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 گزارش

 «شناسی طبسهای زمینجاذبه»علمی از بازدید 

شناسی گزارشی از بازدید علمی اعضای انجمن معلمان زمین

 «شناسی طبسهای زمینجاذبه»خراسان جنوبی از 

 

 فائزه رهبردار

 شناسی استان خراسان جنوبیسرگروه آموزشی درس زمين

 آبادیشهال مغزی نجف

 شناسی شهرستان طبسدبير زمين

 

روز شدن اطالعات علمی همکاران و هدف به با « شناسی معلمان استان خراسان جنوبیانجمن زمين»اعضای 

های و تشریح جاذبه شناختیهای زمينزغالسنگ و جاذبه آشنایی ایشان با تجهيزات مکانيزة جدید معدن

ی برای برگزاری این بازدید و انجام ریز. مراحل برنامهریزی کردندبازدیدی را برنامهشناسی ایران نظير زمينبی

 آن به شرح زیر بوده است:

 شناسی خراسان جنوبی و سرگروه درسی برگزاری جلسه با حضور هيئت رئيسة انجمن علمی معلمان زمين

 شناسی استان.زمين

 .تعيين زمان بازدید علمی 

 بازدید علمی.نام همکاران برای تارسال آگهی بازدید به مدارس به منظور ثب 

 مکاتبه با مسئوالن معدن پروده طبس به منظور بازدید همکاران از منطقه. 

 وپرورش شهرستان طبس برای اسکان همکارانمکاتبه با مدیریت آموزش.  

 15:30وپرورش رأس ساعتة کل آموزشحرکت از جلوی ادار. 

  های ها و گسلخوسف )دگرشيبی« گواب»و بازدید از منطقة  16:30در ساعت« خوسف»اولين توقف در

بودن زمين خوسف باعث منطقه( و توضيح خانم عصمت عرب نایب، رئيس انجمن دربارة منطقة مذکور: رسی 
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ين دليل بوده است. گذاری این منطقه به این نام نيز به همشود که آب درون زمين نفوذ نکند. دليل ناممی

 (.1 شود )تصویرکه آب در آن جمع میشود ای گفته میمحلی به رودخانهگواب در لهجة 

 

 

 (یبدگرشی) خوسف گواب منطقه .1 ریتصو

 

 

  6:30آوری عقيق توسط همکاران در ساعت برای جمع« دیهوک»کيلومتری  55دومين توقف در. 

8:30طبس در ساعت  «اردیبهشت 5»روزی ورود به دبيرستان شبانه. 

شنبه توسط خانم ویدا وحيدنيا، رئيس های پنجاندیشی بعد از صرف شام و اعالم برنامهگردهمایی و هم 

کنندگان. در این گردهمایی آقای نفر از شرکت 28هيئت مدیرة انجمن و نظرخواهی از همکاران با حضور 

عنوان راهنمای منطقه آبادی نيز بهر خانم شهال مغزی نجفدکتر محمد ناظمی و همسر محترم ایشان، سرکا

 .(2 حضور داشتند )تصویر

 

 یشیاندو هم ییگردهما .2 ریتصو
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  ماه.فروردین 29شنبه  5روز  8ورود به معدن زغال سنگ پروده طبس رأس ساعت 

 محترم معدن )تصویر برگزاری گارگاه آموزشی در سالن کنفرانس معدن با حضور آقای کریتی، مدیر عامل 

3.) 

 

 

 سنگ زغال معدن کارخانه .3 ریتصو

 

نفر جوان در معدن  2500اند  و در حال حاضر نفر نيروی انسانی بازنشسته شده 1000در این معدن تاکنون 

 12و  سال است که فعاليت دارد 28لين توليدکنندة زغال سنگ طبس است و این معدن او کنند.فعاليت می

، بحث ارز، چالشی برای معدن محسوب 1397سال  است که مهندس کریتی مدیر عامل هستند. در سال 

تدریج دولت به سمت صادرات رفت  کردند. ولی بهشد، چون تجهيزات مورد نياز معدن را از خارج وارد میمی

تانداردهای اروپا در معدن شود. اسهای کل سيستم استفاده میو حاال زغال سنگ به خارج صادر و از ظرفيت

ميليارد تومان و سهم  10ایم. گردش مالی تن زغال سنگ خام داشته 000/340/1رعایت شده است. تاکنون 

 تن زغال سنگ بوده است.   000/700پروده در کشور 

 مهندس های گوناگون معدن توسط آقای ریزی برای بازدید از بخشگویی به سؤاالت همکاران و برنامهپاسخ

 زمانی.

 های معدن و اعزام بقيه برای بازدید از معدن.اعزام تعداد کمی از همکاران برای بازدید از داخل تونل 

 شکن اوليه عبور همراهی آقای دکتر نوری با همکاران برای بازدید از معدن: زغال سنگی که از سنگ

متر از طریق نوار نقاله سانتی 5/0تر از ات کوچكیابد. ذرکاهش میابعادش آید، کند و  از معدن بيرون میمی
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شوند )فلوتاسيون(. ذرات سنگين باطله هستند و ذرات آیند و ذرات ریزتر با آب مخلوط میبه کارخانه می

شوند و بعد داخل مخزنی به ارتفاع هشت متر ها ابتدا آسياب میسبك در صنایع فوالد کاربرد دارند. نرمه

شوند. های هوا و آب به آن اضافه مینند. به خاطر آسياب و در ارتفاع یك متری حباببيمقداری حرارت می

 شود. ها از الکل استفاده میداشتن حبابتر شود. برای ثابت نگهشود تا چربگازوئيل نيز اضافه می

های هوا به حبابها کنند. زغال سنگها هوا توليد میشوند. داخل مخزنها وارد مخازن آب میدر ادامه، نرمه

درصد  50و  Siدرصد  50ها مانند. ناخالصیها در کف مخزن باقی میشوند و ناخالصیچسبند و خارج میمی

ها ارزش های هوا زیاد است. نرمههستند. هزینة برق مصرفی برای ساختن حباب 3o2Alاکسيدهای آهن و 

وژ کردن و فيذرات درشت و متوسط از سانتریفيلترپرس ندارند، چون آب اهميت زیادی دارد. برای آبگيری 

شدگی دانسيته است. هر وقت مقدار آن کم ترین عامل در فرایند تغليظکنند. مهمفيلتراسيون استفاده می

دهد. دو مخزن آب وجود دارد: یك مخزن شود. فيلترپرس آبگيری بيشتر انجام میشود، مانيتيت اضافه می

 .آب تميز و یك مخزن آب بازیافتی

دهند تا مواد فرار آن خارج شوند. سپس کربن به دست آمده را به در صنایع فوالد، زغال کك را حرارت می

کنند تا کربن، اکسيژن را بگيرد و آهن خالص به دست آید و بعد کروم اضافه هماتيت و مانيتيت اضافه می

ها از آن ها برای جداسازی زغالیشوند. چينسازی به روسيه صادر میها برای آلومينيومکنند. باطلهمی

شود و مجدداً شده از کارخانه بازیافت میسازی نيز کاربرد دارد. آب خارجکنند. در کارخانة سيماناستفاده می

 گيرد.مورد استفاده قرار می

 Dهای بعد از الیه الیه Fو  Eهای ژوراسيك کك هستند. سری نایبند پروده حرارتی و مزینو دارای زغال

ها شيل آرژیليت، سيلت استون بيشتر سنگاست و  F سری رسيم. در آب حاجیهستند تا به آب حاجی می

 سنگ هستند. و ماسه

ها به سازی سقف هستند. کل دستگاهها برای محکمها و آرک: فرم10:55بازدید از تونل ساختگی تا ساعت 

 شوند.محض باال رفتن ميزان گاز، قطع می

 (4یزد( )تصویر  ـآهن طبس تاقدیس معلق زیبا )راه
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 یزد( ـآهن طبس ـ تاقدیس معلق زیبا )راه 4تصویر 

 (.5-1و  5-2 ویراهای گياهی شمال غربی طبس )تص: مسير فسيل12ساعت 

 

 یاهیگ لفسی . 5-1 ریتصو

شود جریان آب گفته میها و کال به دره یا مسير ایجادشده به وسيلة سيالب :19کال جنی تا ساعت 

 .(7و  6 )تصویرهای

 
 )شمال طبس(ی کال جنـ  5-2تصویر
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 کال جنی طبس ــ فرسایش النه زنبوری )تافونی( 6تصویر 

 

کنيم شود. پيشنهاد میدر پایان از دکتر ناظمی و خانم مغزی راهنمایان بازدید علمی طبس قدردانی می

   گردشگری طبس را در اولویت سفرهای خود قرار دهند.زمين و زمينمندان علوم شناسی، عالقهدبيران زمين

 

 نوشتپی

1.  Regolith 
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