گفتوگو

یار دیرین و مجلة رشد آموزش علوم زمین
ويدا وحيدنيا
در گفتوگويي صميمي پاي صحبت يار ديرين مجلة
رشد آموزش علوم زمين مينشينيم ،او از اولين دورة انتشار
مجالت رشد با ارسال مقاله همکار مجله بوده و سپس يک
دهه سردبيري اين مجله را به عهده داشته ناگفتههاي اين
ساليان را بيان ميكند.
«امروزه دانشآموختگان علوم زمين نقشآفرينان كليدي
در پايداري زمين هستند .كار دانشمندان علوم زمين
بهگونهاي است كه بر كلية اعمال و ارتباطات بين زمين،
حيات ،و آب و هوا احاطه و دقيقاً آنها را زير نظر دارند».

بخشي از سخن سردبير رشد آموزش
زمينشناسيـ تابستان 1241
● با عرض سالم ،لطفاً براي خوانندگان مجله ،ضمن معرفي خودتان ،علت عالقهمنديتان را به
زمينشناسي بفرماييد.
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 سالم و تشکر بابت گفتوگو .بنده مصطفي شهرابي هستم و پنجم مردادماه  1326در روستاي «شهراسر»
طالقان متولد شدم .پدرم سال  1325به تهران مهاجرت كرد .تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در جنوب پايتخت
گذراندم .سال  1331در «دبيرستان ذوقي» در منطقة گمرک تهران ديپلم گرفتم .سال  1322در كنکور
سراسري در رشتههاي دندانپزشکي ،علوم اجتماعي و زمينشناسي پذيرفته شدم .ولي از ميان اين سه رشته
عالقة خاصي به زمينشناسي داشتم .به همين دليل اين رشته را براي ادامة تحصيالت انتخاب كردم .و در سال
21ـ  1325موفق به اخذ ليسانس در اين رشته شدم .حدود چهار سال در «شركت ملي زغالسنگ كرمان»
فعاليت داشتم .در سال  1321به «سازمان زمينشناسي» ملحق شدم.
سال  1351برنامهاي با همکاري «انيستيتو زمينشناسي زوريخ سوئيس» 1روي درياچة اروميه انجام داديم.
قسمتي از مطالعات صحرايي و قسمتي ديگر روي «كشتي سهند» كه به وسايل ژئوفيزيک و زمينشناسي دريايي
مجهز بود ،انجام شد .نمونههاي گرفته شده از كف درياچة اروميه را براي مطالعه به انيستيتو زمينشناسي زوريخ
فرستاديم .براساس توافقي كه انجام شده بود ،در سال  ،1357اينجانب با استفاده از بورس تحصيلي دولتي ،از
سوي سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور به زوريخ سوئيس اعزام شدم .اعزام به سوئيس و مطالعات
زمينشناسي در شاخههاي گوناگون ،از جمله توفيقاتي بود كه در اين ايام تحصيل بهدست آوردم .در خدمت
استاداني چون پروفسور شو 2و ديگران بر مجموعة اطالعاتم افزوده شد.
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از سال  1357تا سال  1311كه در زوريخ مشغول ادامة تحصيالت بودم ،موفق به دريافت فوقليسانس و نامزد
دورة دكترا شدم كه به دليل مسائل خاص سازمان زمينشناسي ،در سال  1311به كشور بازگشتم و مجدداً در
خدمت سازمان زمينشناسي در پستهاي مديريتي و زمينشناسي مشغول انجام وظيفه شدم .از تاريخ 1386
تاكنون دوران بازنشستگي خود را با فعاليتهاي علمي ميگذرانم و كم و بيش در خدمت اين علم هستم.
● چگونه و چه مدتي با مجلة رشد زمينشناسي همكاري داشتهايد؟
 اول فروردين  1386به افتخار بازنشستگي نائل شدم .قبل از بازنشستگي ،در سال  1372با راهاندازي
فصلنامة علوم زمين سازمان زمينشناسي ،به عضويت شوراي نويسندگان آن نشريه درآمدم .از آن تاريخ تاكنون
با اين فصلنامه همکاري دارم.
همچنين سال 1381ـ 1386بهعنوان سردبير مجلة رشد آموزش زمينشناسي منصوب شدم و از آن تاريخ با
كمک و همياري سركار خانم دكتر عابديني ،مجله را ساماندهي و منتشر كرديم.
در سال  ،1312به دليل ادغام بعضي مجلهها ،از خدمت در اين فصلنامه كه
 12سال بهطور مرتب منتشر ميشد ،كنار رفتم.

بعد از رنسانس كشورهاي
اروپايي با قدمهاي تند و

● جنابعالي بهعنوان اولين نسلي كه در ايران زمينشناسي
خواندهاند ،تأثير آن را بر زندگي انسانها چه ميدانيد؟

فراوان بهسوي رشتهي
زمينشناسي رفتند و به

 اصوالً رشتة زمينشناسي در مقايسه با رشتههاي ديگر علوم پايه تازهتر
است .يعني تقريباً از  256سال پيش كه در اروپا رنسانس ايجاد شد ،كشورهاي
اروپايي با قدمهاي تند و فراوان بهسوي اين رشته رفتند و شروع كردند به

مطالعات و تفحصات خيلي
گسترده پرداختند .آنچه كه

مطالعات و تفحصات خيلي گسترده .در اروپا االن بعد از  156سال تمام

ما االن در كشورهاي صنعتي

سرزمينهايشان را از نظر زمينشناسي جزءبهجزء مطالعه كردهاند كه از نتايج آن

و پيشرفته ميبينيم ،نتيجة

استخراج معادن متعدد فلزي و غيرفلزي بوده است .آنچه كه ما االن در

اكتشافات و بهرهبرداري از

كشورهاي صنعتي و پيشرفته ميبينيم ،نتيجة اكتشافات و بهرهبرداري از ذخاير
زيرزميني است.

ذخاير زيرزميني است

تا سال  ،1281زمينشناسي در ايران هيچگونه مطالعاتي نداشت .در اين سال
32

رشد آموزش علوم زمين -دورة  -3شمارة  -7پاييز 1311

با اكتشاف اولين چاه نفت در مسجدسليمان توسط كارشناسان ويليام دارسي ،مطالعات زمينشناسي و
بهرهبرداري از آن در اكتشاف نفت در درجة اول و كانسارهاي متعدد ديگري چون مس ،روي ،قلع ،زغالسنگ و
 ...آغاز شد .اكتشاف و استخراج نفت توسط خارجيان با ابطال قرارداد دارسي توسط رضاخان به پايان رسيد .از آن
پس اكتشافات كم و بيش ناقصي در سطح مملکت با ورود خارجيان انجام ميگرفت .در سال  ،1338با تصويب
تأسيس سازمان زمينشناسي ايران توسط مجلس شوراي ملي آن زمان ،و سازمان زمينشناسي با كمکهاي مالي
و علمي سازمان ملل در ايران تأسيس و شروع به كار كرد.
● شناخت زمين و اين درس براي دانشآموزان چه اهميتي دارد؟
 هر چيز ناشناختهاي تا موقعي كه ناشناخته است ،اجر و قربي ندارد ولي به محض اينکه شناخته شد و
بازدهيهايش در علم و معرفت ديده شد ،اهميت پيدا ميكند .براي مثال در علوم زمين ،دارسي نفت را در ايران
به اكتشاف رساند و شروع كرد به استخراج و به ما كه صاحب نفت بوديم 2 ،دالر ميدادند .بعد از قرارداد دارسي
كه رضاخان يکطرفه آن را باطل كرد ،در زمان محمدرضا پهلوي كنسرسيوم و شركت نفت ايران و انگليس
تشکيل شد .قيمت هر بشکه نفت به ده دالر يا حتي چهارده دالر رسيد كه سبب دگرگوني عظيمي در زندگي
مردم ايران شد .بعد از استخراج نفت ،انواع و اقسام كاالها به دست مردم ميرسيد و تا سال  1353زندگي تمام
خانوادهها دگرگون شد .سال 1325ـ  1322صنعت ماشينسازي به وجود آمد .خانهها هم بزرگتر ميشدند .به
هر حال وجود نفت تحول عظيمي در زندگي مردم ايجاد كرد.
آمدن يک سري معدن ،از جمله مس ،زغالسنگ و ...كمكم جرئت مالي و جرئت اقتصادي ايران را باال برد كه
براي مثال ،در سال  1325در اصفهان كارخانة ذوبآهن احداث شد .اين كارخانه خرج بسيار بااليي داشت و آن
را با  5ميليون تومان ساختند .كارخانههاي معادن مس كرمان و معادل آهن بافق و چادرملو هم با پولي كه از
طريق فروش نفت و معادن حاصل شده بود ،تأسيس شدند .شايد شما يادتان نباشد ،در آن زمان بهزحمت در
تهران يک خانة  3طبقه پيدا ميكرديد ،ولي االن همه برج شدهاند.
● االن سوختهاي فسيلي تهديدي جدي هستند .در جهان امروز اطالعات زمينشناسي چگونه به
كمك انسانها آمده است؟
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 به نظر من ،اين يک غفلت همگاني است .بهخصوص كشورهاي پيشرفته كه فکر ميكردند ،سوختهاي
فسيلي اثر منفي ندارند ،االن دريافتهاند كه دشمن درجة يک بشريت همين سوختهاي فسيلي هستند .االن
ساالنه چندين ميليارد تن كربن دياكسيد باالي سر ما ميرود و نميتوانيم نفس بکشيم .دانشمندان پيشقدم
متوجه شدهاند كه بايد فکري به حال اين وضعيت كرد .بهخصوص از لحاظ زمينشناسي تمام يخهاي شمال و
جنوب دارند آب ميشوند ،سطح آب باال ميآيد و زمين از بين ميرود .مثالً در كشوري مثل هلند ،شبانهروز آب
را تخليه ميكنند .در جاهايي اگر آب  5سانتيمتر باال بيايد ،كشورهايي به زير آب ميروند و ديگر وجود ندارند.
از سوي ديگر ،آمريکا و چين كشورهايي هستند كه بيشترين مواد آلودهكننده را به هوا و زمين ميفرستند.
حتي در فيلمها ميبينيم كه كف اقيانوسها پر از پالستيک و زباله است و محيط زيست دارد به كل در جهت
منفي دگرگون ميشود .من در مقالهاي در يکي از شمارههاي مجله ،در مورد اثرگذاري زبالهها روي زمين ،از قول
دانشمندان نوشتم كه نگهداري آيندة زمين به عهدة زمينشناسان است .اين آگاهي به نظر من تقريباً در  16سال
اخير بهوجود آمده است .قبالً فکر ميكردند ادامة كار ضايعات يا ناهنجاري بهوجود نميآورد ،ولي االن متوجه
شدهاند ،افزايش آلودگيها زندگي ما را به هم ميريزد .به همين دليل در  16سال اخير براي جبران ،كارهايي
ميكنند .از جمله ميكوشند از انرژي خورشيدي برق بگيرند.
● لطفاً نظرتان را در مورد استفاده بيشتر از انرژيهاي پاك بفرماييد.
 االن محيطبانان هم از پنلهاي خورشيدي استفاده ميكنند ،چون تابش خورشيد در كشور ما زياد است.
در تهران هم بعضي خانهها داراي پنل خورشيدي هستند و ميگويند مقرون به صرفه است .در افغانستان هم از
پنل خورشيدي استقبال زيادي شده است .اگر دولت پشتيباني كند با توجه به وضعيت جغرافيايي كشورمان و
برخورداري كافي از تابش خورشيد بخصوص در جنوب ميتوان در استفاده از انرژي فسيلي صرفهجويي كرد و
آلودگي كم ميشود.
اگر  76ـ 16سالي عقب برويم ،در آن زمان المپي نبود و چراغهاي پيهسوز بود .همة امور با هيزم انجام
ميشدند .موقعي كه نفت قدم به عرصة جهان گذاشت و بهعنوان انرژي مطرح شد ،همه چيز در دنيا دگرگون
شد .تا سال  1337آب بهداشتي در ايران وجود نداشت و آب مصرفي ما قنات بود .هر هفته نوبت يک نفر بود .آب
را كه نگاه ميكردي ،تمام حيوانات جاندار و بيجان را در آن ميديدي .ولي بعد در سال  1337با افتتاح سد
كرج اوضاع دگرگون شد .در تهران بالفاصله لولهكشي آب انجام دادند و اولين سد بهداشتي ،سد كرج و بعد سد
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لتيان و بعد بقيه تأسيس شدند .آب شرب بهداشتي و براي استحمام ،بسيار حائز اهميت بود؛ چون خزينهها اصالً
بهداشتي نبودند .االن بهقدري جمعيت زياد شده و امکانات باال رفته است كه نميتوانند به تمام مملکت آب
شرب برسانند .به هر حال در آن زمان ،برق را يک شركت خصوصي تأمين ميكرد .خانوادة ما يکي از
خانوادههايي بود كه برق را خريد .در محلة ما چهار خانه توان خريد برق را داشت .االن  86درصد مملکت برق
دارند .اينها نتيجة پيشرفتهايي است كه سهم عمدة آنها را من مديون شناخت زمين و شناخت مواد معدني
زيرزميني و استخراج و بهكارگيري آنها در جوامع و صنايع مختلف ميدانم.
● در گذشته سازههايي همچون قناتها داشتيم كه ايرانيان قديم براساس اطالعاتشان و برطرف
كردن نيازشان حفر ميكردند ،كه دستيابي به آن براي كشور ما بسيار ذيقيمت بوده است .ولي در
حال حاضر به علت توسعة شهرها ،يكي از تهديدهاي عمدة شهرها در زمينلرزه و سيل ،قناتها
هستند .آيا در اين زمينه زمينشناسان ميتوانند كمك كنند؟
 زمينشناسان حتماً ميتوانند كمک كنند .حفر قنات خيلي
هزينهبر است ،اما در زمان قديم كه جمعيت كم بود ،بسيار مثمرثمر

اگر اين سنگهاي

بوده است .بهعنوان نمونه در جنگ جهاني دوم ،متفقين ميخواستند

ساختماني نبودند ،االن

به روسيه اسلحه بفرستند تا آنها بتوانند مقاومت كنند ،اما از هيچ

خانهها از خشت بودند.

راهي نميتوانستند .تنها راه دسترسي به روسيه ،ايران بود.
زمينشناسان آمدند و از خرمشهر تا بندر تركمن فعلي را از حيث
احداث خط آهن بررسي كردند .شما مسير راهآهن را از تهران تا

40درصد خانههاي تهران
خشت با حصير و چوب

قائمشهر ببينيد از كجاها رد شده است .مگر ميشود به اين سادگي

بودند .االن از بركت

اين راه را زد؟ اگر زمينشناس و علم زمينشناسي نبود ،حتماً تا حاال

هنرنمايي زمينشناسي به

اين راه ريزش ميكرد.

اين پيشرفتها رسيدهايم.

شما «پل ورسک» را نگاه كنيد .اين پل غير از هنر زمينشناسي

ولي كسي اهميتي نميدهد

چيزي نيست .االن  86سال است كه اين همه قطار از روي آن رد
ميشوند و آخ نگفته است .مثالً در صنايع مس ،كي ميتوانست بفهمد
انواع مس چيست؛ مس پروفيري ،مس رگهاي و انواع ديگر .اگر اين سنگهاي ساختماني نبودند ،االن خانهها از
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خشت بودند16 .درصد خانههاي تهران خشت با حصير و چوب بودند .االن از بركت هنرنمايي زمينشناسي به
اين پيشرفتها رسيدهايم .ولي كسي اهميتي نميدهد .در مملکت بايد زمينشناسي حامي داشته باشد.
● سيالبهاي سال  1248خسارات جاني و مالي بسياري به بار آورد كه صحت گفتههاي جنابعالي
را نشان ميدهد .جاي زمينشناسان در خيلي از ادارات خالي است .نظرتان را بفرماييد.
 از سال  ،1322عمالً كارهاي منظم زمينشناسي در ايران ،به كمک كارشناسان سازمان ملل شروع شدند.
همانگونه كه اشاره شد ،در حالي كه حتي يک برگ نقشة زمينشناسي در ايران وجود نداشت ،ثبت همه
اطالعات مملکت زير پوشش نقشههاي زمينشناسي قرار گرفت .همراه اين اكتشافات و بهرهبرداريها ،اكتشافات
معدني نيز در سازمان زمينشناسي پايهگذاري شد و اكنون بيش از سهچهارم مملکت زير پوشش نقشههاي
ژئوشيمي قرار دارد .سازمان زمينشناسي در ابتداي تأسيس فقط  5نفر در بخشي از يک ساختمان سازمان
اقتصاد آن زمان مشغول به كار داشت .اكنون بيش از  766نفر در سازمان زمينشناسي مشغول انجام وظيفه
هستند و بيش از چهار تا پنج هزار كارشناس زمينشناسي در دانشکدهها مشغول تدريس علوم زمين روز هستند.
● چرا تدريس رشتة زمينشناسي در مدارس اهميت دارد؟
 زمينشناسي علمي فراگير است .به همين دليل به ياددهي در پايههاي ابتدايي دبستان و دبيرستان نياز
دارد تا به كمک آن بتوان غنائم زيرزميني و روزميني را بهدست آورد .حذف يا بها ندادن الزم به علم
زمينشناسي (علمي و كاربردي) در سطوح متفاوت آموزش ،سبب بيارزش نشان دادن آن ميشود .متأسفانه اين
علم پايه در كنکورهاي سراسري و اختصاصي داراي ضريب بسيار كمي در مقايسه با علوم ديگر است.
● اگر كسي االن بخواهد رشته انتخاب كند ،پيشنهاد ميكنيد زمينشناسي را انتخاب كند؟
 به عالقه بستگي دارد .كسي كه دنبال درآمد باشد ،به پزشکي و رشتههاي درآمدزا ميرود .من زماني كه
در سوئيس بودم ،يک بار از يکي از دوستانمان پرسيدم :زمينشناسي را براي چه ميخواني؟ گفت :براي ارزش
معنوي و ارزش جهانياش .گفتم :چه ارزش جهاني؟ گفت :وقتي زمينشناسي را نداني ،خيلي اتفاقات را
نمي فهمي .من مطلع شدم كه او قبالً رشتة فيزيک خوانده بود .پرسيدم :چرا فيزيک را ادامه ندادي؟ گفت :من به
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زمينشناسي عالقهمند شدم .آنها به زمينشناسي بها ميدهند .مثالً همين استاد رمزي ميتوانست برق بخواند،
ولي االن يکي از برجستهترين استادان زمينشناسي است.
● چطور ميشود بچهها را به زمينشناسي عالقهمند كرد؟
 گردش علمي .من وقتي در سوئيس بودم ،هر استادي در طول ترمي كه درس ميداد ،سعي ميكرد يک يا
دو بار كالسش را بيرون مدرسه برگزار كند .آنها بهخوبي از منابع زمينشناسي خودشان محافظت ميكنند.
حتي ما يک بار براي گردش علمي به مرز بين سوئيس و آلمان رفته بوديم .وسط رودخانه يک تکه گرانيت بزرگ
بود .من ميخواستم يک تکه از آن بکنم .آنها گفتند :نه ،اصالً نبايد دست بزني.
شهميرزاد يک مقطع و برش كامل از زمينشناسي ايران است ،كه در كوههاي آن فسيل هست .من وقتي
دانشجويان را به آن منطقه ميبردم ،موقع پايان كار بچهها همه ميگفتند آنقدر كه ما در اين سفر ياد گرفتيم،
همة عمرمان ياد نگرفتيم.
● بهترين منطقه براي مطالعة البرز كجاست؟
 طالقان ،شهميرزاد ،جادة قائمشهر ،جادة فيروزكوه ،آتشفشان دماوند،
گردش علمي براي دانشآموزان خيلي مفيد است .در جاده اين كوههاي

زمينشناسي علمي فراگير

بلند را كه ميبينيد چطوري به وجود آمدهاند؟ يکي از مراحل پيشرفت و

است .حذف يا بها ندادن

عالقهمند شدن بدون شک و ترديد تعريف مسائل پايهاي با نمونههايي است

الزم به علم زمينشناسي

كه نشان ميدهيد و يواشيواش باعث عالقهمندي جوانان ميشود .يک تکه

(علمي و كاربردي) در

از«آمونيت» كوچک را نشان دهيد كه  186ميليون سال قبل زندگي

سطوح متفاوت آموزش،

ميكرد .بعد يک آمونيت كامل را نشان دهيد .همه كمكم عالقهمند

سبب بيارزش نشان دادن

ميشوند .متأسفانه در اين بخش ما ضعيف هستيم و راهش هم اين است كه

آن ميشود

از پايه كساني كه امکانش را دارند ،سنگهاي بيابان را بياورند و بشناسانند.
در دبيرستان چيزهايي كه همراه كتاب درسي نشان داده ميشوند ،مهم
هستند .در گردشهاي علمي ،هر كسي را نبايد بهعنوان راهنما گذاشت.
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● آيا بخش خصوصي ميتواند معدنكاري كند؟
 معدن و معدنكاري اصوالً در همه جاي دنيا شروعش با پشتيباني دولتي است .يعني من بهعنوان
زمينشناس يک معدن را پيدا ميكنم و ميخواهم بهرهبرداري از آن را شروع كنم .با كدام سرمايه؟ استخراج از
معدن يکي از كارهاي پرهزينه است .هر كسي نميتواند آن را انجام دهد .اگر بخواهيد محدودهاي را براي
زمينشناسي انتخاب كنيد ،اول محيط زيست و ارگانهاي دولتي جلوي آن را ميگيرند .كار معدن اصوالً بايد با
مطالعات نظاممند (سيستماتيک) انجام شود؛ اول زمينشناسي مقدماتي ،و بعد مطالعات ژئوشيمي .پس از
كارهاي مقدماتي اوليه ،اعم از حفر «ترانشه» و حفر چاه ،و وقتي به پايان تحقيقات رسيديم ،صاحب معدن
ميتواند جوابگوي سازمان يا وزارتخانه باشد .ولي حمايت دولتي ،چه مالي چه اجتماعي ،اولين كار شروع
معدنكاري است .وقتي كار حرفهاي انجام شد ،سرمايهگذار دلگرم ميشود و سرمايهگذاري ميكند .معدنكار
راههايي پيدا ميكند كه بتواند سرماية خودش را برگرداند و تکهتکه ميفروشد .بهرهبرداري تا يک عمقي اجازه
ميدهد و از يک عمقي به باال ،كار كردن كارگر مشکل ميشود .ماشينآالت هم نميتوانند كار كنند .حال اين
قبيل مشکالت فنوني دارد كه فقط زمينشناسي از آنها باخبر است .مواد
معدني محدود هستند و برداشت بيرويه به زمين صدمه ميزند.
زمينشناس تعيين ميكند چه حجمي در چه عمقي قابل برداشت است.
● آخرين توصيه خود را بفرماييد؟
 به هر ترتيب كه امکانش هست ،در آموزشوپرورش به
زمينشناسي بها داده شود .سالي دو گردش علمي براي افزايش عالقة
دانشآموزان و دانشجويان برگزار شود .نتيجة ايجاد عالقه ،خودكفايي
كشورمان است .ما در كشورمان تاقديسهاي بلندي داريم كه طول آنها
 26كيلومتر است و االن با ماشينآالت ساعتها طول ميكشد كه چاه
حفر كنند تا به نفت برسند .ديدن اين چاههاي نفت و زمينشناسي منطقه سبب عالقهمندي افراد به
زمينشناسي ميشود.
شما موقعي كه يک فيلم سينمايي را نديدهاي ،نميتواني به هنرپيشهاش عالقهمند شوي ولي وقتي فيلم را
ديدي كه هنرپيشه خيلي خوب بازي كرده و موضوع فيلم عالي است ،جذبش ميشوي .در زمينشناسي هم
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همين است .اگر يکدفعه كه مثالً دربارة زمينلرزه صحبت ميشود ،فرد را به گسل تهران ،باالي بزرگراه ارتش
ببرند و بگويند ،اين همان گسلي است كه ميگويند زمين را خراب ميكند ،و بعد هم وارد جزئيات شوند كه كي
بهوجود آمده ،چطور به وجود آمده ،كي فعاليت داشته ،آخرين فعاليتش چه موقع بوده ،و چه خرابيهايي داشته
است ،او عالقهمند ميشود .حاضرم قسم بخورم  16درصد مردم ايران نميدانند كه اينهمه زمينلرزه در مملکت
ما براي چه ميآيد.
● لطفاً دربارة كتابتان بفرماييد.
 كتاب «ارزيابي زغالسنگهاي ايران» ،با نگاهي به زغالسنگهاي دنيا ،با همکاري آقاي علي اسماعيلي،
در سال  1313توسط «انتشارات جوان امروز» در  186صفحه به چاپ رسيده است .در اين كتاب به همة
زغالسنگهاي ايران ،شامل زغالسنگ كرمان و زغالسنگ طبس ،پرداخته شده است .مرجع خوبي براي
متخصصان زمينشناسي و عالقهمندان اين حوزه است و حاصل سالها تالش و جمعآوري اطالعات در اين زمينه
بوده است.
● از وقتي كه براي گفتوگو در اختيار مجله قرار داديد ،سپاسگزارم .سالمتيتان را آرزومندم.
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