند 

و حداقل یک کتاب معتبر در مورد آن ها نگارش شده است. 
کنکرسیون های  در  که  آمونیت هایی  هندو،  فرهنگ  در 
»سالیگرام«13،  نام های  به  می شوند،  پیدا  سیاه  آهکی 
می شوند.  شناخته  »ساالگراما«15  یا  »شالیگرام«14 
سالیگرام های واقعی فقط در نپال و شمال هند، نزدیک 
روستای ساالگراما یافت می شوند. سالیگرام هایی که دارای 
برآمدگی های شعاعی بودند، »چاکراس«16 نامیده می شدند 
که به طور فرضی، مشابه با حلقه های آهنی در یکی از شش 
دست خدای »ویشنو«17 یا خدای محافظ بودند )شکل 
مانند  نام هایی  برآمدگی ها، هندوها  نوع  به  با توجه   .)3
»ویسوامبهارا«20  و  »پادمانابدا«19  نارایانا«18،  »الکشمی ـ 
را برای شکل های متفاوت سالیگرام ها به کار می بردند. از 
سالیگرام در کتاب »سانسرکریت« نیز نام برده شده که 
مربوط به قرن دوم است. این سنگ ها )آمونیت ها( در 
نشانه های طبیعی  به عنوان  خانه ها  و  معابد، صومعه ها 
ویشنو و آب نگه داری می شدند. هندوها بر این تصور بودند 
که اگر کسی جرعه هایی از آبی بنوشد که در آن سالیگرام 
خوابیده است، از همه ی گناهان رها می شود و در آسمان ها 

به محل ویشنو خواهد رسید ]4[.
آمريکای شمالی: در میان پزشکان قبایل »ناواجو«21 
و »پلینز«22 آمونیت ها، »وانیسوگانا«23 نامیده می شدند 
که به معنای زندگی درون دانه )دانه ی درون صدف( است. 
»بلک فوت ها«24 دیگر مردمان بومی آمریکای شمالی، نوعی 
آمونیت به نام »Hoploscaphites« را »اینیسکیم«25 
یا »سنگ بوفالو«26 می نامیدند )شکل4(. زیرا برای این 
بومیان، به شکل بوفالوی در حال خواب بود. به خاطر این 
شباهت، عقیده داشتند، سنگ بوفالو قدرت جادویی دارد و به 
کمک آن می توان بوفالو را شکار کرد. هم چنین، آن ها تصور 
می کردند که سنگ بوفالو قدرت زایش دارد و یک سنگ 
مادر می تواند بچه هایی را بزاید. یک دلیل احتمالی این باور 
آن است که قطعات صدف آمونیت ها معموالً از محل»سپتا« 
از هم جدا می شوند. براساس برخی نوشته ها، اگر کسی یک 

سنگ بوفالو در چمنزارها می یافت، فرد خوش بختی بود ]4[.
گينه ی نو: براساس گزارش مأموریت هیئتی 
قبیله ی  اعضای  نو،  گینه ی  به  بریتانیا  موزه ی  از 
برای  طلسم  به عنوان  آمونیت ها  از  »تیفالمین«27 

شکل 2. تصويری از آمون خدای ژوپيتر

شکل 3. تصويری از خدای ويشنو

یونانیانازفسیلآمونیتها
بهعنوانیكمحافظدر
برابرنیشمارهااستفاده
میكردندكهایننمونهای
ازخواصطبیمتصور
برایآنهابود.عالوهبر
این،آنراشفاییبرای
نابینایی،نازاییوسستی
كمرمیدانستند
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کمک به شکار و باغبانی استفاده می کردند ]4[.
ايران: »سنگ کرك« نامی است که ایرانیان قدیم 
به صدف یکی از سرپایان امروزی، یعنی »ناتیلوس« 
می دادند. براساس »تنسوق نامه ی ایلخانی«، اگر این 
سنگ را مثل سرمه بسایند و در چشم هایی که به درد 
سفیدی یا زخم مبتال هستند بمالند، بعد از چند نوبت 
شفا می یابد. در »جامع المفردات« ابن بیطار آمده است 
که در هند با آن انگشتری می سازند تا جلوی سحر و 

جادو را بگیرد ]1[.

2. بلمنيت ها
بلمنیت ها گروهی دیگر از سرپایان منقرض شده 
هستند که با هشت پایان و  مرکب ماهیان امروزی 
و  استوانه ای  بخش  دارند.  خویشاوندی  رابطه ی 
یا  بلمنیت ها که »روستر«  انتهایی صدف  پیکانی 
حفظ  فسیل  صورت  به  اغلب  دارد،  نام  »گارد« 
می شود و در سنگ های به سن ژوراسیک و کرتاسه 
عمومیت دارند. ادبیات عامیانه درباره ی بلمنیت ها در 

نقاط متفاوت جهان به شرح زیر است:
انگلستان: مردمان قرون وسطا در انگلستان 
که  نیزه هایی هستند  بلمنیت ها  تصور می کردند، 
هنگام رعد و برق، از طرف آسمان ها به پایین پرتاب 
شده اند. لذا آن ها را »آذرخش« یا »صاعقه«28 نامیده 
بودند )شکل5(. علت این بود که در رخنمون های 
رسی مزارع اطراف شهر آکسفورد، بعد از بارندگی 
شدید، گاردهای بلمنیت ها در سطح زمین ظاهر 
می شدند. لذا تصور می شد که صاعقه ها )بلمنیت ها( 
پرتاب  زمین  طرف  به  بارندگی  زمان  مدت  در 
بعد  را  آن ها  ناگهانی  در حالی که ظهور  شده اند. 
از یک طوفان و بارندگی سنگین این طور می توان 
توضیح داد که بعد از بارندگی های سنگین، رسوبات 
روی این فسیل ها شسته می شدند و آن ها در سطح 
زمین رؤیت می گردیدند. با این حال، هنوز هم بین 
برخی از مردمان روستایی انگلستان بلمنیت ها را به 
عنوان صاعقه می شناسند. در دیگر مناطق انگلستان، 
بلمنیت ها به عنوان گلوله، »انگشتان شیطان«29 یا 

»انگشتان پیتر قدیس«30 شناخته می شوند ]2,3[.
انگلستان،  در  وسطا  قرون  مردمان  نظر  در 
بلمنیت ها نیروهای دارویی و سحرآمیز داشتند و برای 
شفای روماتیسم و چشم درد در انسان و اسب ها از 

آن ها استفاده می شد. معالجه ی اسب ها 
سپس  و  فسیل ها  کردن  پودر  شامل 
به داخل چشم حیوان  آن  فوت کردن 
بود. بلمنیت ها هم چنین برای محافظت 
شخص از اصابت صاعقه یا افسون شدن 
توسط شیاطین آسمان به کار می رفتند. 
با  همراه  بلمنیت  یک  آن که  جالب 
عصر  به  مربوط  مؤنث  فردی  اسکلت 
یافت  شایر  یورك  منطقه ی  در  برنز، 
شده است که نشان از اهمیت مذهبی 
آن برای مردمان آن زمان دارد. حتی در 
زمان حاضر نیز بلمنیت ها از نظر بعضی 
اثرات  دارای  انگلستان  عوام  مردمان  از 

سحرآمیز است ]2[.
اسکاتلند: در اسکاتلند قدیمی ترین 
ذکر از بلمنیت مربوط به سال 1703 
است که به آن به عنوان »سنگ کرم«31 
اشاره شده است. برخی از اسکاتلندی ها 
اسب هایی  معالجه ی  برای  بلمنیت  از 
کرم ها  توسط  که  می کردند  استفاده 
شامل  نیز  درمان  می شدند.  بیماری 

خوراندن آبی بود که بلمنیت ها در آن خوابانده شده 
بودند ]4[.

آلمان: بلمنیت ها با نام های متفاوتی در ادبیات 
عامیانه ی آلمان شناخته می شوند؛ ازجمله: »گلوله ی 
بختک«32 ، »سنگ انگشت«33، »انگشت شیطان«34، 
»شمع روح مانند«35 و »نیزه گربه«.36 این نام ها براساس 
تشابه شکلی بین بلمنیت ها و اشیای شناخته شده و 

فرضی گذاشته شده بودند ]2,4[.
اسکانديناوی: ادبیات عامیانه ی اسکاندیناوی 
بلمنیت ها را شمع هایی در نظر می گرفت که متعلق به 
جن ها هستند. در برخی از مناطق هنوز هم بلمنیت، 

شکل 4. يك آمونيت كرتاسه به 
توسط  كه   Hoploscaphites نام 
قبيله ی بلك فوت به عنوان »سنگ 

بوفالو« از آن استفاده می شد.
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»واتلجوس«37 نامیده می شود که در ادبیات 
سوئدی به مفهوم »چراغ های جن« است ]4[.

بلمنیت های  از  قطعاتی  روسيه: 
کهربایی رنگ، با منافذ بسیار ریز در یک محل 
در  قبل  سال  هزار  به 20  مربوط  باستانی 
روسیه یافته شده اند. احتماالً از آن ها به عنوان 

طلسم استفاده  می شده است ]4[.
مصر: شکل هایی مشابه با بلمنیت ها در 
وجود  باستان  مصر  هیروگلیف  نوشته های 
اساس  این  بر  هستند.  خدا  نماد  که  دارند 
بلمنیت ها اشیای پرستش در مصر باستان 
بودند. آن ها نشانه ی صاعقه و تداعی گر خدای 

قدرت محسوب می شدند ]4[.
چین،  عامیانه ی  ادبیات  در  چين: 
»سنگ های شمشیر«38  به عنوان  بلمنیت ها 

شناخته می شدند ]4[.

3. دندان کوسه
غضروفی  اسکلت  با  ماهیانی  کوسه ها 
هستند که دندان های آن ها از فسفات کلسیم 
ثبت  درنتیجه،  است.  شده  تشکیل  پایداری 
دندان هایشان  شامل  اغلب  کوسه ها  فسیلی 
فراوان  تعدد  و  تنوع  با  می توان  که  می شود 
در  به خصوص  یافت؛  جهان  نقاط  اقصا  در 
سنگ های دوران های مزوزوئیک و سنوزوئیک. 
یک کوسه ی بزرگ سفید بیش از 300 دندان در 
آرواره اش دارد. این دندان ها در طول زندگی کوسه 
به طور منظمی می ریزند و سپس جانشین می شوند. 
پس تعجب آور نیست که دندان های کوسه به صورت 
فسیل فراوان باشند ]4,5[. ادبیات عامیانه درباره ی 

دندان کوسه در برخی نقاط جهان به شرح زیر است.
فسیل دندان کوسه تا قرن هفدهم و قبل از 
عموماً  شود،  درك  کامل  به طور  آن  منشأ  آن که 
به خاطر شکلش به عنوان »سنگ زبان«39 شناخته 
کلیسا  روحانیون  هم چنین   .)6 )شکل  می شد 
می گفتند، زبان یک مرد است که هنگام کسوف ماه 

از آسمان ها روی زمین می افتد.
نام های دیگر این فسیل در اروپا عبارت اند از: 
»گلوسوپترا«40 )واژه ی التین سنگ زبان(، »زبان 
مالتی«41 و »زبان پل قدیس«.42 مردمان آلمان 
آن را »زبان افعی« یا »زبان مار« می نامیدند. در 
زمان های قدیم عقیده داشتند، سنگ زبان به طور 
طبیعی و خودبه خودی در سنگ ها رشد می کند. 
این فرایند نیروی پالستیکی43 نامیده می شد که 
زمانی توضیح مناسبی برای منشأ فسیل ها بین 
عموم بود. هم چنین گمان می کردند، برآمدگی های 
کوچک جانبی دندان کوسه، فرزندانی هستند که 

هنوز به والدین متصل اند )شکل 7( ]4[.
کوسه  دندان  فسیل  اگرچه  مالت:  جزيره ی 
در اغلب قسمت های اروپا یافت می شود، لیکن در 
جزیره ی مدیترانه ای مالت، فراوان تر است. در قرون 
وسطا، مالت مرکز صادرات فسیل دندان های کوسه 
افسانه ی  بود. در یک  اروپایی  به دیگر کشورهای 
مالتی، سنگ زبان به پل قديس، از حواریون مرتبط 
می شد؛ کسی که کشتی اش در سال 60 بعد از میالد 
در ساحل این جزیره شکست و مدتی ساکن آن جا 
شد. نوشته اند، مردم جزیره مهربانی های زیادی به 
پل قدیس کردند و در عوض، وی سنگ های جزیره 
را مقدس خواند و به مردم قدرت داد، سنگ های 
شکل دار خلق کنند. هم چنین، پل قدیس مارهای 
جزیره ی مالت را نفرین کرد. پس این مارها زبان 
داخل  به  و  دادند  دست  از  را  خود  چشم های  و 

سنگ های جزیره فرورفتند.
در نظر مردم مالت در آن زمان، به خاطر ارتباط 
سنگ های زبان با پل قدیس، همه ی آن ها دارای 
قدرت مافوق طبیعی بودند. لذا استفاده از فسیل 
دندان های کوسه در معالجات پزشکی رایج بود. جالب 
فهرست  در  آن ها  میالدی،  در سال 1768  آن که 
داروهای داروخانه ی بیمارستان »سانتوسپیریتو«44 
در شهر رباط مالت قرار داشتند. در آن دوره، سنگ 
زبان را کنار بستر زنان باردار مالتی می گذاشتند 
تا به زایمان آن ها کمک کند. هم چنین نقل شده 
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است، مادری که نزد یک دکتر جراح رفته بود، با 
مشاهده ی یک دندان کوسه روی میز دکتر، به وی 
گفت که پسرش نخستین کلمات را در چهار سالگی 
بیان کرد؛ آن هم وقتی که او یک سنگ زبان را در 
برابر زبان پسرش گرفته است. استفاده از سنگ زبان 
برای مقابله با حیوانات گزنده تا همین اواخر یعنی 
سال 1940 نیز به کار برده می شد. مالتی هایی که در 
شمال آفریقا زندگی می کردند، از خویشاوندانشان در 
مالت، ارسال سنگ زبان را تقاضا می کردند. سنگ 
زبان را پشت در خانه می آویختند تا اعضای خانه را 

در برابر عقرب ها و افعی ها حفظ کند.
عمومی ترین کاربرد سنگ زبان، از بین بردن اثر 
سم بود. در مالت قرن پانزدهم، سنگ های زبان را از 
مرجان های درخت مانند تزئینی به نام »النگویر«45 
از  را  زبان  سنگ  نوشیدن،  هنگام  و  می آویختند 
روی درخت برمی داشتند و داخل نوشیدنی خود 
می انداختند تا اثر سم هایی را که به طور تعمدی در 
آن ریخته شده اند را خنثی کند )شکل 8(. هم چنین 
روی  و  گران بها  فلزات  از  پایه هایی  روی  را  آن ها 

گردنبند یا دستبند به کار می بردند ]3,4[.
انگلستان: بین مردم عادی بریتانیا، سنگ زبان 
برای  معالجه ی انقباض عضله و رماتیسم به کار می رفت.

آن  از  چشم زخم  از  محافظت  برای  ايتاليا: 
استفاده می کردند.

دندان های  می شد،  تصور  ژاپن  در  ژاپن: 
-Carcharadon megal »کوسه های عظیم الجثه 

don« ناخن شست پای »مردان تنگو«46 است. این 

مردان جن های افسانه ای کوهستان هستند که دماغ 
بلند و آویزانی مثل خوك های آبی دارند ]4[.

ايران: در کتب قدیمی ایران باستان همانند 
»تنسوق نامه«، از سنگ مهره یا حجرالبرد نام برده 

می شود که احتماالً معادل سنگ زبان است ]1[.

حل افسانه ی سنگ زبان
برای  کوسه  دندان  فسیل  یا  زبان  سنگ 
طبیعی دان های سده ی 1600 میالدی بسیار آشنا 

بود و نقشی محوری در تاریخ اولیه ی فسیل شناسی 
و درك منشأ فسیل ها بازی کرد. زیرا از نخستین 
فسیل هایی بود که منشأ آلی آن ها کشف شد. استنو 
دانمارکی  اصلی  نام  که  میالدی(   1638-1686(
و  برجسته  پزشکی  است،  نيلس استنسن47  او 
عالقه مند به علوم طبیعی بود که در فلورانس ایتالیا 
به طبابت اشتغال داشت. در اکتبر 1666، کوسه ی 
بزرگی توسط ماهی گیران ایتالیایی به ساحل لیورنو 

در توسکانی آورده شد. فردينالد دوم دستور 
داد که آن را به فلورانس ببرند تا توسط استنو 
تشریح شود. بررسی سر کوسه توسط استنو، 
همان  زبان  سنگ  که  کرد  متقاعد  را  وی 
دندان کوسه های قدیمی است. در واقع، از 
تفاوت های کمی بین سنگ های  آن جا که 
زبان و دندان های کوسه های امروزی وجود  
زبان  که سنگ های  زد  داشت، وی حدس 
متعلق به کوسه هایی هستند که مدت ها قبل 
می زیسته اند. به عالوه، چون سنگ های زبان 
او احتمال  یافت می شدند،  روی خشکی ها 
را  خشکی ها  این  روی  سابقاً  دریا  که  داد 
پوشانده باشد. در سال 1667 میالدی، استنو 
را روی  را چاپ کرد که مطالعاتش  کتابی 
کوسه تشریح می کرد. هم چنین یک تئوری 
درخصوص سنگ های دارای الیه بندی )اصل 
داد  پیشنهاد  قرار گرفتن الیه ها(  روی هم 
که نزدیک به آن چیزی است که ما امروزه 

می دانیم ]3,4[.

4. دوکفه ای ها
عمومی ترین  از  یکی  »گریفه آ«48  دوکفه ای 
صدف های  بریتانیاست.  ژوراسیک  فسیل های 
کلسیتی ضخیم آن ها، بعد از هوازدگی و فرسایش 
باقی  کامالً  آن ها،  محتوی  شیل های  و  رس ها 
در  دوکفه ای ها  درباره ی  عامیانه  ادبیات  می مانند. 

انگلستان به شرح زیر است:
نام  به  گریفه آ،  گونه ی  یک  بریتانیا  در 
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پای  انگشت  »ناخن  به   »Gryphaea arcuata«
شیطان«49 ملقب شده است )شکل 9(]3[.

این نام به خاطر شکل خمیده و خشن آن است 
که با نوارهای رشدی برجسته ای مزین شده و در 
ظاهر شبیه ناخن انگشت ضخیم و خمیده است. این 
فسیل ها به خصوص در معادن سنگ آهن اطراف شهر 
»اسکانتروپ«50 در »لینکولن شایر«51 فراوان اند. در 
این منطقه به خاطر شهرت فسیل گریفه آ، کت های 
با دو فسیل آن مزین می شد )شکل10(.  سربازان 
بزرگان کلیسای ارتودکس معتقد بودند، 
این اشیای عجیب زمانی به وجود می آیند 
که شیطان ناخن های پاهایشان را کوتاه 

می کند ]3,4[.
صدف های  فسیل  اسکاتلند،  در 
گریفه آ به عنوان»صدف قوزدار«52 شناخته 
می شود. آن ها معتقد بودند، داشتن یکی 
از این فسیل ها می تواند ورم مفاصل و یا 
دیگر بیماری های استخوان را شفا دهد. 
ابراهام  یادداشت های  طبق  هم چنین، 
شست   ،1696 آوریل   10 در  دالپریم53 
سوخته  یا  پودرشده  صورت  به  شیطان 
می تواند درد کمر اسب ها را در دو یا سه 
روز شفا دهد. نام های کمتر شایع دیگری 
نیز برای صدف گریفه آ در ادبیات عامیانه 
بریتانیا وجود دارند که عبارت اند از: سنگ 
»شست  و  فاخته«54،  »صدف  عبودیت، 

میلنر«55 ]4[.
قلب سنگ: قالب های داخلی فسیل 
برای  گیج کننده ای  اشیای  کفه ای ها،  دو 
طبیعی دان های اولیه و عموم مردم بودند. 
این روش حفظ شدگی در دو کفه ای هایی 
صدف های  دارای  که  دارد  عمومیت 
معموالً  آراگونیت  هستند.  آراگونیتی 
توسط آب های زیرزمینی حل می شود و 
یک فضای خالی باقی می ماند که توسط 
در  می شود.  و سخت  پر  بعدی  رسوبات 

گذشته، ظاهر عجیب قالب داخلی دوکفه ای ها سبب 
تصورات اشتباهی در خصوص منشأ آن ها می شد. برای 
نمونه، قالب های داخلی یک گروه از دو کفه ای ها که 
در ژوراسیک پسین جنوب انگلستان عمومیت دارند، 
اگر در یک جهت خاص دیده شوند، به طور مبهمی 
در  روبرت پالت56  نابالغ هستند.  اسب  شبیه سر 
سال 1677 میالدی این قالب های فسیل را به خاطر 
 »Hippocephaloides« ،شکل سر اسب مانندشان
هم اکنون  آن ها  علمی  نام  لیکن  )شکل11(.  نامید 
این  چشم های  است.   »Myophorella incurva«
اسب در واقع قالب های اثرات ماهیچه ها و گوش ها 
نیز منقارهای برآمده ی دوکفه ای هستند )شکل12(. 
-Myophorella hudlest »قالب داخلی دوکفه ای 

ni« نیز در جزیره ی پورتلند، »روچ«57 نامیده می شود 

و  به عنوان »سنگ چهره«58  تزئینات  از آن در  که 
روی ساختمان ها استفاده می شود. کارگران معدن 
در جزیره ی پورتلند در لهجه ی محلی آن را به عنوان 

»کله های اسب«59 می شناسند ]3,4[.

قلب گاو نر60: انواع دیگری از قالب های داخلی 
دوکفه ای های ژوراسیک بریتانیا، قلب گاو نر نامیده 
می شدند. رابرت پالت آن ها را »Bucardites« نامید 
-Protoca 13(، لیکن نام علمی امروز آن ها » ل)شک

dia« است. ظاهر آن ها شبیه قلب است، زیرا قالب 

کفه ی چپ روی یک سمت و قالب کفه ی راست روی 
سمت دیگر است. طبق شواهد موجود، مدتی طوالنی 
است که بشر فسیل هایی از این نوع را می شناسد. زیرا 
یک قالب داخلی پروتوکاردیا در اکتشافات باستانی 
انگلستان  شایر«61  »ویلت  منطقه ی  در  برنز  عصر 

کشف شده است ]4[.

5. الله وشان
به دست  زیادی  فسیل های  »الله وشان«62  از 
آمده اند. آن ها با فراوانی زیاد، ساکن دریاهای کم عمق 
و عمیق هستند و قطعات آهکی بدن شان در تشکیل 
سنگ های آهکی در دوره های متفاوت زمین شناسی، 
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ساقه ی  داشتند.  شرکت  کربونیفر،  به خصوص 
قطعات صفحه ای شکلی  سلسله  یک  از  الله وشان 
تشکیل شده است که به تعداد زیاد روی هم قرار 
گرفته اند. هر قطعه دارای یک منفذ مرکزی است که 
در مدت زمان حیات جانور دارای بافت نرمی است. 
بعد از مرگ موجود و فساد بافت نرم یا رباط های 
نگه دارنده ی قطعه ها، آن ها از هم جدا و  در محیط 
پراکنده می شوند. به خاطر فراوانی و شکل خاص این 
قطعات، تعجب آور نیست که ادبیات عامیانه ی غنی 
در موردشان وجود دارد. برای مثال، قطعات مدور 
کوتبرت  تسبیح  »دانه های  به  کربونیفر  الله وشان 
قدیس«63 یا سکه پریان )در برخی از قسمت های 
بریتانیا( مشهور بودند، در حالی که قطعات پنج گوش، 
به عنوان »سنگ ستاره« شناخته می شدند. ادبیات 
عامیانه درباره ی الله وشان در انگلستان، آلمان و مالت 

به شرح زیر است:

انگلستان
دانه های تسبيح كوتبرت قديس: همان طور 
که پیشتر اشاره شد، دانه های تسبیح کوتبرت قدیس 
همان قطعات صفحه ای شکل الله وشان کربونیفر 
از روی هم چیده شدن آن ها، ساقه ی  هستند که 
صفحه ای  قطعات  این  می گیرد.  شکل  الله وشان 
سابقاً توسط مردمان جزیره ی »لیندیس فارن«64 یا 
یا تسبیح، نخ  جزیره ی مقدس، به عنوان گردن بند 
می شدند )شکل14(. این مردمان براساس افسانه ای 
آن ها را به کوتبرت قدیس نسبت می دادند؛ کسی که 
زمانی در جزیره لینددیس فارن گوشه ی عزلت گزیده 
بود. طبق این افسانه، راهب کوتبرت قدیس، دانه های 
تسبیح صفحه ای شکلی را یک شب طوفانی تراشید 
و صبح روز بعد، مردم روی ساحل آن ها را مشاهده 
کردند. این سنگ ها هم چنین به هیلدا قدیس نیز 
شد،  گفته  که  کسی  همان  می شوند؛  داده  نسبت 

مارهای ویتبی را سنگ کرد ]4[.
الله های  صفحه ای  قطعات  ستاره:  سنگ 
دریایی به شکل ستاره ای پنج گوش نیز وجود دارند 

که به آن ها نام عامیانه ی سنگ ستاره داده شده 
است. »ایزوکرینوئیدها« با قطعات ستاره مانند 
دارند؛  خاصی  عمومیت  بریتانیا  ژوراسیک  در 
نیز  اگرچه در سنگ های جوان تر و قدیمی تر 
از  بر اساس نظر روبرت پالت،  پیدا می شوند. 
ابرها  در  ستاره  آکسفورد، سنگ های  دانشگاه 
تولید شده و در زمان باران های شدید از آسمان 

به زمین آمده اند ]4[.
سنگ پيچ: در »دربی شایر«65 و جاهای 
دیگری از انگلستان، قالب داخلی ساقه ی الله وشان 
کربونیفر را به عنوان »سنگ پیچ«66 می شناسند. 
این حفظ شدگی خاص فسیل، توسط پرشدگی 
حفره ی محوری ساقه ی الله وشان، و سپس انحالل 
اسکلت آهکی ساقه ی آن ها توسط نفوذ آب های 
این حفره ی  پهنای  ایجاد می شود.  زیرزمینی 
محوری در امتداد طول فسیل تغییر می کند. 
بدین صورت که در نقاط اتصال قطعات، پهنای آن 
بیشترین و در مرکز قطعات، پهنای آن کمترین 
است. لبه های بیرون آمده ی این ساختار شبیه پیچ 
است، لیکن این لبه ها جدا از هم هستند و یک رشته ی 
مارپیچ پیوسته )مثل پیچ( را شکل نمی دهند )شکل 
15(. هم چنین به قالب های داخلی شکم پایان 
حلزونی شکل با پیچش های بلند همانند گونه ی 

»Aptyxiella portlandia«، به عنوان سنگ های پیچ یا 
»پیچ های پورتلند«67 اشاره شده است ]4[.

در  الله وشان  شکل  صفحه ای  قطعات  آلمان: 
بونی  سکه های  به عنوان  آلمان  عامیانه ی  ادبیات 

فيس قديس68 شناخته می شوند ]4[.
مالت: در گذشته، مردمان مالت این سنگ های 
ستاره ای شکل، به عالوه نمونه های دیگری همانند 
دعای  به  را  کوسه  و  استخوانی  ماهیان  دندان های 
خیر پل قدیس نسبت می دادند. این قطعات فسیل 
می  گرفته  نظر  در  سم  پادزهر  به عنوان  الله وشان 
شدند و آن ها را در جام های ضدسمی به کار می بردند 
که از آهک های خرد شده ی غاری مخصوص )غاری 
در جزیره ی مالت که پل قدیس سه ماه در آن جا 
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استراحت کرد( ساخته شده بودند ]4[.

6. دندان ماهی
»لیپدوتس«69 که گاه Lepidotus نامیده 
دوره های  استخوانی  ماهی  یک  می شود، 
ژوراسیک و کرتاسه است که خویشاوند سگ 
ساکن  ماهی  این  است.  امروزی  ماهی های 
و  بوده  عمق  کم  دریایی  و  شیرین  آب های 
متر طول رشد می کرد.  دو  تا  به طور کمیابی 
بدن آن با فلس های مینامانندی پوشیده می شد 
و دندان های دکمه مانندش قادر به خرد کردن 
صدف نرمتنان بودند )شکل16(. بقایای این ماهی 
همراه با بقایای دایناسور »Baryonyx« کشف 
شده است که این ایده را تقویت می کند که این 
دایناسورها ماهیان لپیدوتس را شکار می کردند. 
ادبیات عامیانه درباره ی دندان ماهی به شرح زیر 

است ]3,4[:
شده ی  فسیل  دندان  وزغ70:  سنگ 
ماهی لپیدوتس است که به یک وزغ زگیل دار 
شباهت دارد. در ادبیات عامیانه تصور می شد 
که از سر وزغ زنده آمده است. در طول قرن 
داشت.  پزشکی  مصرف  وزغ  سنگ  هفدهم 
تصور می کردند که ترکیبات ساخته شده از 
سنگ وزغ، اگر به صورت طلسم هایی در اطراف 
گردن و مچ دست قرار گیرند، فرد را در برابر 
بیماری طاعون مصون می سازند. این گمان از این جا 

ناشی می شد که پوست زگیل دار وزغ ها شبیه نقاطی 
بود که روی بدن بیمار طاعونی رشد می یافتند. بدین 
سبب در قرن هفدهم، راه هایی برای به دست آوردن 
باید وزغ  سنگ وزغ پیشنهاد شد. در یک روش، 
گیج  را  آن  و  می گذاشتند  قرمز  پارچه ی  روی  را 
در  بیفتد.  بیرون  به  از سرش  تا سنگ  می کردند 
روشی دیگر، یک وزغ خیلی بزرگ را داخل کوزه ی 
سفالی می گذاشتند و آن را در النه ی مورچه ها قرار 
می دادند و روی آن را می پوشاندند. بعد از مدتی، 
مورچه ها وزغ را می خوردند و لذا استخوان ها و سنگ 

)سنگ وزغ( باقی می ماند.
بسیاری  افسانه های  وزغ  سنگ  درباره ی 
نوشته شده اند. برای مثال، در نوشته های پلینی71، 
نویسنده ی بزرگ رومی نیز ذکر شده اند؛ کسی که با 
فوران مشهور آتشفشان کوه وزو72 در سال 79 بعد 
از میالد مرد. در واقع احتمال می دهند، داستان های 
سنگ وزغ، با نام »باتراکیت«73 )سنگ قورباغه( آغاز 
شد و این نام را پلینی به آن ها داد. در بریتانیا، از 
سنگ وزغ به خاطر کیفیت و زیبایی اش، به عنوان 
هم چنین،  )شکل17(.  می شد  استفاده  جواهر 
مصارف طبی نیز داشت، زیرا تصور می شد که برای 
مقابله با سم و نیز بیماری صرع مفید است. از دیگر 
کاربردهای طبی این سنگ، درمان تب، و دردهای 

چشم، روده و درد زایمان بوده است ]3,4[.
دندان  فسیل  مالت  جزیره ی  در  مار:  چشم 
یک ماهی استخوانی مربوط به زمان میوسن به نام 
می شد  شناخته  مار  چشم  به عنوان   »Sargus«
)شکل18(. دندان ماهی سارگوس شبیه دندان ماهی 
لپیدوتس است. یک لکه ی زرد کم رنگ یا نارنجی 
در مرکز دارد که توسط حلقه ای تیره تر )قهوه ای( 
احاطه می شود و به آن ظاهری چشم مانند می دهد. 
در جزیره ی مالت در قرون وسطا، همراه با سنگ 
زبان، چشم مار هم وسطا به عنوان هدیه داده می شد. 
برای مثال، نمایندگان پاپ در مالت، با چشم های 
مار و سنگ های زبان که روی طال سوار شده بودند، 
مشخص می شدند و از آن ها به عنوان طلسم های 
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محافظت کننده استفاده می کردند. چشم مار در میان 
جواهرات شاه هنری پنجم، شاه انگلستان هم جای 
خود را باز کرد. این افسانه که دندان های سارگوس 
چشم های مار سنگ شده بودند، به داستان پل قدیس 
برمی گردد. همان طور که گفته شد، مارهای نفرین 
شده، چشم و زبان خود را از دست می دادند و سپس 
در سنگ های جزیره فرو می رفتند. استفاده ی طبی از 
چشم مار در برابر نیش مار، شامل جوشاندن آن در آب، و یا 
اضافه کردن پودر آن به آب و دیگر نوشیدنی ها بود ]4,6[.

7. خارداران
فسیل خارداران )توتیای دریایی( از فراوان ترین 
رسوبی  سنگ های  در  شده  یافت  فسیل های 
این  هستند.  سنوزوئیک  و  مزوزوئیک  دوران های 
فسیل ها توجه انسان ها را از ماقبل تاریخ تا کنون 
نیست که طی  بنابراین تعجب آور  جلب کرده اند. 
درباره  زیادی  داستان های خرافی  سالیان طوالنی 
ی آن ها رشد یافته است. ادبیات عامیانه درباره ی 

خارداران به شرح زیر است:
انگلستان: به طور اتفاقی در ابزارهای سنگی 
به دست  خارداران  فسیل  تاریخ  ماقبل  انسان های 
آمد. این ابزار که یک خاردار سیلیسی تراشیده شده 
باستان شناسی  تحقیقاتی  ایستگاه  یک  در  است، 
قبل  سال  10هزار  به  مربوط  »آچولین«74،  به نام 
صنعتگر  احتماالً  است.  شده  کشف  انگلستان  در 
این  مشخص  طرح های  به خاطر  آن  سازنده ی 
فسیل به آن عالقه مند شده است. در یک ایستگاه 
باستان شناسی حفاری شده ی دیگر مربوط به ابتدای 
عصر برنز در شمال لندن، یکصد عدد از خارداران 
به دور  تشریفاتی  به طور  که  شدند  کرتاسه کشف 
بودند.  شده  چیده  بچه  و  مادر  یک  اسکلت های 
استفاده از فسیل خارداران در این زمینه ها مبین 
اهمیت معنوی است و احتماالً نشان می دهد که 
آن ها را برای زندگی بعد از مرگ با ارزش می دانستند. 
هم چنین، یک خاردار سیلیسی و یک تبر سیلیسی در 
جامی سفالی یافت شدند که مربوط به ابتدای عصر 

آهن بود. این شواهد نشان می دهند، خارداران 
»رومانو   مذهبی  باورهای  در  مهم  عنصری 

سلتیک«75 بودند ]3[.
تاج چوپان: تعدادی از خارداران کرتاسه 
و   »Echinocorys«  ،»Micraster« مانند 
»Conulus« به دلیل شکل خاصی که دارند، 
در ادبیات عامیانه ی انگلستان »تاج چوپان«76 
نامیده شده اند. زیرا پنج ناحیه ی آمبوالکرا 
شعاعی در رأس فسیل، مشابه پنج برآمدگی 

روی تاج هستند ]4[.
شرق  در  »سافوك«77  در  نان پری: 
انگلستان، فسیل های قلبی شکل خارداران 
کالهخود  خارداران  با  همراه   Micraster

»نان های  به عنوان   ،Echinocoriys مانند 
پری«78 شناخته می شوند )شکل20(. تشابه 
بین این خارداران و نان های گرد مردمان 
شمال شرق سافوك باعث شده بود که این 
فسیل ها را به عنوان طلسم هایی درون اجاق ها 
قرار دهند؛ به این امید که نان در حال پخت 
قرار  مانند  نان  این فسیل های  تحت تأثیر 
خواهد گرفت. آن ها اعتقاد داشته و دارند، 
خانه  اجاق  در  پری  نان  که  خانواده هایی 

نگه می دارند، می توانند مطمئن شوند که همیشه 
نان خواهند داشت. با این حال، اگر خانه ای بیش 
از یک هفته بدون نان می ماند، گمان می رفت که 
دست  از  را  خود  جادویی  قدرت  دیگر  پری  نان 
داده است و لذا باید نان پری دیگری جانشین آن 
شود. در سافوك، نان های پری، »نان فاریسی«79 
و یا »نان فاسی«80 نیز نامیده می شدند. »فارسی« 
از این  نام یک بیماری در اسب ها بود و احتماالً 
فسیل ها به عنوان طلسم توسط صاحبان اسب ها 
برای رفع بیماری استفاده می شده است. به عالوه، 
در قسمت های جنوبی انگلستان تصور می شد که 
فسیل خارداران مانع از ترش شدن شیر می شود. 
یا  و  خانه ها  طاقچه های  روی  را  آن ها  بنابراین 

لبنیاتی ها می گذاشتند ]4[.
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نام های  انگلستان  »ساسکس«81  استان  در 
متفاوتی برای فسیل خارداران به کار رفته است که 
عبارت اند از: »نان های شیرینی«82، نان های 
»کالهخودهای  و  چوپان  تاج های  پری، 
جن های کوچک«83. این فسیل ها زمانی به 
فراوانی روی لبه های پنجره های کلبه های 
و  داشتند  حضور  ساسکس  روستایی 
منادیان  را  آن ها  معموالً  روستاییان  این 
خوش شانسی می دانستند. عده ای هم گمان 
خطر  از  را  خانه  فسیل ها  این  می کردند، 
برخورد رعد و برق حفظ می کنند و یا در 
پیش بینی باران مفیدند. گروهی که آن ها را 
در پیش بینی باران مفید می دانستند، باور 
داشتند که رطوبت موجود در جو ابتدا روی 
این فسیل ها متمرکز می شود. در ساسکس 
»فاریسس«  پری  نان های  »آنجلیا«84،  شرق  و 
این  معنای  و  می شدند  نامیده  »فریشرس«85  یا 
عده ای  است.  اجنه«86  »مردان  ایرلندی،  کلمات 
عقاب«  »سنگ های  را  خارداران  فسیل  دیگر، 
فرضی  تشابه  به خاطر  نام  این  که  می نامیدند 
و  خارداران  صدف  روی  آمبوالکرا  نواحی  بین 

چنگال های عقاب بود.
تخم مار: در ادبیات عامیانه ی انگلستان، فسیل 
انواع دیگری از خارداران »تخم مار«87 فرض شده 
است. ساحران تصور می کردند، تخم مار جادویی، 
توسط کف حاصل از اجتماع مارها در نیمه شب 
تابستان تشکیل می شود. حال اگر کسی این تخم ها 
آن ها  جادویی  قدرت  حفظ  برای  می دزدید،  را 
باید آن ها را روی تکه ای پارچه نگه داری می کرد. 
گفته می شد که این تخم ها صاحبشان را از سم، 
بخارهای مرگ آور و شکست در نبرد حفظ می کنند. 
هم چنین، عوام تصور می کردند، این خارداران فسیل 
درون  که  هستند  الك پشت  تخم  واقع  در  شده 
سنگ سخت شده اند. به عالوه، چون این فسیل ها 
به دست  »کنت«88  منطقه ی  چاکی  رسوبات  از 
می آمدند، »تخم های چاك«89 نامیده می شدند و 

شکل 21. يك تريلوبيت با دم پروانه اي
آن ها را برای درمان اسید معده مفید می دانستند. 
هم چنین عقیده داشتند، تخم چاك برای دریازدگی 
مفید است و برخی از مسافران دریایی بدون آن به 

سفر با کشتی نمی رفتند ]3,4[.
متفاوتی  نقطه نظرات  دانمارکی ها  دانمارك: 
آن ها،  باور  در  داشتند.  خارداران  فسیل  درباره ی 
منشأ فسیل خارداران از آسمان ها است و در زمان 
رعد و برق روی زمین می افتد. لذا اگر این فسیل ها 
در خانه قرار گیرند، می توانند به عنوان محافظ در 
برابر خطر رعد و برق عمل کنند. هم چنین، آن ها 
به عنوان طلسمی در برابر انواع گوناگون سحرها به 
شمار می رفتند. در منطقه ی شمال »سلسویگ«90، 
محلی ها فسیل خارداران را در خانه نگه می داشتند 
تا طوفان ها را پیش بینی کنند؛ زیرا به نظر آن ها این 
فسیل ها قبل از طوفان نمناك و مرطوب می شدند. 
هم چنین بیان شده است که عده ای دیگر از مردمان 
دانمارك، این فسیل ها را در طاقچه ی آبدارخانه ها 
باعث  و  کند  حفظ  را  تازه  شیر  تا  می دادند  قرار 

خامه ی فراوانی شود.
در دانمارك، یک خاردار سیلیسی نصب شده 
به  متعلق  رومی  مرد  یک  قبر  درون  از  برنز  روی 
عصر آهن به دست آمد که نشان می دهد، از فسیل 

خارداران به عنوان طلسم استفاده می شده است.
هند: اطراف شهر »باغ«91 در دره »نارمادا«92 
در مرکز هند، فسیل های فراوانی از جمله خارداران 
زیبا در طبقات کرتاسه پیدا می شوند. مردمان قبایل 
محلی، فسیل خارداران را با نام »پونچوخادا«93 یا 
»سنگ پنج«94 می نامند. این نام انعکاسی از پنج 

ناحیه ی آمبوالکرا روی صدف خارداران است ]4[.
 Eurhodia« جامائيکا: فسیل خاردار گونه ی
وفور  به  جامائیکا  مرکز  و  غرب  در   »matleyi

بومیان  می شود.  یافت  ائوسن  آهک های  در 
جامائیکا آن ها را به خاطر الگوی ستاره ای شکل 
خوش بختی  سنگ  به عنوان  آمبوالکرا،  نواحی 

می شناسند ]4[.
ايران: ایرانیان باستان فسیل خارهای خارداران 

دانماركیهانقطهنظرات
متفاوتیدربارهیفسیل
خاردارانداشتند.درباور
آنها،منشأفسیلخارداران
ازآسمانهااستودرزمان
رعدوبرقرویزمینمیافتد.
لذااگراینفسیلهادرخانه
قرارگیرند،میتوانندبهعنوان
محافظدربرابرخطررعدو
برقعملكنند.
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پی نوشت
1. Cephalopoda
2. Snakestones
3. William Camden
4. St. Hilda
5. Whitby
6. Keynsham
7. St. Cuthbert
8. Crampstones
9. God Jupiter Ammon
10. Comu Ammonis
11. Lysimachus
12. Dragon stone
13. Saligram
14. Shaligram
15. Salagrama
16. Chakras
17. God Vishnu
18. Lakshmi-Narayana
19. Padmanabda
20. Visvambhara
21. Navajo
22. Plains
23. Wanisugna
24. Blackfoot
25. Iniskim
26. buffalo stones
27. Tifalmin
28. Thunderbolt
29. Devil’s Fingers
30. St. Peter’s Fingers
31. Botstones
32. Nightmare shot
33. Finger stone
34. Devils finger
35. Ghostly candle
36. Cat’s skittle
37. Vateljus
38. Swordstones
39. Tonguestones
40. Glossopetrae
41. Linguae Melitenis
42. Linguae St. Pauli
43. Vis-plastica
44. Santo Spirito
45. Languier
46. Tengu Man
47. Niels Stensen
48. Gryphaea
49. Devil’s Toenail
50. Scunthorpe
51. Lincolnshire
52. Crouching shell
53. Abraham de la Pryme
54. Cuckoo shell
55. Milnerrr s thumb

56. Robert Plot
57. Roach
58. Facing stone
59. Osses ‘Eds
60. Bulls’ heart
61. Wiltshire
62. Crinoidea
63. St. Cuthbert’s Beads
64. Lindisfarne
65. Derbyshire
66. screwstone
67. Portland Screws
68. St. Boniface
69. Lepidotes
70. Toadstone
71. Pliny
72. Vesuvius
73. Batrachite
74. Acheulian
75. Romano-Celtic
76. Shepherd’s crowns
77. Suffolk
78. Fairy Loave
79. pharisee-loaf
80. facy-loaf
81. Sussex
82. Sugar Loaves
83. Pixies’ Helmets
84. Anglia
85. Ferrishers
86. fairy men
87. Snakes’ Eggs
88. Kent
89. Chalk eggs
90. Slesvig
91. Bagh
92. Narmada Valley
93. punchu khada
94. five stone
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»حجرالیهود«،   جهودان«،  »سنگ  را  منظم 
می نامیدند.  بنی اسرائیل  زیتون  یا  و  حجرالزیتون 
این سنگ در گذشته ارزش دارویی زیادی داشته 
ابن سينا،  »قانون«  همچون  کتبی  بر  بنا  است. 
المخلوقات«  »عجایب  سلطانی،  »جواهرنامه«ی 
و  مستوفی  حمداهلل  القلوب«  »نزهت  طوسی، 
سنگ  خواجه نصيرالدين طوسی،  تنسوق نامه ی 
جهودان باعث خرد شدن سنگ مثانه و خروج آن از 
بدن می شود و نیز خون ریزی معده را بند می آورد. 
هم چنین، برای خارهای جدا شده ی این خارداران 
علت  بودند.  قائل  جادویی  و  سحرآمیز  ارزشی 
نام گذاری آن ها به نام سنگ جهودان این بود که این 
خارهای فسیل شده را از طرف سوریه و فلسطین 

اشغالی به سوی ایران می آوردند ]1[.

8 . تریلوبيت ها
تریلوبیت ها یک گروه از بندپایان منقرض شده 
همچون  امروزی  بندپایانی  با  که  هستند  دریایی 
فسیل ها  این  می باشند.  خویشاوند  خرچنگ ها 
آسانی  به  دارند  که  قسمتی  سه  ظاهر  به خاطر 
قابل تشخیص هستند. بنابراین همیشه در میان 
افراد عادی و متخصصین تاریخ طبیعی طرفدارانی 
برای  سال  هزاران  طی  در  تریلوبیت ها  داشته اند. 
گروه های مختلف مردم دارای اهمیت عرفانی بودند. 
از  )امریکا(  غربی  یوتای  ایالت  بومیان  مثال  برای 
گردن   Elrathia kngii تریلوبیت گونه  نمونه های 
بندها و طلسم هایی می ساختند تا آن ها را از شر 
شیاطین بد، و نیز بیماری های دیفتری و گلودرد 
حفظ کند. آن ها هم چنین می گفتند این طلسم 
نیز حمایت خواهد کرد.  گلوله  برابر   در  را  آن ها 
در ناحیه کارمارتن )Carmarthen( جنوب ولز نیز 
تصور می شد که دم برخی از تریلوبیت ها، پروانه های 
 )Merlin( سنگ شده ای هستند که توسط مرلین

جادوگر افسانه های سنگ شده اند )شکل 21( ]6[.
* گروه زمین شناسی، 
دانشکده ی علوم، دانشگاه پیام نور
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علت  می دهند،  نشان  که  شواهدی 
انقراض دایناسورها و بسیاری از موجوداتی که 
هم زمان با آن ها می زیسته اند،برخورد شخانه 
»چيکسولوب«1  معروف  )شهاب سنگ( 
به  است.  افزایش  به  رو  نبوده،  زمین  به 
دانشگاه  دیرینه شناسان  از  یکی  عقیده ی 
کرتاسه،  دوره ی  پایان  در  »پرینستون«، 
چندین شخانه به زمین برخورد کردند و 
به دنبال فعالیت های آتشفشانی عظیم در 
شبه قاره ی هند، اوج تغییرات آب و هوایی 

در زمین به وجود آمد.
دانشگاه  دیرینه شناس  گرتاكلر2، 
از  آدات3  وی،  همکاران  و  پرینستون 
دانشگاه نوشاتل سوییس، و برنر و استوبن4 
از »دانشگاه کارلزرو«5 آلمان معتقدند که 
احتماالً برخورد شخانه چیکسولوب اولین 
شخانه  از  گروهی  برخورد  ضعیف ترین  و 
و فوران های آتشفشانی باشد که در طول 
انهدام  موجب  سال  هزار   500 از  بیش 
حیات روی زمین شدند و سرانجام در 65 
میلیون سال قبل، برخوردی بزرگ تر و تا 

انقراضدایناسورها

به عقیده ی کلر، بررسی رسوبات دریایی 
چیکسولوب  برخوردی  دهانه ی  محل  در 
در  »برازوس«7  رودخانه ی  امتداد  در  و 
تکزاس و در رخنمون های رسوبات شمال 
برخورد  که  می دهد  نشان  مکزیکو  شرق 
سال  هزار   300 زمین،  به  چیکسولوب 
قبل از انقراض جمعی در پایان کرتاسه رخ 
داده است و میکروفسیل های دریایی طی 
این رخداد آسیبی ندیده اند. در محل های 
رسوبات  در  که  میکروفسیل هایی  مذکور، 
به  مربوط  الیه ی  پایینی  و  باالیی  بخش 
اثری  شده اند،  یافت  چیکسولوب  برخورد 
از تغییرات زیست محیطی مهمی را نشان 

نمی دهند.
انقراض  نمی توانیم  »ما  می گوید:  کلر 
دهیم.  نسبت  برخورد  این  به  را  خاصی 
کسی نیز تاکنون ماجرای بحران در حیات 

موجودات را این گونه بیان نکرده است.«
ماجرایی که به نظر می رسد با برخورد 
شدید چیکسولوب و مقارن با آن، فوران های 
عظیم و طوالنی مدت بازالت های دکن در 

رضا نداف*

امروز ناشناخته، با انهدام دوسوم گونه های 
موجودات زنده، یکی از بزرگ ترین حوادث 
انقراض های جمعی را در تاریخ حیات موجب 
شد. این برخورد که الیه ی ایریدیم فرازمینی 
معروف را به طور گسترده در سنگ های زمین 
باقی گذاشت و سرانجام به دوره ی خزندگان 
روی زمین پایان داد، مربوط به سقوط شخانه 

چیکسولوب به زمین نبوده است.
شخانه  »برخورد  می گوید:  گرتاكلر 
چیکسولوب نمی تواند دلیل انقراض جمعی 
موجودات در پایان کرتاسه باشد، زیرا این 
برخورد قبل از رخداد مذکور اتفاق افتاده و 

ظاهراً عامل هیچ انقراضی نبوده است.«
او تصمیم گرفت مدارك خویش را در 
مجمع ساالنه ی انجمن زمین شناسی آمریکا 
که از 22 تا 25 اکتبر در فیالدلفیا برگزار 
می شد، مطرح کند. نتایج تحقیقات وی مورد 
حمایت »بنیاد ملی علم«6 قرار گرفت و در دو 
نشست تخصصی و یک سخن رانی عمومی 
فیالدلفیا  زمین شناسی  سازمان  توسط  که 

برگزار شد، به بحث گذاشته شد.

نتیجهبرخورد
شخانههستیانه؟

آنچهمیكروفسیلهابهمامیگویندایناستكهاحتمااًلشخانه
چیكسولوببهمرگدایناسورهاكمككرد،اماتأثیراتگرمشدن

محیطبراثرگازهایگلخانهایمربوطبهفعالیتهایآتشفشانی
ناحیهیدكنهند،وسرانجامبرخورددومینشهابسنگعظیمبه

زندگیآنهاپایانداد.
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هوایی  و  آب  تغییرات  هم چنین  و  هند، 
گردید  سبب  باشد،  شده  آغاز  گسترده 
گونه های موجودات به لبه ی پرتگاه بروند و 

با برخورد عظیم دومی همه چیز نابود شد.
آتشفشانی  فوران های  که  می گوید  او 
از گازهای  دکن در هند، مقادیر عظیمی 
گلخانه ای را در مدت بیش از یک میلیون 
سال در اتمسفر رها کرد و مقدمات انقراض 
آورد. هنگامی  فراهم  را  جمعی موجودات 
که چیکسولوب به زمین برخورد کرد، آب 
اقیانوس ها، حتی در اعماق، 3 تا 4 درجه 
درجه ی  نیز  خشکی ها  در  شدند.  گرم تر 
حرارت می باید 7 تا 8 درجه ی سانتی گراد 
گرم تر شده باشد که دلیل خوبی برای ایجاد 
اثر گلخانه ای است. افزایش سریع درجه ی 
سال  هزار   20 از  بیش  مدت  در  حرارت 
انجام گرفت و برای مدتی حدود 100 هزار 
سال هم چنان گرم باقی ماند. سپس قبل از 
فرارسیدن انقراض جمعی، دمای هوا به حد 

معمولی رسید.
دریایی  موجودات  فوق،  وضعیت  در 

پی نوشت
1. Chicxulub
2. Gerta Kellre
3. Thierry Adatte
4. Zsolt Berner & Doris Stuben
5. Karlsruhe University
6. National Science Foundation
7. Brazos
8. Sankar Chatterjee
9. Texas Tech University
10. Lubbock
11. Shiva
منبع
http://www.geosociety.org/
news/pr/06-47.htm

موضوع می توانیم در مورد سن، نوع آب و 
هوا و محیط رسوب گذاری و رخدادهای آن 

زمان اظهارنظر کنیم.
ما می گویند  به  آن چه میکروفسیل ها 
این است که احتماالً شخانه چیکسولوب به 
مرگ دایناسورها کمک کرد، اما تأثیرات گرم 
شدن محیط بر اثر گازهای گلخانه ای مربوط 
دکن  ناحیه ی  آتشفشانی  فعالیت های  به 
هند، و سرانجام برخورد دومین شهاب سنگ 

عظیم به زندگی آن ها پایان داد.
اما محل برخورد این شخانه کجاست؟ 
آن  »امیدوارم جای صحیح  كلر می گوید: 
است  دست  در  شواهدی  باشم.  گفته  را 
که نشان می دهد، احتماالً این برخورد در 
هند صورت گرفته است؛ دهانه ای به قطر 
حدود 500 کیلومتر که دیرینه شناسی به نام 
سنکر چاترجی8، از موزه ی »دانشگاه فناوری 
را  آن  نام  »لوبرك«10،  شهر  در  تگزاس«9 

شیوا11 نامیده است.«
مدرکی  چنین  حاضر  حال  در  البته 

چندان قوی به نظر نمی رسد.
* كارشناس پژوهش سرای دانش آموزی 
باقرالعلوم)ع(
 شهرستان قوچان

تحت تأثیر حرارت زیاد قرار گرفتند. پس با 
عکس العمل هایی نظیر کوچک شدن جثه 
در اندازه ای کمتر از نصف اندازه ی طبیعی و 
هم چنین، تکثیر سریع، کوشیدند شانس بقای 
خویش را افزایش دهند. برخورد چیکسولوب 
مقارن با این زمان است. هنگامی که دمای هوا 
کاهش یافت و به حد معمولی رسید، گونه های 
متعلق به مناطق گرمسیری در معرض انقراض 
قرار داشتند. سپس برخورد بزرگ دومی آن ها 

را به سوی انقراض کشاند.
چندان ساده نیست که بگوییم، حوادث 
گذاشت؛  دایناسورها  بر  تأثیری  چه  فوق 
از  زیادی  فسیل های  این که  به خصوص 
آن ها باقی نمانده است تا حقیقت ماجرا را 
بیان کند. كلر می گوید مردم به دایناسورها 
آن ها  فسیل های  اما  هستند،  عالقه مند 
مطالعه ی  با  تنها  ما  و  پراکنده اند  و  اندك 
میکروفسیل ها متوجه اتفاقاتی که برای آن ها 
این موجودات  زیرا  است، می شویم.  افتاده 
کوچک در تمام زمان ها به نحو گسترده ای 
این  به  توجه  با  تنها  و  هستند  پراکنده 
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منصور علوي نائيني*

مقدمه
انرژي هاي فناپذير يا تجديد نشدني انرژي هايي هستند كه از احتراق سوخت هاي فسيلي 
مانند نفت، گاز، ذغال سنگ، قير طبيعي و تمامي سنگ هاي آغشته به مواد هيدروكربور حاصل 
مي شوند. اين نوع سوخت ها از انباشته شدن گياهان و جانوران ذره بيني در رسوبات درياها، اعم 
از رسوبات دريايي و رسوبات ساحلي و تجزيه شدن آن ها در داخل رسوبات به وجود مي آيند. 
قبل از استخراج نفت خام)150 سال قبل( در آمريکا و 100 سال قبل در 
كوه هاي اطراف مسجد سليمان ايران، براي به حركت درآوردن كشتي ها، استخراج آب  از 
چاه ها و حركت وسايل نقليه ي موتوري، بيشتر از نيروي باد و ذغال سنگ استفاده مي شد.

پس از كشف نفت خام و گاز طبيعي، به تدريج اين مواد جاي گزين ذغال سنگ شدند؛ 
به طوري كه در حال حاضر از استفاده ذغال سنگ در كشورها كاهش يافته و به جاي آن بيشتر 
از نفت خام و گاز طبيعي براي توليد انرژي استفاده مي كنند. هر چند جاي گزين انرژي ها با 
يکديگر بسيار زمان بر استـ  به طوري كه جاي گزيني تدريجي نفت و گاز به جاي ذغال سنگ 
حدود 60 سال به طول انجاميدـ  ممکن است براي جاي گزيني سوخت هاي فسيلي با 
سوخت هاي زيستي  زمان بيشتري هم مورد نياز باشد، ولي اين جاي گزيني و تبديل انرژي ها به 
يکديگر براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست، امري واجب و الزامي است.
نگاهي اجمالي به مسائل آلودگي هاي زيست محيطي در كره ي زمين در20 سال گذشته 
نشانگر اين واقعيت است كه نه تنها اثرات مخرب بشر بر محيط  زيست كم نشده، بلکه 
مسائل بغرنج ديگري مانند از بين رفتن اليه ي ازون، آلودگي بيش از حد هوا، پديده ي گازهاي 
گل خانه اي و گرم شدن زمين، باال آمدن سطح آب اقيانوس ها و درياها، كاهش تنوع زيستي، 
تغييرات اكولوژي، تغييرات شرايط آب وهوايي و اثرات آن ها نيز نمايان شده است. در اين 
نوشتار، به انرژي هاي تجديدنشدني يا سوخت هاي فسيلي، ميزان مصرف نفت در جهان، و 
لزوم استفاده ي بهينه از اين نوع سوخت ها و جاي گزيني تدريجي آن ها با انرژي هاي فناناپذير 
و تجديدنشدني، مسائل و مشکالتي كه در اين راه وجود دارد و انواع انرژي هاي نو اشاره 
مي شود.

به مناسبت  سال اصالح الگوی مصرف
انرژي هاي فناپذیر

 و لزوم جاي گزیني آن ها با 
انرژي هاي نو
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سوختفسیليیاانرژيفناپذیر_______________
به طوري که در مقدمه آمده است، سوخت هاي فسیلي عبارت اند 
از: نفت  خام، گاز طبیعي، ذغال سنگ، قیر طبیعي و شیل ها، و ماسه 
سنگ هاي آغشته به مواد هیدروکربور. سوخت هاي فسیلي که از 
سنگ هاي آغشته به مواد هیدروکربور به دست مي آیند، در بسیاري 
از سنگ هاي دربرگیرنده ي  مواد هیدروکربور  موارد، جداسازي  از 
آن ها مقرون به صرفه نیست. براي مثال، به منظور به دست آوردن 
یک بشکه نفت خام از این سنگ ها، چندین تن سنگ باید استخراج 

شود که در نهایت مقادیر زیادي باطله نیز به جاي مي ماند.

استفادهيبهینهازسوختهايفسیلي___________
کشورهاي صادر کننده ي سوخت هاي فسیلي در صورتي موفق 
را،  تجدیدنشدني  مواد  این  فروش  از  حاصل  ارز  که  بود  خواهند 
مستقیماً و بدون سرمایه گذاري هاي حساب شده و سودآور، صرف 
هزینه هاي جاري و یا ارزها به منظور پایین نگه داشتن قیمت کاالها 
و ارزاق عمومي نکنند، بلکه با ایجاد صنایع مادر، ایجاد پاالیشگاه ها، 
تأسیس مجتمع هاي پتروشیمي، توسعه ي صنایع و معادن و راه اندازي 
کشاورزي مدرن،  این نوع هزینه ها را از محل سود حاصله از آن ها 
تأمین کنند. در صورتي که کشوري نتواند از این روش استفاده کند، 
پس از اندك زماني دچار معضل و مشکالت عدیده اي از جمله تورم، 

کاهش ارزش پول ملي، بي کاري و... خواهد شد.
تولیدکننده ي  و  اروپا  از کشورهاي صنعتي  یکي  نروژ  کشور 
نفت خام است که از زمان کشف این ماده ي حیاتي تاکنون دیناري 
از درامدهاي حاصله از محل فروش نفت خود را مستقیماً صرف 
هزینه هاي جاري و رفاه مردم نکرده و نفت که بي گمان چون نقش پا 
محو است در موج فنا را به صنایع سنگین و برجا ماندني تبدیل کرده 
است و این سرمایه هاي محو نشدني را به نسل آینده تحویل مي دهد. 
این گونه فرهنگ سازي  نروژ  مانند  به عبارت دیگر، در کشورهاي 

شده که منابع کشور تنها متعلق به نسل حاضر نیست و الزم است 
همان طور که گذشتگان این امانت را به آن ها سپرده اند، آن ها نیز به 

نسل آینده تحویل دهند.
در کشور ما هنوز این فرهنگ سازي به طور کامل صورت نگرفته 
و با روش پر کردن باك اتومبیل در پمپ بنزین و سر ریز آن، چنین 
تصور شده است که نسل هاي آینده اي وجود ندارند. متأسفانه کشور 
ایران در جمع کشورهاي پرداخت کننده ي یارانه ي انرژي مقام باالیي 
دارد، به طوري که در این مورد پس از کشور روسیه، در مقام دوم جهان 
ایستاده است. روس ها با پرداخت ساالنه ي 40 میلیارد دالر یارانه ي 
انرژي مقام اول، و ایران با پرداخت 37 میلیارد دالر یارانه مقام دوم را 
دارد. پس از ایران کشورهاي، چین، عربستان، هندوستان، اندونزي، 

اکراین و مصر به ترتیب در مقام هاي بعدي قرار دارند.

چهبایدكرد؟___________________________
منابع  بیشتر  هرچه  دوام  براي  که  مي رسد  نظر  به  چنین 
سوخت هاي فسیلي و تأمین زمان مناسب و کافي براي دانشمندان، 
مخترعین و صاحبان صنایع به ویژه صنایع خودروسازي، به منظور 
انرژي هاي  جانشین  را  تجدیدپذیر  و  نو  انرژي هاي  بتوانند  آن که 
فناپذیرکنند، علي الخصوص در ممالک صادرکننده ي عمده ي نفت 

و گاز در جهان، راه حل هایي به شرح زیر کارساز باشند:
1. صرفه جویي جدي در مصرف سوخت هاي فسیلي و مصرف 

بهینه ي آن ها با قطع تدریجي یارانه هاي سوخت؛
2. الگوبرداري از کشورهایي نظیر کشور نروژ؛

3. افزایش بازدهي انرژي باقي مانده با استفاده از فناوري هاي 
نوین و پیشرفته؛

4. افزایش سهم انرژي هاي نو یا فناناپذیر و تجدیدشدني در 
ترکیب انرژي جهان؛

5. احیاي میادین نفتي قدیمي و متروکه با سرمایه گذاري هاي 
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مطلوب و استفاده از فناوري هاي به روز؛
6. سرمایه گذاري هاي کالن و برنامه ریزي شده براي استفاده از 

انرژي هاي نو.
با استفاده از روش هاي فوق احتماالً طول عمر میادین نفت و 
گاز افزایش مي یابد و فرصت کافي براي جاي گزیني سوخت هاي 
فسیلي با انرژي هاي نو در اختیار پژوهشگران قرار مي گیرد. مسلم 
است حل مشکل انرژي نیازمند تشریک مساعي و همکاري همه ي 
صادرکننده ي سوخت هاي  کشورهاي  ویژه  به  جهان  کشورهاي 

فسیلي است و در صورت بي توجهي به این معضل و مشکل جهاني 
باد،  خورشید،  انرژي هاي  نظیر  نو  انرژي هاي  بهره گیري  عدم  و 
آب، ژئوترمال )زمین گرمایي(، امواج، جزرومد، بیوگاز، بیوماس، 
آینده ي  سرنوشت  نیست  معلوم  پیل هاي سوختي،  و  هیدروژن 
کره ي زمین چگونه رقم خواهد خورد. عمده ترین طرح هاي اجرا 
شده به منظور دست یابي به انرژي هاي نو در ایران را، روزنامه ي 
در   87 مرداد   16 و   87 مرداد   12 تاریخ هاي  در  »همشهري« 
فراوان  قابلیت هاي  و  خورشید  »انرژي  عنوان  تحت  مقاالتي 
از دست مي رود«  که  و »فرصت هایي  زمینه«  این  در  ما  کشور 
معرفي کرده است. مالحظه مي شود که جاي گزیني سوخت هاي 
فسیلي با انرژي هاي نو در کشور ما هنوز به طور شایسته و جدي 

برنامه ریزي نشده است.

مصرفروزانهنفتخامدرجهان______________
در حال حاضر مصرف روزانه نفت خام در جهان 90 میلیون 
بشکه براورد شده است. چنان چه این میزان مصرف بي رویه به 
همین میزان باقي نماند و مصرف روزانه به نصف تقلیل یابد، طول 
عمر مفید مخازن و میادین نفتي جهان دو برابر مي شود. اقدام 
دانشمندان  و  متفکران  اختیار  در  را  بیشتري  زمان  بسیج گونه، 
نو  انرژي هاي  با  فسیلي  تدریجي سوخت هاي  جاي گزیني  براي 
قرار مي دهد. در حال حاضر کل ذخایر باقي مانده ي کشور 500 

این مقدار  از  میلیارد بشکه تخمین زده مي شود. در صورتي که 
ذخیره ي باقي مانده تنها 150 میلیارد بشکه ي آن قابل استخراج 
باشد و مصرف روزانه را در حدود چهار میلیون بشکه براورد کنیم 
و مصرف روزانه افزایش نیابد، مقدار باقي مانده ي مواد هیدروکربور 
در مخازن، مصرف حدود 100 سال دیگر را تأمین مي کند. این 
زمان طوالني، زمان بسیار مناسبي براي یافتن راه هاي بهره گیري 

از سایر انرژي ها خواهد بود.

معضلومشكالتپیشروي__________________
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهند که در سال 1385، ارزش 
کل حاصل هاي انرژي مصرف شده در کشور یک میلیارد و سیصد 
میلیون بشکه نفت بوده است. این میزان مصرف غیرمتعارف در 
صورتي که با برنامه ریزي هاي دقیق و با مدیریت کارامد سیر نزولي را 
طي نکند، در آینده اي نه چندان دورتمامي استخراج روزانه نفت و 
گاز کشور صرف احتیاجات و مصارف داخل کشور مي شود و رقمي 
براي صادرات باقي نمي ماند. ز زمان استخراج نفت در ایران توسط 
دارسي، یعني از 100 سال قبل تاکنون، اقدامات جدي براي استفاده 
از انرژي هاي نو به عمل نیامده است. اخیراً نیز سازماني در وزارت  نیرو 

وظیفه ي انجام این امر مهم را برعهده گرفته است.
در مورد اجراي طرح هاي استفاده از انرژي هاي خورشیدي، 
صورت  در  که  هستند  مطرح  سؤاالتي  غیره  و  ژئوترمال  بادي، 
پاسخ گویي مسئولین به این سئواالت، تا اندازه اي تکلیف طرح هاي 
اجرا شده روشن خواهد شد. یکي از معایب استفاده از سوخت هاي 
فسیلي، آلودگي محیط زیست است که به طور جدي و به شدت 
بر  گیاهي  و  جانوري  از  اعم  را  موجودات  همه ي  و  بشر  حیات 
این  از  نجات  براي  بنابراین  مي کند.  تهدید  زمین  کره ي  روي 
مشکل خانمان سوز، راهي جز جاي گزیني سوخت هاي فسیلي با 

انرژي هاي نو باقي نمي ماند.
واضح و مبرهن است که فعالیت هاي بشر در راستاي توسعه 
به هر طریقي که باشد، اثرات نامطلوبي بر محیط زیست خواهد 
داشت. لیکن نمي توان فعالیت هایي را که براي بقاي انسان جنبه ي 
حیاتي دارند، محدود کرد. راه حل مناسب این است که با توجه به 
نیازهاي حال و آینده، هرچه بیشتر جهت پیشبرد برنامه ها توسعه 
تالش کرد، مشروط بر آن که به بهاي نابودي محیط زیست و منابع 
طبیعي در کره ي زمین تمام نشود. بنابراین با توجه به این که هر 
فعالیتي مستلزم استخراج موادي از طبیعت و دفع موادي دیگر به 

مالحظهميشودكهجايگزیني
سوختهايفسیليباانرژيهاينودر
كشورماهنوزبهطورشایستهوجدي

برنامهریزينشدهاست.
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آن است، باید تمامي فعالیت ها در راستاي هر هدفي که باشند، در 
چارچوب ظرفیت هاي محدود محیط زیست مورد مطالعه و بررسي 
قرار گیرند تا بدین ترتیب اطمینان حاصل شود به بقا و پایداري 
محیط زیست لطمه اي وارد نمي شود. در حقیقت با در نظر گرفتن 
این موضوع که محیط زیست و توسعه دو مقوله ي جدایي ناپذیرند، 
الزم است با استفاده از ابزارهاي مدیریتي محیط زیست، در کلیه ي 
برنامه هاي توسعه حداقل خسارت به محیط زیست و منابع طبیعي 

کره ي زمین وارد آید.

نیازبهانرژيوكشفیاتدانشمندانومخترعینجهان
هر چند مصرف انرژي اساسي ترین نیاز براي پیشرفت اقتصادي 
و استمرار آن، و تأمین آسایش و رفاه جامعه ي بشري است، ولي این 
رفاه و ترویج جامعه ي مصرفي نباید به گونه اي تفهیم شود که تالش 
و خالقیت براي دست یابي به فناوري هاي استفاده از انرژي هاي نو به 
دست فراموشي سپرده شوند. متأسفانه در کشور ما، به دلیل سهولت 
دست رسي به سوخت هاي فسیلي، اکثر مردم بدون توجه به ارزش 
این ماده ي حیاتي، در مصرف آن گوي سبقت را از یکدیگر مي ربایند. 
بنزین، گاز  به خصوص  انرژي فسیلي،  به  این سهولت دست رسي 
خانگي و سایر انرژي ها، متفکرین و مکتشفین را نیز از کوشش براي 
دست یابي به انرژي هاي نو بازداشته است. قدر عافیت کسي داند که 
به مصیبتي گرفتار آید. جوامعي که با اختصاص یارانه هاي سوخت و 
ایجاد رفاه، به سمت مصرف گرایي و نه تولید سوق داده مي شوند، به 
دشواري موفق به تغییراتي در جهت بهینه کردن مصرف سوخت و 

جاي گزیني سوخت هاي فسیلي با سوخت هاي زیستي خواهد شد.
اگر زندگي مخترعین و کساني که را که با نبوغ خود جوامعي 
را متحول کرده اند. بررسي کنیم، خواهیم دید که  اغلب این افراد 
انسان هایي سخت کوش و تنگدستي  بوده اند و در زندگي خود رفاه 
چنداني نداشته اند. براي مثال مي توان افرادي را که هر کدام نقشي 

ماندگار بر لوح جهان بر جاي گذاشته اند، نام برد.
هركه بر لوح جهان  نقشي بيفزايد ز خويش

                  بي گمان محو است چون نقش پا بر موج
نقش هستي ساز بايد نقش بر جا ماندني 

               تا چو جان خود جهان هم جاودان دارد ترا
برخي از افرادي که نام خود را در جهان جاودانه کرده اند، از این 

قرارند: 
1. ابوعلی سينا

2. زكريای رازی
3. خوارزمی

4. ابوريحان بيرونی
5. اديسون کارگر ساده، معمولي و تنگدستي بود که با تالش 

و نبوغ خود جهان  را نوراني کرد.
6. وات گاوچراني بود که با پشتکار و نبوغ خود لکوموتیو را به 

راه انداخت.
7. مندليف عناصر تشکیل دهنده ي جهان را در جدولي تنظیم 

کرد که هم چنان جاودانه و پابرجاست.
8. نيوتن یکي از افراد زیر خط فقر زمانه ي خود بود که از سقوط 

یک سیب از درخت، به جاذبه ي زمین پي برد.
9. مادام كوري، با پرکاري و تالش، در حین تجزیه ي رادیوم 

بچه هایش را شیر مي داد.
10. اينشتين به فرمول E=mc2 دست یافت و اتم را شکافت.

تا سال 2020، میزان مصرف نفت خام در جهان به 16 تا 17 
میلیارد تن خواهد رسید و در آینده اي نه چندان دور، سوخت هاي 
فسیلي تکافوي این مقدار مصرف را نخواهند کرد. بنابراین، الزم 
است که تا دیر نشده، مخترعین،  مکتشفین، صاحبان صنایع و 
سایر متخصصان به طور جدي به سمت استفاده از انرژي هاي نوگام 
بردارند. هر چند انرژي هاي نو هزینه ي بهره برداري اندکي دارند، ولي 
براي راه اندازي سرمایه گذاري زیادي را مي طلبد. براي مثال، هزینه ي 
سرمایه گذاري براي توربین هاي بادي سه برابر نیروگاه هاي حرارتي 
و نیروگاه هاي خورشیدي هشت برابر نیروگاه هاي حرارتي است و 
در پاره اي دیگر از انرژي هاي نو، این هزینه تا 25 برابر نیروگاه هاي 
گازي افزایش مي یابد. در حال حاضر از نیروگاه هاي خورشیدي در 
یزد و شیراز، نیروگاه هاي بادي در منجیل و بینالود و نیروگاه هاي 
زمین گرمایي )ژئوترمال( در طالقان و مشکین شهر اطالعات دقیقي 
در دست نیست، ولي الزم است در این زمینه به طور برنامه ریزي 

شده هزینه کرد.

انرژيهاينویافناناپذیر___________________
انرژي هاي نو یا تجدیدپذیر به ترتیب فراواني در طبیعت عبارت اند 
از انرژي خورشید، انرژي باد، انرژي آب )شامل نیروگاه هاي برق آبي 
و نیز انرژي جزر و مد، انرژي امواج، انرژي اختالف دما و اختالف 
غلظت امالح در آب دریاها و اقیانوس ها(، انرژي زمین گرمایي یا 
ژئوترمال، انرژي هسته اي، انرژي بیوگاز، انرژي بیوماس یا سوخت 
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زیستي، انرژي هیدروژن و پیل سوختي.

انرژيخورشید__________________________
خورشید ستاره اي است در کهکشان راه شیري که 9 سیاره 
دارد. سیاره ي زمین که از نظر فاصله با خورشید پنجمین سیاره ي 
میلیون  فاصله ي 150  در  مي شود،  محسوب  منظومه ي شمسي 
کیلومتري از خورشید قرار دارد و با سرعتي حدود 30 کیلومتر در 
ثانیه به دور آن مي چرخد. مرکز ستاره ي خورشید داراي چنان درجه 
حرارتي است که مي تواند هم جوشي اتم هاي هیدروژن و به وجود 
آمدن هلیوم را میسر سازد. بر اثر این فعل و انفعال، انرژي خورشید 
از مرکز آن به سطح انتقال مي یابد و از سطح خورشید به فضاي 
اطراف آن پراکنده مي شود. بخش بسیار ناچیزي از این تشعشعات 
الکترو مغناطیسي که با فرکانس باالیي آزاد مي شود، به کره ي زمین 
مي رسد. که در فاصله ي 150 میلیون کیلومتري آن قرار دارد. از 
میان قاره هاي زمین، دو قاره آسیا و آفریقا مساعدترین قاره ها از نظر 

دریافت نور خورشید هستند.
انرژي خورشید داراي مصارف گوناگوني است. مهم ترین مصرف 
انرژي خورشید تامین آب گرم است. ساده ترین روش آن است که با 
استفاده از رفلکتورهایي، انرژي خورشید را به درون یک دیگ بخار 
منتقل کنند و با بخار ایجاد شده، توربین ها را به حرکت درآورند. 
روش دیگر استفاده از سلول هاي فتوولتاتیک است که توسط آن ها 
انرژي خورشید مستقیماً به الکتریسیته تبدیل مي شود. از این روش 
در برخي ماشین هاي محاسبه استفاده مي شود. این ماشین ها نیازي 

به باتري ندارند.
تولید  براي  خورشید  انرژي  از  استفاده  مدرن،  فناوري هاي 
الکتریسیته و حرارت را از نظر اقتصادي توجیه مي کنند و آن را مقرون 
به صرفه مي سازند. از آن جا که بیشتر نقاط  ایران زمین در ارتفاعي در 
حدود 1000 متر باالت از سطح آب دریاهاي آزاد قرار دارند، از نظر 

قدرت دریافت تابش نور خورشید از شرایط بهتري بهره مندند.

تولید  براي  خورشید  انرژي  از  مي تواند  ایران  لحاظ  بدین 
و سایر  تولید آب گرم خانه ها  و  الکتریسیته، گرم کردن خانه ها 
تأسیسات به نحو مطلوبي استفاده کرد. به طور متوسط در سطح 
کشور حدود 3000 ساعت در سال مي توان از اشعه ي خورشید بهره  
گرفت. البته این رقم در استان یزد، استان فارس، کویر نمک، دشت 

لوت، استان کرمان، استان سمنان، استان اصفهان باالتر است. 
به دلیل فراواني سوخت فسیلي در ایران و ارزان بودن آن، تاکنون 
هیچ یک از مسئوالن به فکر استفاده از انرژي خورشیدي و جدي 
گرفتن این موضوع نیفتاده اند. آیا  باید تا آخرین قطره ي موجود 
از سوخت هاي فسیلي در کشور، به فکر استفاده از انرژي هاي نو 
نباشیم؟ هر چند استفاده از انرژي خورشید بسیار هزینه بر است؛ ولي 
با  وجود فناوري هاي جدید و با توجه به این که منابع آن رایگان است 
و محیط زیست را آلوده نمي کند، این انرژي در آینده اي نه چندان 

دور مي تواند جانشین بخش بزرگي از انرژي هاي فسیلي شود.
یکي از عواملي که در ایران مي تواند هزینه ي استفاده از انرژي 
ببرد، ضرورت شست وشوي مستمر سلول ها و  باال  را  خورشیدي 
آینه ها و برطرف کردن گرد و غبار روي آن هاست. به خصوص در 

نواحي کم آب این کار بسیار هزینه  بر خواهد بود.
در سال هاي اخیر نوعي مواد نانویي را کشف کرده اند که قشر بسیار 
نازکي از آن ها روي آینه ها و شیشه ها، سطح بسیار صیقلي و لغزنده اي 
ایجاد مي کند؛ به گونه اي که گرد و خاك و قطرات آب حاصل از بارش، 
روي این سطوح صیقلي که شیب دار هم هستند، باقي نمي ماند. با این 

روش هزینه شست وشوي مستمر با آب بسیار کاهش مي یابد.

انرژيباد______________________________
از قرن ها پیش بشر از نیروي باد استفاده مي کرده است. با نیرو، به 
وسیله ي بادبان هایي که بر کشتي هاي بادي نصب مي کرده، کشتي ها 
را به حرکت درمي آورده است. هم چنین از نیروي باد به منظور آرد 
کردن غالت و بیرون کشیدن آب از چاه ها براي کشاورزي، دام داري 
و شرب بهره مي گرفته است. پس از کشف نفت در 150 سال قبل 
توسط دریک در آمریکا و اختراع ماشین براي به حرکت درآوردن 
مولدهاي برق و کشتي ها، نیروي مورد نیاز جهان کشف شد و بشر 

استفاده از نیروي باد و سایر انرژي هاي نو را از یاد برد.
سوخت هاي  بحران  نتیجه ي  در  میالدي،   1970 دهه ي  در 
این گونه  زیاد  اثر مصرف  در  آلودگي هاي محیط زیست  و  فسیلي 

سوخت ها، مجدداً استفاده از نیروي باد متداول شد.

فناوريهايمدرن،استفادهازانرژيخورشید
برايتولیدالكتریسیتهوحرارتراازنظراقتصادي
توجیهميكنندوآنرامقرونبهصرفهميسازند.
ازآنجاكهبیشترنقاطایرانزمیندرارتفاعي
درحدود1000مترباالتازسطحآبدریاهاي
آزادقراردارند،ازنظرقدرتدریافتتابشنور

خورشیدازشرایطبهتريبهرهمندند.
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به نظر مي رسد، ایران قدیمي ترین کشوري باشد که از نیروي باد 
استفاده کرده است. زیرا بقایاي آسیاب هاي بادي در ایران که متعلق 
به 2200 سال قبل هستند، در نواحي شرقي ایران، به ویژه در شهر 
»خواف« شناسایي شده است. در اوایل قرن پانزدهم، هلند اولین 
کشوري بود که آسیاب هاي بادي را تکمیل کرد. در سرزمین پهناور 
آمریکا در فاصله ي زماني نیم قرن، یعني از سال 1880 تا 1930، 
حدود هفت میلیون آسیاب بادي مشغول به کار بوده است. در این 
کشور از آسیاب هاي بادي براي خارج کردن آب از چاه خرد کردن 
غالت و در برخي موارد، براي تولید الکتریسیته به منظور روشنایي 

استفاده مي شده است.
هزینه ي سرمایه گذاري  براي تولید برق از باد هم مانند استفاده 
از انرژي خورشیدي بسیار زیاد است. براي تولید هر کیلووات ساعت 
برق بادي، 500 تا 600 دالر هزینه ي سرمایه گذاري الزم است که 
در مقایسه با هزینه هاي سرمایه گذاري براي سوخت هاي فسیلي 
رقم بسیار باالیي است. اما چون پس از سرمایه گذاري، تولید برق 
با ژنراتورهاي بادي به دلیل  رایگان بودن هزینه ي چنداني ندارد، 
نوع  این  هزینه هاي  مطمئناً  فناوري  پیشرفت هاي  با  آینده  در 
سرمایه گذاري ها به شدت کاهش خواهد یافت. در مولدهاي بادي 
باید روشي اتخاذ شود تا بتوان، انرژي تولید شده را، در فواصلي که 
شدت باد زیاد است، براي زمان هایي که شدت باد کم است و یا باد 
نمي وزد، ذخیره کرد در حال حاضر سه روش براي ذخیره کردن 

انرژي مولدهاي بادي وجود دارد:
1. استفاده از باتري هاي مخصوصي که به تعداد زیاد به هم متصل 

شده باشند  و شارژ این باتري ها هنگام وزش هاي تند و سریع باد.
2. تجزیه ي الکتریکي اکسیژن و هیدروژن آب، ذخیره کردن این 
دو عنصر، و استفاده از اختراق این دو عنصر هنگامي که باد قدرت به 

حرکت درآوردن توربین را ندارد.
3. استفاده از برق مازاد نیروگاه هاي بادي به منظور تولید حرارت 

براي مصارف خانگي.
در سال 1995 میالدي، عواملي مانند تغییرات آب و هوایي بر 
اثر افزایش گازهاي گل خانه اي و افزایش تقاضاي مصرف انرژي  برق 
در سطح جهان، سبب شد که کشورهاي صنعتي استفاده از انرژي باد 
را با سرعت هرچه بیشتر در سرلوحه ي استفاده از انرژي هاي نو قرار 
دهند. در حقیقت، به ازاي هر کیلووات ساعت برق تولیدي از انرژي 
باد یا سایر انرژي هاي نو، 14 درصد از انتشار گاز Co2 جلوگیري 
مي شود. هم چنین این تغییر استفاده از انرژي ها و تبدیل سوخت هاي 

فسیلي به انرژ ي هاي فناناپذیر، کاهش انتشار سولفور و اکسیدنیترات 
در هوا را به همراه دارد که از عوامل آلوده کننده محیط زیست در 
اثر تولید باران هاي اسیدي هستند. برحسب مطالعات و بررسي هاي 
انجام شده، ایران کشوري با بادهاي متوسط است، ولي برخي از 
نواحي آن، مانند سیستان، بینالود، منجیل و دشت کویر، از ظرفیت 
باالتري برخوردار هستند و بادهاي مناسب، تند و دائمي مي توانند، 
توربین هاي بادي را در این نواحي به حرکت درآورند. متاسفانه در 
کشور ما استفاده از انرژي باد هم مانند بهره گیري از انرژي خورشیدي 
و سایر انرژي هاي نو، به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است. 
به طور کلي استفاده از انرژي باد در نواحي شمالي ایران، شمال شرق 

و مشرق ایران، از سایر نقاط کشور مناسب تر است.
ایران با 1648195کیلومتر مربع وسعت، در نیم کره ي شمالي 
و  نیم کره شرقي، در قاره ي آسیا واقع شده است. ارتفاع کوه هاي 
شمالي، غربي و جنوبي ایران به اندازه اي زیاد است که از تاثیر بادهاي 
مرطوب دریاي خزر، دریاي مدیترانه و خلیج فارس در نواحي داخلي 
ایران جلوگیري مي کند. به همین دلیل، دامنه هاي خارجي این کوه ها 
داراي آب و هواي مرطوب و دامنه هاي داخلي آن ها داراي آب و هواي 
خشک و گرم است. ایران با موقعیت جغرافیایي مخصوص به خود، در 
مسیر جریان هاي عمده ي هوایي بین قاره ي آسیا، قاره ي اروپا، آفریقا، 
اقیانوس هند و اقیانوس اطلس قرار گرفته است. با توجه به نقشه هاي 
هم فشار و جهت بادها در زمستان و تابستان، ایران در معرض وزش 
بادهایي است که در زمستان  از اقیانوس اطلس و از شمال شرقي، 
یعني آسیاي مرکزي و در تابستان از شمال غربي یعني حدود ایسلند 
و اسکاندیناوي و از جنوب، یعني اقیانوس هند مي وزند. در ایران، 
بادهاي بینالود، منجیل، دشت زابل و چند نقطه ي دیگر، هم چنین 
حاشیه ي مناطق کویري از جمله دشت کویر، از میان این نقاط، در 
حال حاضر بهترین محل براي استفاده از توربین هاي بادي، زابل 
بینالود و منجیل هستند. عالوه بر نقاط فوق، در بسیاري از نواحي 
دیگر ایران از جمله شرق و شمال شرق ایران، بادهاي دائمي و تندي 
جریان دارند که تا حال حاضر مورد بررسي کافي قرار نگرفته اند. به 
طور کلي کشور ایران را مي توان یکي از مناطق بسیار مساعد براي 
استفاده از انرژي باد در سطح جهان به شمار آورد، ولي از این نیروي 

الیزال هنوز به نحو مطلوب و به طور انبوه استفاده نشده است.

انرژيآب_____________________________
انرژي هیدروالکتریک یا انرژي برق آبي از ریزش آب به توربین 
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آبي و به حرکت درآمدن آن حاصل مي شود. مقدار الکتریسیته ي به 
دست آمده، به مقدار و ارتفاع آب بستگي دارد. براي تولید نیروگاه هاي 
برق آبي سدهاي مخزني احداث مي شوند تا از آب ذخیره شده در 
دریاچه ي سد، براي تولید برق، آب کشاورزي و آب شرب استفاده 
شود. همه ساله حدود 40 هزار کیلومتر مکعب آب در اثر نزوالت 
جوي از خشکي ها به دریاها و اقیانوس ها مي ریزد. چنان چه ارتفاع 
متوسط خشکي هاي جهان را 800 متر از سطح دریا در  نظر بگیریم، 
مالحظه مي شود که انرژي ذخیره شده در این مقدار آب چه اندازه 
زیاد است. در کشورهاي واقع در قاره ي آسیا و قاره ي آفریقا، ظرفیت 
انرژي برق آبي کمتر از جاهاي دیگر مورد بهره برداري قرار گرفته 
است. با توجه به این که انرژي برق آبي از ذخیره اي فناناپذیر و تجدید 
شدني حاصل مي شود، فاقد آلودگي زیست محیطي است و از آب آن 
نیز براي کشاورزي، شرب، پرورش ماهي و... استفاده مي کنند، بیشتر 
از سایر انرژي هاي نو مورد توجه بشر قرار گرفته است. نیروگاه هاي 

برق آبي براي تولید برق بسیار مناسب  اند.
در کشور ما سدهاي زیادي به خصوص بعد از انقالب اسالمي 
احداث شده اند که عالوه بر تامین آب کشاورزي و آب شرب، در 
به حرکت درآوردن توربین هاي برق کاربرد باالیي دارند. در ایران 
نیروگاه هاي تولید برق را بیشتر نیروگاه هاي برق آبي، نیروگاه هاي 
سوخت فسیلي نظیر گاز طبیعي، مازوت و گازوئیل، نیروگاه اتمي 
تشکیل مي دهند. در احداث سد برای ذخیره کردن آب، برای باال 

بردن طول عمر سد باید به موارد زیر توجه ویژه ای مبذول شود:

1. مطالعه ی حوضه ی آبریز به منظور اطمینان از این که این 
حوضه کم و بیش دارای پوشش گیاهی است.

2. در حوضه های آبریزی که فاقد پوشش گیاهی هستند، احداث 
حوضچه های رسوب گیر الزامی است.

3. هر چند الیروبی دریاچه هزینه بر است، ولی هر چند سال 
یک بار، در مواقعی که آب دریاچه به پایین ترین سطح خود می رسد، 

الیروبی رسوبات کف دریاچه الزامی است.

چنان چه در موارد فوق دقت کافی به عمل نیاید، دریاچه ی سد 
قبل از پایان عمر مفید خود که 100 سال در نظر گرفته می شود، 
از رسوبات پر می شود و مقدار آب ذخیره شده در دریاچه ی سد 
بسیار کاهش می یابد. این وضع تا آن جا پیش می رود که مسیر 
احداث شده برای ذخیره ی آب، به آبشار مصنوعی تبدیل می شود. 
انواع دیگر انرژی آب عبارت اند از: انرژی امواج، انرژی جزر و مد، انرژی 
اختالف غلظت آب دریاها و اقیانوس ها یا گوادیان نمک، و باالخره انرژی 

حاصل از اختالف درجه ی حرارت سطح آب اقیانوس ها و اعماق آب.

الف(انرژیامواج________________________
هر چند انرژی حاصل از امواج در نواحی ساحلی جهان 2 تا 3 
میلیون مگاوات براورد می شود، ولی استفاده از انرژی امواج در جهان 
چندان متداول نشده است )کیلو وات= 103، مگاوات= 106، ژیگاوات= 
109 و ترا وات= 1012( به موجب آمار و براوردی دیگر، انرژی امواج در 

سطح جهان 100 ژیگاوات تخمین زده می شود. براورد دیگری حاکی 
از آن است که تنها در سواحل انگلستان، 120 ژیگاوات انرژی امواج 
قابل حصول است. اکنون استفاده از انرژی امواج مراحل تحقیقاتی 
خود را در جهان سپری می کند و تنها در کشورهای ژاپن و انگلستان 
چند نمونه ی آزمایشی ساخته شده است. در کشور ژاپن از سال 
1965 میالدی از سکوی راهنمای کشتی رانی که به کمک انرژی 
امواج دریا کار می کند، استفاده می کنند. با حرکت متناوب امواج، 
در این سکو هوا مکیده می شود و این هوای فشرده، توربین بادی 
کوچکی را به حرکت درمی آورد. گرچه این توربین بادی موجب به 
حرکت درآمدن ژنراتور برق می شود، ولی برق تولیدی به اندازه ای 
است که فقط روشنایی سکوی راهنمای کشتی ها را تأمین می کند.

ب(انرژیجزرومد______________________
تنها در چند نقطه از جهان که اختالف ارتفاع جزر و مد بسیار 
زیاد است، استفاده از این انرژی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 
نیست. از جمله نواحی مساعد برای استفاده از انرژی جرز و مد کانال 
مانش، و آب های ساحلی آمریکای شمالی و استرالیاست. در حال 
حاضر یک مرکز بزرگ تولید برق از انرژی جرز و مد در الرانس واقع 
در ساحل دریای مانش در کشور فرانسه ساخته شده که ظرفیت 
نهایی آن 240 مگاوات است. چنان چه بشر موفق شود، به نحو احسن 
استفاده از این انرژی را به کمک فناوری های پیشرفته فرا  گیرد، این 
منابع عمده ی جای گزین سوخت های  از  یکی  به  انرژی می تواند 

دركشورماسدهايزیاديبهخصوص
بعدازانقالباسالمياحداثشدهاندكهعالوهبر

تامینآبكشاورزيوآبشرب،
دربهحركتدرآوردنتوربینهايبرق

كاربردباالیيدارند.
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فسیلی تبدیل شود. الزم به یادآوری است، در مکان های مناسب در 
سواحل، هنگام مد مقدار زیادی آب دریا به کانال ها و مخازنی که از 
قبل ساخته اند، هدایت می شود. قبل از شروع جزر جلوی کانال های 
ورودی آب را سد می کنند تا آب در مخازن و کانال ها باقی بماند. از 
اختالف ارتفاع آب درون مخازن و کانال ها و آب دریا در زمان جزر 

می توان با به حرکت درآوردن توربین آبی برق تولید کرد.

انرژیزمینگرمایی_______________________
مواد  تجزیه ی  زمین،  اعماق  در  ماگما  حرارت  از  انرژی  این 
رادیواکتیو و سایر واکنش های درون زمین منشأ می گیرد. چشمه های 
آب گرم، خصوصاً در اطراف دهانه های آتشفشانی، نمونه هایی از انرژی 
ژئوترمال هستند. در اطراف دهانه های آتشفشانی، آب های جاری پس 
از نفوذ به اعماق زمین و گذر کردن از نواحی مذاب زمین به شدت 
گرم و از جای دیگری خارج می شوند. ترکیه یکی از کشورهایی است 
که در همسایگی ما از انرژی ژئوترمال به نحو مطلوبی استفاده می کند 

و درجهت پیشرفت این فناوری فعالیت دارد.
در ایران مناطق مساعد برای مطالعات انرژی گرمایی یا ژئوترمال 
در اطراف کوه های آتشفشانی دماوند، بزمان، تفتان، سهند، سبالن، 
آرارات کوچک و... وجود دارند. تجربه ثابت کرده است، هرچه به عمق 
زمین اضافه شود، به درجه ی گرمای آن افزوده خواهد شد. استفاده از 
گرمای درون زمین به طور مستقیم در حال حاضر امکان پذیر نیست 
و تنها می توان از آب های گرم درون زمین و چشمه های آب گرم 
به طور غیرمستقیم استفاده کرد. به طور متوسط به ازای پایین رفتن 
هر صد متر به درون زمین، سه درجه ی سانتی گراد به گرمای آن 
اضافه می شود. بنابراین، چنان چه به حفر چاه های به عمق سه تا 
چهار هزار متر اقدام شود، به آب و بخاری به گرمی 100 درجه 
می رسیم. چنان چه آب های جاری از نقاط درزه ها و شکاف های زمین 
به این عمق برسند، با نزدیک شدن به منبع حرارتی زیر زمین، در 
داخل زمین به نقطه ی جوش می رسند و از دهانه ی چاه می توان آب 
داغ و بخار حاصل دریافت کرد و به مصارفی نظیر گرم کردن منازل 

و به حرکت درآوردن توربین های تولید برق رساند.
قرن هاست که گرمای درون زمین مورد توجه بشر قرار دارد. رومیان 
از آب های گرم درون زمین برای استحمام و گرم کردن خانه ها استفاده 
السالوادور، مکزیک، فیلیپین،  می کردند. آمریکا، روسیه، استرالیا، 
ایسلند، ایتالیا، مجارستان و ترکیه از کشورهایی هستند که از انرژی 
ژئوترمال استفاده می کنند. روش دیگر استفاده از حرارت زمین گرمایی 

این است که در محل های مناسب، مخصوصاً محل های نزدیک به 
دهانه های آتشفشان، چاهی برای ورود آب سطحی به داخل زمین حفر 

می کنند و از چاه دیگری آب گرم و بخار آب به دست می آورند.

انرژیگوادیاننمك______________________
انرژی دیگری که در آب اقیانوس ها و دریاها نهفته است، انرژی 
دارای  مناطق  بین  انرژی  این  می شود.  نامیده  نمک«  »گوادیان 
آب های با امالح کم و با امالح بسیار زیاد به وجود می آید و خصوصاً 
در محل هایی که رودخانه های آب شیرین وارد دریاها می شوند، 
وجود دارد. به منظور استفاده از این انرژی از طریق فرایندهای خاصی 
توربین ها را در اثر جریان آب دائم که بین آب های کم نمک و پرنمک 

وجود دارد، به حرکت درمی آورد.

انرژیگرماییاقیانوسهاودریاها_____________
اقیانوس ها و دریاها حدود 70 درصد انرژی خورشید را که به 
زمین می رسد، جذب می کنند. از اختالف درجه ی حرارت سطح 
آب که بر اثر تابش خورشید گرم می شود و آب سرد اعماق، جریانی 
پدید می آید که می تواند توربین برق را به حرکت درآورد. این اختالف 
درجه ی حرارت سطح و عمق آب که می تواند تا 30 درجه باشد، 
آمونیاك مایع را در سطح به گاز آمونیاك تبدیل می کند. گاز آمونیاك 
توربین را به حرکت درمی آورد و پس از خروج از توربین، با لوله ای به 
عمق آب هدایت می شود. در اعماق که برودت آب به 3 تا 4 درجه ی 

سانتی گراد می رسد، گاز آمونیاك به آمونیاك مایع تبدیل می شود و 
با لوله ای مجدداً در مدار بسته قرار می گیرد. گاهی در این فرایند، آب 

شیرین نیز تولید می شود تا سیستم را مقرون به صرفه کند.

انرژیبیوگاز___________________________
مواد آلی در شرایطی مناسب در مجاورت میکروارگانیسم های 
خاصی و دور از اکسیژن، گاز متان تولید می کنند. مواد زائد دامی و 

اقیانوسهاودریاهاحدود70درصدانرژی
خورشیدراكهبهزمینمیرسد،جذبمیكنند.از
اختالفدرجهیحرارتسطحآبكهبراثرتابش
خورشیدگرممیشودوآبسرداعماق،جریانی
پدیدمیآیدكهمیتواندتوربینبرقرابهحركت
درآورد.
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کشاورزی نیز چنین خاصیتی دارند و در شرایط غیر هوازی گاز تولید 
می کنند که آن را »بیوگاز« می نامند. برخی از کشورهای جنوب 
شرقی آسیا که با مشکل سوخت فسیلی مواجه هستند، از این روش 
استفاده می کنند. در اغلب روستاهای هندوستان و چین از گاز متان 
برای پخت و پز غذا استفاده می کنند. کشور چین با حدود 10 میلیون 
دستگاه بیوگاز مقام اول را در جهان در این زمینه دارد و پس از چین 

کشور هندوستان قرار دارد.

انرژیبیوماس___________________________
جانوری  و  گیاهی  منابع  از  بیوماس  یا  توده  زیست  انرژی 
تجدیدپذیر حاصل می شود؛ مانند خوراکی ها، پسماندهای حاصل از 
کشاورزی و غیره. در جریان تولید انرژی سوخت زیستی، از این مواد 

غذایی و پسماندها، متانول به دست می آید.

انرژیهیدروژن_________________________
هیدروژن و پیل سوختی از اصلی ترین گزینه های انرژی جدید 
محسوب می شوند. سهولت به دست آوردن هیدروژن از آب و فراوانی 
این عنصر و بی ضرر بودن آن برای محیط زیست، ازجمله ویژگی هایی 
است که این عنصر را از دیگر جای گزین های انرژی متمایز می کند. 
از پیل های سوختی به منظور ایجاد هم زمان الکتریسیته و حرارت به 
روش الکتروشیمیایی استفاده می شود. در این روش که الکترولیز 
معکوس نیز نامیده می شود، از انرژی ذخیره شده در سوخت های 
فسیلی بدون سوزاندن آن ها نیز استفاده می شود. بی شک در آینده، 
هیدروژن و استفاده از انرژی این عنصر در اولویت اول قرار می گیرد.

اگر استفاده از انرژی های نو در جهان نهادینه نشود و این انرژی ها 
نتوانند به طور کامل جای گزین سوخت های فسیلی شوند، نهایتاً کره ی 
زمین و ساکنین آن در خطر نابودی قرار خواهند گرفت. در حال حاضر 
چنین به نظر می رسد که رفتار جامعه بشری به گونه ای فرهنگ سازی شده 
است که به دست خویش حیات را از روی کره ی زمین برچیند. شاید اگر 
کشورهای جهان، به ویژه کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده ی 
سوخت های فسیلی، تا این حد به استفاده از نفت و گاز آلوده نمی شدند، 
صنایع خصوصاً صنایع خودروسازی از مدت ها قبل تالش می کردند، 
انرژی هیدروژن و پیل سوختی را جای گزین سوخت های فسیلی کنند. 
در شرایط فعلی، استفاده ی بهینه از سوخت های فسیلی، کاهش مصرف 
جدی این فراورده ها و تولید محصوالت پتروشیمی، از راهکارهایی هستند 
که می توانند انرژی های نو را جای گزین سوخت های فسیلی کنند. 

خوش بختانه صنایع پتروشیمی و ایجاد مجتمع های پتروشیمی در 
کشور، به ویژه بعد از انقالب اسالمی، رشد چشم گیری داشته است و این 
رشد هم چنان باید ادامه داشته باشد. صرفه جویی و بهینه مصرف کردن 
سوخت های فسیلی، در ممالکی که تنها درامدشان از محل فروش این 

محصوالت به دست می آید، بسیار با اهمیت تر است.
* كارشناس ارشد سازمان زمين شناسي 
و اكتشافات معدني كشور
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برآنيم كه خدمات گران بهاي فرهنگيان گرامي، به ويژه 
و  كارها  از  و  نهيم  ارج  را  زمين شناسي  پيش گام  دبيران 
تجربي  و  كاري  سوابق  نقل  كه  چرا  بگوييم.  عملکردشان 
پيش گامان اين رشته، راهنمايي و راهبردي براي دبيران جوان 
خواهد شد و چه بسا نصايح آن ها سبب ايجاد انگيزه هاي 
بيش تري در راه خدمت به جوانانمان شود. به اين خاطر از 
زمين شناسي«  آموزش  »رشد  فصل نامه ي  دوستان  تمامي 
تقاضا داريم در اين راه ما را ياري كنند. اگر خود از دبيران 
با سابقه )بازنشسته يا در حال خدمت( هستيد يا ديگران را 
مي شناسيد كه داراي سوابق تدريس زمين شناسي هستند، 
معرفي نماييد تا هماهنگي هاي الزم را براي برگزاري گفت وگو 
فراهم آوريم. از همه ي عزيزان كه در اين زمينه ما را ياري 

خواهند داد، پيشاپيش سپاس گزاري مي كنم.
سردبير 
 لطفاً خود را معرفی كنيد و مختصری از زندگی تان بگوييد.

 بر این زمین که زادگاه و کارگاه و گورگاه توست، بر این زمین 
نا امین، عبث مرو. بیافرین، بیافرین. محمد حسین وردی هستم و در سال 
1331 در بیرجند متولد شده ام. تحصیالت دوره ی ابتدایی و متوسطه را 
در دبستان و دبیرستان »شوکتی« که هم زمان با »دارالفنون« تأسیس 
شد، گذراندم و در رشته ی علوم تجربی دیپلم گرفتم. سپس در سال 
1356، از دانشکده ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد با مدرك لیسانس 
علوم طبیعی )زمین شناسی و زیست شناسی( فارغ التحصیل شدم. پس 
از گذراندن دوره ی سربازی، در سال 1358 به استخدام آموزش وپرورش 
درآمدم. در طول دوران خدمتم، در دبیرستان های شهر و روستا، مراکز 
و  تدریس داشته ام  آموزشی ضمن خدمت  و دوره های  معلم  تربیت 
حدود 14 سال سرگروه درس زمین شناسی و زیست شناسی شهرستان 
بیرجند بوده ام. در اکثر کنفرانس های زمین شناسی و کالس های ضمن 

خدمت حضور داشته ام و در بعضی از کنفرانس ها مقاله ارائه کرده ام.
با توجه به این که خراسان جنوبی از ظرفیت معدنی بسیار باالیی 
برخوردار است و معادن متنوعی در مناطق ما یافت می شوند، در طول 
دوران خدمت هر ساله حداقل پنج گردش علمی چند روزه در مناطق 
گوناگون استان و خارج از استان داشته ام و از البرز شرقی )منطقه ی 

گفت
مریم عابدینی*

شاهرود( گرفته تا منطقه ی تفتان، و از سنگ آهن سنگان خواف تا 
فیروزه ی نیشابور و معادن ذغال سنگ پروده ی طبس و پنبه ی نسوز 
حاجات نهبندان و معادن عظیم قلعه ی زری را، همراه با دانش آموزان 
داده ایم.  قرار  علمی  بازدید  مورد  پسرانه  و  دخترانه  دبیرستان های 
گزارش های دانش آموزان از این بازدیدها حاوی نکات بسیار آموزنده ای 
است. برای مثال، دانش آموزی روی کاغذ چروکیده ای نوشته بود: شما 
مرا خوب می شناسید. استفاده از این کاغذ نامناسب، دلیل بر بی توجهی 
من نیست. این گزارش را در حالی می نویسم که نیمه شب است و اشک 
از چشمانم سرازیر است. به خدا سوگند من معنی معدن کاری و عظمت 
معادن کشور عزیزم را به درستی نمی شناختم. در این دل شب با خدای 
خود پیمان می بندم، تا آخرین قطره ی خونم خدمتگزار کشور عزیز و میهن 
اسالمی ام ایران باشم. چروکیدگی کاغذ به علت ریختن اشک هایم روی آن 

است.
و باالخره، در مهرماه سال 1385، پس از شش نوبت انتخاب به عنوان 

معلم نمونه ی منطقه ای و استانی به افتخار بازنشستگی نائل آمدم.
 چرا زمين شناسی را انتخاب كرديد؟

 قبالً در دانشگاه فردوسی مشهد رشته ای بود به نام دبیری علوم 
طبیعی که شامل زمین شناسی و زیست شناسی می شد. بدین صورت 
که دروس اصلی زیست شناسی و زمین شناسی تا سقف حدود 110 
واحد ارائه می شد و بقیه تا 144 واحد درسی دوره ی لیسانس، دوره ی 
عمومی محسوب می شدند. بعد از فارغ التحصیل شدن ما، این رشته 
به دو رشته ی مستقل تبدیل شد. فارغ التحصیالن این رشته قادر به 
تدریس دروس زمین شناسی و زیست شناسی دوره ی متوسطه بودند. 
چون عالقه ی خاصی به این رشته داشتم، با وجود این که رتبه ام در 
کنکور سراسری سال 1352 بسیار خوب بود، این رشته را انتخاب کردم 
و معلم شدم. در طول دوران خدمتم حتی یک لحظه هم پشیمان نشدم 
و خداوند را سپاس گزارم که این نعمت بزرگ را به من عطا کرده است. 
البته در انتخاب این راه دبیران دوره ی متوسطه ام در دبیرستان شوکتی 
که انسان های بسیار آگاه و وارسته ای بودند، روی من تأثیر فراوانی 
داشتند. از همگی آن ها ممنونم و از خداوند متعال، برایشان سالمت و 

طول عمر با عزت خواهانم.
 از خاطرات دوران تدريس تان برای خوانندگان بگوييد.

گوو



 به جرئت می توانم بگویم، تمامی ساعات که با دانش آموزان و 
جوانان عزیز خاطره است. از کجا بگویم؟ از قبولی صد در صد در امتحانات 
نفر دانش آموز  از 25  این که  از  با میانگین 19/22 گذرانده ام،  نهایی 
کالس، 16 نفره نمره ی بیست گرفته بودند که بعد معلوم شد، در استان 

خراسان بزرگ و بعد در کشور رتبه  اول را کسب کرده اند؟
به خاطرم می آید، روزی که در کالس چهارم متوسطه )قبل از 
تدریس علت  تأسیس شود( مشغول  این که دوره ی پیش دانشگاهی 
زلزله ها، مخصوصاً زلزله های جنوب خراسانی »دشت بیاض« بودم و پای 
تابلو صفحات زمینی را رسم می کردم که درست در همین لحظه زلزله 
شد. برگشتم و دیدم کالس خالی است. دانش آموزان در فضای مدرسه 
به من اشاره می کردند: آقا بیرون بیایید! زلزله شد! در همین موقع زنگ 

تفریح به صدا درآمد.
در دفتر مدرسه صحبت از زلزله بود و ریاست محترم دبیرستان 
رو به من کرد و گفت: »نظر شما درباره ی ادامه ی زلزله چیست؟« من 
توضیح دادم، معموالً موقعی که زلزله می آید، ممکن است با پس لرزه هایی 
همراه باشد. ایشان بالفاصله گفت: »یعنی می گویید زلزله ادامه دارد؟« 
حاال همه ی دبیران ساکت بودند و به سخنان ما گوش می دادند. گفتم: 
یافته های علمی این گونه می گویند. ایشان بالفاصله رو به من و سایر 
دبیران کرد و گفت: کور خوانده اید! و به خدمت گزار مدرسه اشاره کرد 

که زنگ را بزن.
پس از مدتی، آقای معاون به دفتر آمد و گفت: آقایان کالس ها 
حاضرند. لطفاً بفرمایید. دبیران و این جانب سرها را پایین انداختیم و 
به کالس رفتیم. هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که بار دیگر زمین 
تکان خورد و این دفعه از طبقه ی دوم سیل جمعیت سرازیر شد. صدای 
داد و فریاد دبیران و دانش آموزانی که بعضی در زیر دست وپا کمک 
می طلبیدند، به گوش می خورد. به هر حال به خیر گذشت و خسارتی 

وارد نگردید.
 به نظر شما، كدام قسمت »رشد آموزش زمين شناسی« 

جالب است؟
 به نظر من، تمامی بخش های مجله از اهمیت خاصی برخوردار 
و آموزنده اند. ولی با توجه به این که جلوه های زمین شناسی و کانی ها، با 
رنگ طبیعی بسیار زیبا و جالب هستند، انتظار می رود تحولی اساسی 
در چاپ و نوع کاغذ مجله صورت گیرد. البته می دانم مشکل مالی 
وجود دارد، ولی می توان با دریافت بخشی از هزینه ها از مخاطبان 

بودجه ی الزم را تأمین کرد. مجله ای که بیننده را جلب کند و خواننده 
هنگام خواندن آن به ذوق بیاید، حتی اگر اطالعات کمی هم در مورد 
زمین شناسی داشته باشد، الاقل با ارائه ی عکس های زیبا و چشم نواز، 

گوشه ای از قدرت خالق زیبایی ها را به نمایش می گذارد.
مشاهده کرده ایم که کانی های فالن منطقه در کتب درسی معرفی شده اند، 
اما دانش آموزان ساکن در همان منطقه اطالع چندانی از آن کانی ها ندارند و دبیر 

با زحمت بسیار زیاد و به صورت تئوری به دانش آموزان آموزش می دهد.
در  می آید  یادم  فسیل ها.  مخصوصاً  و  طبیعی  پدیده های  سایر  یا 
دبیرستان شوکتی بیرجند، روزی دبیر محترم ما چند کانی و فسیل که 
داخل جعبه ی جواهرات و داخل پنبه بود، با خود به کالس آورد و توضیح داد 
این فسیل و کانی ها از کشور فرانسه آورده شده اند و نوشته ی فرانسوی آن ها 
را هم به ما نشان داد و اضافه کرد، با قیمت زیادی به کوشش رییس محترم 
اجازه  ما  شده اند.  خریداری  فرزان(  استاد  )مرحوم  وقت  آموزش وپرورش 

نداشتیم آن را لمس کنیم و از پشت شیشه، فقط باید مشاهده می کردیم. 
بعدها فهمیدیم که در دو قدمی ما، یعنی منطقه ی طبس و سایر مناطق 
هم جوار ما، آن قدر از این گونه فسیل ها و کانی ها وجود دارد که می توان حتی 
با کامیون بارگیری کرد. شاید امکان و اجازه ی بازدیدهای خارج از استانی 
هم اکنون فراهم نباشد، ولی با معرفی استان ها و مناطق زمین شناسی و 
ارائه ی نقشه ی گردش علمی برای هر استان در مجله، می  توان به دبیران و 

دانش آموزان در برنامه ریزی برای آینده کمک کرد.
شما مطمئن باشید که فارغ التحصیالن همه ی رشته ها به اطالعات 
زمین شناسی احتیاج دارند. دانش آموزی که در آینده می خواهد رشته ی 
داروسازی را ادامه دهد، آیا می داند بسیاری از داروها منشأ معدنی دارند؟! اگر 
بداند به خود اجازه نمی دهد که بگوید چرا زمین شناسی بخوانیم. مسئول 
برنامه ریزی کنکور نیز ضریب صفر و یک به این درس نمی دهد. همه ی 
این ها و این که درس زمین شناسی جداً مورد بی مهری مسئوالن قرار گرفته 
و به حاشیه رانده شده است و در بعضی کالس های درس زمین شناسی، 
زیست شناسی تدریس می شود و یا کالس تبدیل به کالس تست زنی درس 
دیگری می شود، همگی به علت بی توجهی به ریشه های عمیق این علم در 
فرهنگ غنی ما و اهمیت موضوع است. ما با کتاب »الجماهیر فی العرفه 
الجواهر« ابوریحان بیرونی که درباره ی تعیین وزن مخصوص کانی هاست و تا 
امروز هم اعتبار دارد، چه قدر آشنایم؟ کتاب »تنسوخ نامه ی ایلخانی« هم که 
توسط خواجه نصیرالدین طوسی نوشته شده و توسط آقای مدرس رضوی به 
فارسی ترجمه شده است، خود دنیایی از جادوی کانی ها، شناسایی، نحوه ی 

استخراج و اثرات معجزه آسای آن هاست.
با تشکر از این که وقت خود را در اختیار مجله قرار دادید
* دبیر آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
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پرسشهایدومینالمپیادعلومزمین
)باشعارهمكاریورقابتبرایهشداردادندرموردتغییراتاقلیمی(2

1)IESO(
مسعود کيمياگری*

پرسش های نوشتاری
1. در نقشه ی توپوگرافی زیر، روی هر خط تراز، ارتفاع درست آن را بنویسید. فاصله ی تراز 50 

متر است. )6 نمره(

پاسخ پرسش های 2 تا4 را در جدول زیر بنویسید. به عبارت دیگر، براساس ویژگی های هر سنگ 
که در ستون سمت چپ جدول آورده شده است، به پرسش های ستون راست آن پاسخ دهید.

7

زمين 58 - پرسش هاى دومين المپياد... - نمونه1- 88/3/9 - اسالمى
زمين 58 - پرسش هاى دومين المپياد... - نمونه2- 88/3/18 - اسالمى

ويژگى هاپرسش

2. كدام فرايند سنگ را به وجود آورده است؟
(5 نمره)

پاسخ:

اندازه ى بلورها بين 1 تا 5 ميلى متر است. كم تر از 10 درصد 
فلدسپات و  از كوارتز،  به طور عمده  تيره اند. سنگ  كانى ها 

مسكوويت ساخته شده است.

3. سنگ بر اثر كدام نوع دگرگونى به وجود آمده است؟
(5 نمره)

پاسخ:

نوارهاى  شكل  به  كانى ها  بزرگ ترند.  ميلى متر   1 از  دانه ها 
از  روشن  بخش  مى شوند.  ديده  روشن  و  تيره  متناوب 
و  كوارتز،  و  پالژيوكالز  ارتوكالز،  فلدسپات هاى  كانى هاى 

قسمت تيره از بيوتيت و هورنبلند تشكيل شده است.

4. سنگ مورد نظر را نام ببريد. (5 نمره)
پاسخ:

هر دانه را مى توانيم بدون استفاده از ميكروسكوپ مشاهده 
كنيم. كانى ها به طور عمده شامل پالژيوكالزهاى پركلسيم، 
پيروكسن و مقدار اندكى اوليوين هستند. سنگ سياه، چگال 

و توده اى است.

59
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8

زمين 58 - پرسش هاى دومين المپياد... - نمونه1- 88/3/9 - اسالمى
زمين 58 - پرسش هاى دومين المپياد... - نمونه2- 88/3/18 - اسالمى

نقطه ى شبنم
(oC)

دما
(oC)

ارتفاع
(km)

18340

11221/5

2103

-22-105/5

-30-227

-50-389

-55-5010/5

ABC

نام ابر

حالت H 2 O (يخ، مايع يا بخار آب)

ارتفاع ابر (پايين، متوسط يا باال)

قمرها
شعاع مدار دايره اى

R(mm)

اختالف زاويه اى 
برحسب درجه در 

90 دقيقه

T (ساعت) دوره ى 
R 3I 2تناوب مدارى

543415/88157464252/2بليندا

41بيانكا

44/544/212/2288/21149/3كرسيدا

454312/5691/25157/7دزدمونا

46/54113/17100545173/5ژوليت

پورتيا

پوك

503814/21125000201/9روزاليند

5. سه راه گوناگون تشکیل کانی ها را توضیح دهید.)9  نمره(
6. در شکل و جدول زیر، در یک برش عمودی تغییرات دمای هوا و نقطه ی شبنم که توسط یک هواکاو رادیویی اندازه گیری 

شده اند را می بینید. بسته ای از هوا را به طور مکانیکی از سطح زمین باالتر برده ایم و درونش یک ابر به وجود آمده است.

صعود بی دررو )آدیاباتیک( هوای غیر اشباع موجب می شود، از دمای بسته ی هوا با آهنگ 10 درجه ی سلسیوس 
بر کیلومتر کاسته شود و نقطه ی شبنم هوای بسته هم با شتاب 2 درجه ی سلسیوس در کیلومتر کم می شود. میزان 
افت دمای هوای اشباع را 6درجه ی سلسیوس در هر کیلومتر در نظر بگیرید. فرض کنید در حین صعود بین بسته ی 

هوا و محیط تبادل گرمایی وجود ندارد.
اکنون پرسش های زیر را پاسخ دهید: )امتیاز کل 21 نمره(

الف( هوای درون بسته پیش از آغاز صعود اشباع است یا وضعیت غیراشباع دارد؟ )2نمره(
ب( ارتفاع سطح زیرین ابر را محاسبه کنید. )3 نمره(

پ( محاسبه کنید، در کدام ارتفاع بسته ی هوا خودبه خود شروع به باال رفتن می کند. )3 نمره(
ت( بسته ی هوا در وضعیت پرسش پ پایدار است یا ناپایدار؟ )1 نمره(

ث( نقطه ی شبنم بسته ی هوای در حال باال رفتن را در ارتفاع 5کیلومتری حساب کنید. )3 نمره(
7. کدام یک از فرایندهای زیر گرمای نهان بیشتری جذب می کند؟ گزینه ی صحیح را با کشیدن خط مشخص کنید. 

)2 نمره(
الف( انجماد
ب( تبخیر
پ( میعان
ت( ذوب

8. کدام یک از عبارت های زیر درست هستند؟ گزینه ی صحیح را با کشیدن خط مشخص کنید. )2 نمره(
الف( ذرات نمک هسته های تراکمی خوبی هستند.

ب( فشار بخار روی آب از فشار بخار روی یخ بیشتر است.
پ( معموالً قطر یک قطره ی باران در حدود 2 میلی متر است.

ت( با کاهش دما تا کمتر از صفر درجه ی سلسیوس، قطرك های آب درون ابرها یخ می زنند.
9. بیشتر بیابان های دنیا کجا هستند؟ گزینه ی صحیح را با کشیدن خط مشخص کنید. )2نمره(

الف( کرانه ی شرقی بیشتر قاره ها
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ب( درست در شمال و جنوب استوا
پ( در نواحی ساحلی غربی در امتداد مدارهای سرطان و جدی

10. در سطوح باالیی و میانی طوفان های تندری، بلورك های یخ نسبت به قطرك های آب مایع بسیار سریع تر 
تشکیل می شوند. کدام یک از دلیل های زیر می تواند علت را توضیح دهد؟ گزینه ی صحیح را با کشیدن خط مشخص 

کنید. )2نمره(
الف( جریان های الکتریکی درون طوفان موجب می شوند، بخار آب روی بلورك های یخی سریعتر تجمع کند.

ب( اگر دما تا کمتر از نقطه ی انجماد آب کاهش یابد، بخار آب به جای میعان، روی بلورهای یخ چگالیده 
می شود.

پ( فشار بخار روی یخ از فشار بخار روی آب کمتر است. در نتیجه بین آب مایع و آب منجمد شده شیب فشار 
بخار  ایجاد می شود و بخار آب از قطرك های آب به بلورك های یخی منتقل می شود.

ت( عامل اصلی، حرکت متالطم هواست. با افزایش سرعت باد، سرعت میعان کندتر می شود.
11. کدامین شرایط خاص تأثیر پدیده ی کوریولیس بر اجسام متحرك هستند؟ گزینه ی صحیح را با کشیدن خط 

مشخص کنید.)2 نمره(
الف( در استوا تأثیری ندارد و با دورتر شدن از استوا بیشتر می شود.

ب( در استوا بیشترین تأثیر را دارد و با دور شدن از استوا از تأثیرش کاسته می شود.
پ( عرض جغرافیایی اثری بر پدیده ی کوریولیس ندارد.

12. سه عامل اصلی را نام ببرید که ابرها را محو می کنند. )3 نمره(
13. عکس ماهواره ای زیر ابرهای تشکیل شده در حین یک طوفان در شمال شرق اقیانوس آرام را نشان می دهد. 
در تصویر  a، بردارهای بادهای نزدیک به سطح دریا را می بینید. رنگ فلش ها نشان دهنده ی سرعت باد بین 2 تا 20 
متر بر ثانیه اند. تصویر b، دستگاه هایی به نام ARGO را نشان می دهد که به طور خودکار نیم رخ هایی عمودی از دما و 
شوری را در ایستگاه های A و B و C ثبت می کنند. پیکان بزرگ سیاه رنگ، جهت کلی جابه جا شدن طوفان را نشان 

می دهد. )امتیاز کل 7 نمره(

الف) در کدام منطقه بادهای نیرومندتری می وزند؟ A یا B؟ )1نمره(
ب( پاسخ تان را در مورد پرسش الف توضیح دهید. )2نمره(

پ( در نیم رخ زیر، تغییرات دما نسبت به عمق را در ایستگاه C که در نزدیکی مرکز طوفان قرار دارد، مشاهده 
می کنید. نیم رخ دیگری برای هنگامی که طوفان از ایستگاه C می گذرد، رسم کنید. )2نمره(
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ت( فرایندی را که تعیین کننده ی پاسختان در پرسش پ است، 
توضیح دهید. )2نمره(

14. تصویر زیر توپوگرافی اقیانوس را نشان می دهد. در ساعت 1 
و 50 دقیقه ی بامداد، زمین لرزه ای در ایستگاه B )با موقعیت 15/25 
ورود  زمان  است.  داده  رخ  شرقی(  درجه ی  و 140  شمالی  درجه ی 
سونامی به ایستگاه B )با مختصات 15/25 درجه ی شمالی و 122 

درجه ی شرقی( را تعیین کنید. )امتیاز کل 3 نمره(
برای آسان تر شدن محاسبات، در نمودار زیر تصویر تغییرات ژرفا 
بین دو ایستگاه به شکل خط چین قرمز نشان داده شده اند )سینوس 
 10 m/s 2 = شتاب گرانش g ،0/96=15/25 15/25=0/26، کسینوس
، شعاع زمین 6400 کیلومتر(. فرض کنید ایستگاه های A و B در یک 

منطقه ی زمانی قرار گرفته اند.

15. روز 16 آگوست 2008، یک خسوف جزئی روی داده است. در عکس ترکیبی زیر که در آتن )یونان( گرفته شده 
است، بخش بزرگی از سایه ی زمین را می بینید. شعاع زاویه ای تصویر ماه 31 دقیقه است. برای پاسخ دادن به پرسش های 

ذیل می توانید از خط کش، پرگار و ماشین حساب کمک بگیرید. )امتیاز کل 5نمره(
الف( به کمک عکس، قطر زاویه ای سایه را تخمین بزنید. روش کار را روی عکس نشان دهید. )2نمره(

ب( با دانستن دوره ی تناوب یک چرخه ی قمری )در حدود 27/5 روز( و فاصله ی زمین تا ماه )تقریباً 380/000 
کیلومتر(، زمان تقریبی تداوم این گرفت را محاسبه کنید. )3 نمره(
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خورشید  گرد  بیضوی  مداری  روی  که  یخی  جرم  یک   .16
می گردد، از روی زمین رصد شده است. این توده ی یخی در حالت 
حضیض، با خورشید 40 واحد نجومی فاصله دارد، »سپیدایی«3 اش 
0/6 و قدرش 20 است. اما در اوج به فاصله ی 06واحد نجومی از 
خورشید و سپیدایی اش به 0/7 می رسد. قدر توده ی یخی در اوجش 
چه قدر است؟ نموداری رسم کنید و همه ی محاسبات خود را نشان 

دهید. )4نمره(
17. سین4 هنگام ظهر از مانیل با اتومبیل به سوی شمال می راند. 
اما اتومبیل جلویی اش را به زحمت می بیند، زیرا پرتوهای خورشید از 
شیشه ی عقب آن )اتومبیل A( باز می تابد و درخشش خیره کننده ی 
آن، چشمش را آزار می دهد. زاویه ی شیشه ی عقب اتومبیل A با زمین، 
52 درجه و 18 دقیقه است. همان گونه که در شکل زیر می بینید، فلش 

AB موازی سطح زمین است. )امتیاز کل 6نمره(

الف( در این وضعیت ارتفاع خورشید چند درجه است؟ )2 نمره(
ب( مانیل در عرض جغرافیایی 14 درجه و 36 دقیقه ی شمالی 
قرار گرفته است. در این زمان میل خورشید چه قدر است؟ )2 

نمره(
پ( براورد کنید، در چه تاریخ هایی این وضعیت رخ می دهد؟ 

)2نمره(
18. در نقشه ی زیر، کانون بارش شهابی جباری را در زاویه ی 
ساعتی )بعد(6ساعت و 20 دقیقه و میل 16+ درجه می بینیم. 



)امتیاز کل 5نمره(
الف( اگر خورشید در زاویه ی ساعتی 13 ساعت و 45  دقیقه و 
میل 10- درجه و 45 دقیقه باشد، در چه زمانی گذر کانون بارش 

رخ خواهد داد؟ معادل سازی زمان و تصحیح استاندارد مربوط به 
عرض جغرافیایی را برابر با صفر فرض کنید. )3نمره(

ب( یک ناظر در کدامین عرض جغرافیایی، کانون بارش را درست 
در سر سویش می بیند؟ )2نمره(

سؤال های 19 تا 21، مجموعه ای از پرسش ها هستند. سیاره ای 
خیالی را تصور کنید که همان جرم و حجم زمین را دارد، اما کره ای 

است که درونش از ماده ای همگن ساخته شده است.
19. کدامین عبارت زیر درباره ی مقایسه ی گرانش و شعاع قطبی 

دو زمین درست است؟ )2نمره(
الف( گرانش و شعاع زمین واقعی بیشتر است.
ب( گرانش و شعاع زمین خیالی زیادتر است.

پ( گرانش در زمین واقعی بیشتر و شعاع زمین فرضی زیادتر است.

ت( گرانش در زمین واقعی کمتر، و شعاع زمین فرضی زیادتر است.
ث( گرانش در زمین واقعی زیادتر، و شعاع زمین فرضی کوچک تر 

است.
سنگ های  چگالی  درباره ی  زیر  عبارت های  از  کدام یک   .20

سطحی دو سیاره درست تر است؟ )دو نمره(
الف( سنگ های سطحی زمین واقعی چگالی بیشتری دارند.

ب( سنگ های سطحی زمین واقعی چگالی کمتری دارند.
پ( سنگ های سطحی هر دو زمین چگالی یکسانی دارند.

پی نوشت   _____________________________________
1. International Earth Science Olympiad (2008)
2. Cooptition in Addressing Climate Change
3. albedo        4. Sean

* مدرس مراکز تربیت معلم استان اصفهان


