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آشنایی با اساتید 6
خشگفت و گو با دکتر علی لطفی ب

دکتربیوگرافیمورددرمختصریتوضیح:
رد.هستماردبیلشدهبزرگوتهراندر1357سالمتولد
مقطعدرشناسیزمینرشتهدر1376سالمهرماه

در1384سالدروشدهتبریزدانشگاهواردکارشناسی
همانازارشدکارشناسیمقطعدراقتصادیگرایش
روسیهعازم1386سالدر.شدمالتحصیلفارغدانشگاه

هدانشگاازدکترادرجهاخذبهموفق1390بهاردروشده
هیأتعنوانبه1391سالپاییزاز.گشتممسکوایالتی
.امتدریسبهمشغولاردبیلیمحققدانشگاهدرعلمی

ودارشنامهپایانعنوانهمراهبهتحصیلیسوابق
:دکترا

کانیژئوشیمی،مطالعه:ارشدکارشناسیرسالهعنوان
قشرجنوب)مجدرمساندیسدراحتمالیژنزوشناسی
و(تهران)داخلیهمایشیکدرآننتایجکه(اردبیل
.استشدهارائه(مسکو)خارجی
فیدسولکانسارساختاریهایویژگی:دکترارسالهعنوان
کهبعدیسهسازیمدلاساسبربالاوسفسکیایتوده
المللیبینهمایشچهاروروسیمجلهدودرآننتایج

.استشدهارائه(مسکو)
سفارتعلمیرایزنیطرفازنمونهدانشجویانتخاب
(باردو)مسکودرایران

اساسرباردبیلیمحققدانشگاهدربرگزیدهاستادانتخاب
(باردو)دانشجویانارزشیابی
ققمحدانشگاهدرشناسیزمینگروهمدیراولینانتخاب
1395بهاردراردبیلی

ازگرایشاینانتخابازایشانایانگیزهودلیل
وخودانتخابازایشانرضایتمیزانودادرشته
موفقیت؟عامل

اما.ودبدبیرستاندرامعالقهمورددروسجزءشناسیزمین
دودردماساتیتدریسنوعدلیلبهدانشگاهبهورودازپس
وکنمراربرقرشتهاینباخوبیارتباطنتوانستماولسال
ترمرداینکهتا.گرفتمراآنازانصرافبهتصمیمحتی
درسدرکالگریدکترآقایجنابنظیربیتدریسباپنجم

وشدهاآشنشناسیزمینواقعیمعنایومفهومباژئوشیمی
شتهرایناهمیتبهکهبودآنازپسکهبگویمتوانممی
.گشتممندعالقهآنبهوبردهپیکاربردیومهم

کهیشناسزمینرشتهدانشجویانبهایشانتوصیه
:دارندرارشتهایندرتحصیلادامهقصد

وعلمیهپایداشتنباالتر،هایدورهدربیشترموفقیتالزمه
ننداشتصورتدرواستکارشناسیدورهدرقویعملی
بهرهامکاندوره،ایندروستکتکازصحیحدرک

باالترهایدورهدرکسبقابلهایتواناییازحداکثری
مندهعالقدانشجویانبهمنتوصیهلذا.داشتنخواهدوجود

ارخودتالشنهایتکهبودخواهداینتحصیلادامهبه
.رندبکاربهکارشناسیدورهدروستمامیبهتردرکبرای

شروعنحوهوایراندرشناسیزمینعلومجایگاه
دریتوضیحواردبیلیمحققدانشگاهدررشتهاین

:ایشانعقیدهبهرشتهاینکاربازارمورد
مینزمختلفهایپدیدهعظیمتنوعبهتوجهباکشورمان
تهرشاینبرایاستثناییومناسببستریازشناسی

ورکشوایرانمیانایمقایسهبخواهماگر.استبرخوردار
یعلمنظرازباشم،داشتهمعدنزمینهدرروسیهپیشرو

آنهابازهنوعملیلحلظبهامانداشتهآنهابهنسبتکمبودی
ینزمهایویژگیدلیلبهاردبیلاستاندر.داریمفاصله
زمینینمیادگسترده،آذرینهایفعالیتقبیلازمهمشناسی
باازنیایلرزههایفعالیتومعدنیهایپتانسیلگرمابی،
کامالًاستانمادردانشگاهدرشناسیزمینرشتهایجاد
پذیرشبهاقدام1391سالازنهایتدروبودهمشهود
درورمانکشگستردههایظرفیتبهتوجهبا.گردیددانشجو
درفعالیتامکانهمراهشناسیزمینهایگرایشتمامی
.استمهیاوفراهمکاربردیرشتهاینمختلفهایزمینه
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درشناسیزمینرشتهمشکالتمورددردکترنظر
ورشتهاینورودیاولینبویژهومحققدانشگاه
ورودی؟اینبهایشانتوصیه

کاناتامحداقلباراخودکارشناسیزمینرشتهمتأسفانه
دانشگاهمسؤلینمستمرتالشباخوشبختانهاما.کردشروع
خریداری1394سالابتدایدرضروریتجهیزاتازبرخی
ودکمباثراتبیشترینشایدکه92هایورودیبه.شدند

السیکدرکهدارمتوصیهاستبودهآنهامتوجهامکانات
هایودیوردانشجویانکناردرالتحصیلیفارغتاباقیمانده
ضعفنقاطوکردهشرکتعملیکالسهایدرجدیدتر
.سازندمرتفعراخوداحتمالی

وصنعتسازمانارتباطمورددرایشاندیدگاه
:دانشگاهبامعدن

وجوددانشگاهوسازماناینمیانپررنگیارتباطهنوز
زمانسامسؤلینباکهجلساتیطیدروجوداینبا.ندارد
ودشتأکیدطرفدوهرازارتباطیچنینایجادباداشتم
وسازندهتعاملشاهددورچنداننهآیندهدردارمیقین

.بودخواهیمدانشگاهوسازماناینمیانگسترده

دانشجویانبادکتررابطه:
درخودمندیعالقههمینطورودلسردیعاملکهآنجااز
دوراناساتیدتعاملوتدریسنحوهدررارشتهاین

یتاهمبهدلیلهمینبهدانممیدانشجویانباتحصیلم
وانتحددروبودهواقفکامالًدانشجوبااستادارتباط
موردموضوعومفاهیمبارادانشجوتاامکردهسعی

الشتسازندهارتباطیبرقراریباوکردهآشناتدریس
همواردانشجوبرایراتعاملوپرسشگریمسیرتاامکرده
.سازم

ایندربانوانحضوربارابطهدرایشاندیدگاه
:رشته

ایطشرداشتنرغمعلیشناسیزمینرشتهمنعقیدهبه
نایوبودهتجسمیوتحلیلیرشتهیکسخت،کاری
یتوانایکهکسهرونداردجنسیتبهارتباطیمسأله
راایهزمینهردرشناسیزمینفرآیندهایتحلیلوتجزیه
.باشدموفقرشتهایندرتواندمیباشدداشته

زمینهرشتبارابطهدردکترکهپیشنهادییاطرح
:داردرادانشگاهسطحدرشناسی

سطحردکهشناسیزمینبالقوههایپتانسیلبهتوجهبا
هیامکاربردیهایطرحانجامبرایبسترداردوجوداستان
تواندیمتکمیلیتحصیالتهایدورهایجادطبیعتاًواست
اکتشافهایحوزهدرراهاطرحاینکردنعملیاتیامکان

زمینارسرشمنابعازبهینهاستفادهومعدنیهایپتانسیل
.کندفراهموهموارگرمایی

علمیانجمندربارهایشاننظرودیدگاه
باویهمکاریمورددروشناسیزمین

:انجمن
عاملتبرایمفیدومناسببستریراعلمیانجمن
گروهیداساتبانیزویکدیگربادانشجویانسازنده

دانشجوهرآنحولکهدانممیکالسازخارجدر
حوزهازخاصایزمینهدرراخوددانشتواندمی

بهخودهایایرشتههمدیگرباشناسیزمین
ازتادارمسعیاساساینبر.بگذارداشتراک
افزایشومندیعالقهبرعلمیانجمنمجرای

.باشممؤثردانشجویانعلمیتوانمندی

ازبرخیحذفبارابطهدرایشاننظر
:رشتهایندر(پترولوژیمانند)دروس
دورهمشکلوسنگیندرسهایازپترولوژی
حذفبامننظربه.شدمیمحسوبکارشناسی

نالتحصیالفارغهایتواناییدرخللیدرساین
وربلدرسحذفبااما.شودنمیایجادکارشناسی
هبکارشناسیدروسفهرستازهندسیشناسی
بهتردرکدردانشجوبهدرساینکمکدلیل

.نیستمموافقشناسیکانیمفاهیم

آخرسخن.
تکتکبرایقلبصمیماز

نایودارمموفقیتآرزویدانشجویان
وهمتباجزشدنخواهدحاصلمهم

اهدشروزیکهامیدبه.روزافزونتالش
مخوبدانشجویانتعالیوسربلندی

...باشم
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زمین،نیمعدموادتشکیلشرایطپیرامونکهاستشناسیزمینعلمازایشاخهاقتصادیشناسیزمین

اقتصادیوفنی،توجیهمعدنیموادپراکندگیکنندهکنترلعواملوساختی،بافتیهایویژگیوشیمی
موادتجزیهروشهایانواعباالاهدافبهرسیدندر.کندمیبحثمعدنیموادزایشیبندیردهوآنها

وقتصادازیربنایمعدنیمنابع.میگیردموادانجامفراوریوشیمیفیزیکی،زمینزمینروشهای،معدنی
دینیازمنبرحسبوتاریخطولدروخودآفرینشآغازهمانازبشر.دهدمیتشکیلراجامعههرصنعت

هرهبمختلفهایروشبهمعدنیموادازانساننیزاکنون.استکردهاستفادهمعدنیموادازشناخت،وها
.میدهدتشکیلرابشرتمدناساسوپایهمعدنیمواددیگرعبارتنماید؛بهمیبرداری
براساس.گرددمیبازمیالدازپیشسالهزار7۵0درسنگیپارینهعصربهبشرسازدستاشیایساخت

کردهریآوجمعهارودخانهازخالصصورتبهبشرکهبودهفلزینخستینطالشناسی،باستانمطالعات
انشمنددوسینا،فیلسوفابوعلی.استشدهآنذوببهقادرانسانکهاستفلزینخستیننیزمسو

نشاممورددرنظریهاولین.کردبندیردهرامعدنیموادکهبودکسیاولین(میالدی980-1037)ایرانی
زمینهدرپژوهشهایینیزمیالدی18قرندر.شدارائه1۵۵6سالدراگریکوالجورجتوسطمعدنیمواد

دراروپاییوآمریکاییدانشمندان19قرناواخردر.شدانجامآلماندربویژهمعدنیموادتشکیلچگونگی
زمینهدرتاکنونکهپژوهشهاییومطالعه.کردندارائهمختلفیهاینظریهمعدنیموادتشکیلنحوهمورد
کهدشمنجرجدیدیهاینظریهارائهبهشدهانجامدانشمندانتوسطکانیهاتشکیلوچگونگیمنشا

.کردآسانتروهزینهکمرامعدنیمواداکتشاف
یرکوتاوالبرززاگرسهایکوهرشتهدامنهدرمعدنیموادسربارهوفلزاتذوبقدیمیهایکورهوجود

نیمعدهایسربارهمانندبلوچستانهایکوهرشتهیدامنهدرهمچنینویزد،کرمان،قم،کاشان،خراسان
امردرایرانیانمهارتازحکایتتفتانستربیدوخارستانرویوسربمتروکهمعدنوکورهچهلمس

.داردمعدنیموادازفلزاتفراوری
وملیعونظریدروسشاملوپژوهشیآموزشیبرنامهیکاقتصادیشناسیزمینارشدکارشناسیدوره
حیطیمزیستشناسیزمینودورازسنجششیمی،زمین،پترلوژیهایرشتهازاست،کهپژوهشیکار

باهمچنینوجوانکارنیرویوایراندرغیرفلزیوفلزیسرشارمنابعوجودبهتوجهبا.بردمیبهره
طعمقدررشتهاینواهمیتدرکشور،ضرورتهازیرساختتوسعهوایجادبرایدولتهایبرنامهبهتوجه

تجربی،فنیعلومهایرشتهازتوانندمیرشتهاینداوطلبان.گرددمیروشنارشدکارشناسی
زمیندارشکارشناسییدورهبهورودازپسداوطلباناستبدیهی.باشندکشاورزیوپایهمهندسی،علوم

ورشداکارشناسینامهآئینبراساسرسالهوالزامی،اختیاریدروسگذراندنبهمازماقتصادیشناسی
سال۲داکثرحاقتصادیشناسیزمینارشدکارشناسیدورهطول.هستندمربوطهتخصصیکمیتهتشخیص

اینهدف.استهفته16نیمسالهرودونیمسالشاملتحصیلیهرسالواستسالینیمنظامشکل.است
استفادهومعدنی،خواستگاهمنابعشناساییهایزمینهدرآنازوریبهرهوعلمیرشدایجاددوره

ایبگونهراالزموعملیعلمیمهارتهایقادرخواهندبودرشتهاینآموختگاندانش.آنهاستازراهبردی
مطالعاتوتجاربازاستفادهبابتوانند،دکتریمقطعدرتحصیلبرایآمادگیبرعالوهکهکنندکسب
ذخایراکتشافشاملمختلفهایزمینهدرکاربردیوبنیادیپژوهشهایبهتحصیلدورهطولدرکافی

.بپردازندمعدنمهندسیبهوابستههایطرحومختلفروشهایبهمعدنی
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سی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد زمین شنا
اقتصاااااادی قادرناااااد نقشاااااه هاااااای زماااااین 

اهواره ای شناسی،اکتشافی،زمین شیمیایی و تصااویرم
ه را مطالعه کرده و اطالعات آنها را استخراج و با گارو

های اکتشااف معدن،نقشاه بارداری و پاردازش داده 
هاای مااهواره ای همکااری داشاته و یاا در کارهااای 
صااحرایی و کارگاااهی مهندساای حفاااری معااادن و 

ناین همچ.عملیات چاه پیمایی فعالیت داشاته باشاند
دانش آموختگاان کارشناسای ارشاد زماین شناسای
اقتصادی مای توانناد در انجاام پاروژه هاای زیسات 
محیطی و تشخیص آلاودگی هاای ناشای از فعالیات
هااای معاادنی بااا زمااین شناسااان زیساات محیطاای 

مانی تحصیل در این رشته شرایط جس.همکاری کنند
د مناسب را می طلبد چرا که داوطلب باید قاادر باشا

تانی و عملیات صحرایی را که بیشتر در مناطق کوهس
ا با. بیابانی انجام می شودرا باا موفقیات انجاام دهاد

توجااه توانااایی هااایی کااه دانااش آموختگااان مقطااع 
کارشناساای ارشااد  رشااته زمااین شناساای اقتصااادی
بدساااات ماااای آورنااااد میتواننااااد در وزارتهااااای 
صاانعت،معدن،تجارت،نفت،نیرو،راه،جهاد کشاااورزی، 
علااوم و آمااوزش و پرورش،مسااکن و شهرسااازی و 

ت همچنین شرکتها و موسساتی مانند ذوب آهن،شرک
ملاای صاانایع مااس ایران،سااازمان زمااین شناساای و 

مان اکتشافات معدنی کشور،سازمان انارژی اتمی،سااز
محیط زیست و شرکتهای مهندساین مشااور زماین

.شناسی مشغول به کار شوند
اجرای این در دانشگاه هایی امکاان پاذیر اسات کاه 
حداقل دارای دو نیروی متخصص با درجه ی دکتری

جزیه زمین شناسی اقتصادی بوده و به دستگاه های ت
نمونااه هااای شاایمیایی و آزمایشااگاه هااای کانااه 

.  دنگاری،کانی شناسی و سنگ شناسی مجهز باش

1
2
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پیدایش کهکشانها و منظومه ها 10

oکهکشانها
بهراامکاناینهاناهمگونیاین.نبودیکسانجهانکلدرذراتویژانرتوزیعابتدادر
زسازیمتمرکوسازیتودهاین.کنندمتمرکزوگردآوریراذراتبتوانندتادادنیروهاانواع
.آیندوجودبهترپیچیدهساختارهایتاشدآغاز

تمرکزموفشردهغبارهایسپسوگردیدآسماندرغبارهاشدنپدیداربهمنجرذراتتمرکز
یمکهکشانآنهابهکههاییمجموعه.شدندستارگانهایمجموعهوهاستارهبهتبدیل
.گوییم

کهکشانهاپیدایشچگونگی
15درکائناتکهباورنداینبردانشمندان

نامبه،عظیمایپدیدهپیدرپیشسالمیلیارد
.تاسآمدهوجودبه(بزرگانفجار)بنگبیگ

امروزهکهموادیویژانرزمان،فضا،تمامی
ارانفجاینپسدردهندمیتشکیلراماجهان
نگببیگازپیشدنیای.اندشدهایجادبزرگ
ودهبداغوفشردهکوچک،بینهایتدنیاییک
فقطاولثانیهکسرهاینخستیندر.است
بهشروعدنیاکههنگامی.داشتوجودیژانر

نیرویچهارنمود،شدنسردوشدنبزرگ
عیفضنیرویمغناطیس،الکتروگرانش،)اولیه
.ندشدظاهر(ایهستهپیوندهایقوینیرویو

ضدذراتواتمیذراتسپسوهاکوارک
ضدوماده.پیوستندعرصهبه(موادضد)آنها
خنثیراهمدیگریکدیگرمجاورتدرماده
و(مادهضدبهنسبتمادهجزئیبرتریبا)کرده
ونژهیدرویعنیاولیهمادهویژانرتولید
یناشگرمایضعیفماندهپس.نمودندهلیوم

میدیدهآسمانسراسردرهمچنانبیگبیگاز
.شود



شماره دوم......................... نشریه زمین کاوان جوان 

11هامنظومه پیدایش کهکشانها و 
یکدرهکییغبارهاوپراکندهگازهایوستارگانکهپیداستکهکشانهاگردشوحرکتاز

بیشترودهندمیتشکیلراکهکشانیککلجرمدهمیکتنهاهستندمشاهدهقابلکهکشان
واندهخپنهانجرماصطالحاکهایستمشاهدهقابلغیربخشبهمربوطکهکشانیکجرم
بهابداتکائناتآیا.استگرفتهبردرراکائناتسرنوشترازنامرئیبخشاین.شودمی

جرمردامروزبهتاآنمقدارکهگرانشینیروهایاثردراینکهیادادخواهدادامهخودانبساط
.نمودخواهدآغازراانقباضدورانانبساطدورهازپسماندهمخفیپنهان

هکارخانیککهکشانهرکهاستایندارداهمیتآنچهحیات،بسطوتوسعهدیدگاهاز
یکارهستهر.کندمیتولیدعظیمابرهایوغبارهاازراخودیهاستارهکهسازیستستاره

شوندمیتبدیلترپیچیدهوترعناصرسنگینبهسبکعناصرآندرکهشیمیاییستکارخانه
اسبهمحباکهکشانهانوع.پیچیدههایمولکولعناصروهمینازایستمجموعهنیزحیاتو

.شودمیمشخصآنتاریکییادرخششوستارگانتوزیعچگونگی

شمسییمنظومهگیریشکل:

راآنکهجاییخورشیدیمنظومه
هزار۲6حدوددرنامیممیخانه
راهکهکشانمرکزازنوریسال

یارهسایناینکه.داردفاصلهشیری
کلهوسرکجاازپیکرغولیها
یستارهدوربهوشدهپیداشانی

شگردبهشروعرنگیزردمتوسط
سالمیلیارد۵بهمیگرددبرکردند
آغازانفجاریکباچیزهمهپیش،

ایستارهپیشوقتهاخیلیشد،
هایتودهبارافضاوشدمنفجر

هنگامکهموادیازایچرخنده
.کردپربود،کردهتولیدمرگش

وادمهمهوبودندتسیلیکاوآهن،اکسیژننیتروژن،شاملایستارهسحابیاینابرهای
بهوعشرگرانشنیرویسپس.بودمناسبماجهانمثلجهانیشدنساختهبرایکهدیگری

ردند،کگرفتنشکلبهشروعبزرگیچرخانغبارهایوگرد.کردهاسیارهساختنومهندسی

http://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2015/05/solar-system.jpg
http://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2015/05/solar-system.jpg
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هامنظومه پیدایش کهکشانها و  12
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مینزنامبهسنگیسیارۀاینهابیندر
رفتهگشکل.کردگیریشکلبهشروع
جمعوستارهوغباروگردازشده
راگوگرانشنیرویتوسطشدهآوری

هیمخوابرویمجلوبهسالمیلیونصد
وییگبهتبدیلغباروگردآنکهدید

یشپیداینحوهایناست،شدهبزرگی
البته.ماستخودهمینطوروزمین
ایصخرهصورتهمینبهابدتازمین

گراماندمیباقیفلزیومعدنیموادو
شپیطبیعتزیبایرخدادهایازیکی
مایلمیلیونسهونود.آمدنمی

ی،سحاباینقلبدردرستترآنطرف
هیدروژنگازازایتودهدمایوفشار

دیحبهتاکردندرفتنباالبهشروع
ایندر.دادرخهمجوشیکهرسید
پادخورشیبنامجدید،ایستارههنگام

کهزمانیگذاشت،وجودیعرصهبه
ازافروختبرراآتششما،یستاره
طوفانهایاززیادیهایتودهخود

.کردصاتعخورشیدی
وگازیماندهباقیکهشدباعثاینوکردآزادراانرژیازاکتیورادیوعظیمامواجسپس

نظمموزیباچنیناینامروزمایمنظومهورودبیرونمنظومهیحاشیهازسحابیغبار
آساغولوگازیهایسیارهما،شمسییمنظومهبیرونیقسمتدر.رسدنظربه

عطارد،سنگیسیاراتداخلیقسمتدرودارندقرارنپتون،اورانوسزحل،مشتری،
شیدخورکهاستاینماشانسیخوشالبتهواندشدهواقعزمینالبتهومریخناهید،

تهشزیادیخیلیمدتبهکهاستکافیحدیبهاندازهاینوداردقطرمایل86۵000
شاملشمسیمنظومه.(حیاتادامۀبرایکافیزمان)دهد،ادامهسوختنبهسالمیلیارد

وارکهاسیمیلیونقمر،هادهکوتوله،سیارهچندسیاره،خورشید،هشتنامبهمرکزیستارهیک
.شودمیوارهوشهابداردنبالههزارانونپتونی،فرااجسام

1
6
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13تکتونیک قاره ها
ویکلصورتبهصفحاتتکتونیکوهاقارهجاییجابهنحوهبهقبلیشمارهدر

کمزوزوئیدوراناواخرتاشدهشروعپروتروزوئیکدورانازکههاجاییجابهاولین
نیکیتکتوصفحاتازنمونهچندباراشمامیخواهیمشمارهایندرحالشدپرداخته

کنیم؛آشناسنوزوئیکدوراندرهاقارهجاییجابهنحوهوجهان

صفحات تکتونیکی جهان

خوانید؛میرازمینمهمتکتونیکیصفحه8دربارهتوضیحاتیزیردر

صفحه ایران  :
-آدریاتیکوااسترالی-هندعربستان،اوراسیا،صفحاتباکهاستکوچکیتکتونیکیصفحه
.استهم مرزیونان-ترکیه

سالمیلیون6۵درسنوزوئیکدورهآغازدرمی پوشاندراایرانتمامزمانیکهتتیسدریای
فرایادرهنوزراآنازبخشیتنهاکهبودیافتهتقلیلباقیمانده ایناوه ایخطبهپیش

ناسیممی شعدنخلیج-سرخدریایمنطقهعنوانباامروزهکهآنچهدیگرسویاز.می گرفت
جدابستانعرصفحهبه نامبزرگبخشیرویداد،ایندرنتیجهبودبیشتریگسترشحالدر

شدثباعوفشردبه شدتراایرانصفحهنمود،شرق-شمالسمتبهحرکتبهشروعوشد
 دانندومیجریاندرنیزامروزحتیراصفحه ایجابجاییاین.یابندارتفاعزاگرسکوه هایتا

.تاسمتمرکززاگرسمنطقهدرصفحهدواینبرخوردمرزدرایرانزمین لرزه هایبیشتر

وستهپبا(ایرانشرقیجنوبدرواقع)مکراندرجنوبی ترنقطه ایدرایرانصفحههمچنین
پدیدآمدندبرخورایننتیجه.رفتایرانصفحهزیربهپوستهایننمودکهبرخورداقیانوسی

متریکزمین لرزه ایفعالیت هایزاگرس،منطقهبامقایسهدرامابودعظیمرشته کوه هایی
.داردوجوداینجادر

صفحه آفریقا:
وارهقاینمرزمیانکهاقیانوسیپوستهوآفریقاقارهکهاستزمین ساختصفحهیک

.می گیرددربرراداردقرارآنگرداگرداقیانوس های
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یکی جهانجابه جایی قاره ها و صفحات تکتون......تکتونیک قاره ها 14

صفحه عربستان  :
بااههمرکهاستکوچکیلیتوسفریصفحه

السمیلیون هاطیدرآفریقاوهندصفحات
صفحهبرایسالمیلیون۲0درحدود)

صفحهبرایسالمیلیون۵0وعربستان
دروشمالسمتبهحرکتحالدر(هند

.استبودهاوراسیاصفحهبابرخوردنهایت
قطعاتپیوستنبه همرویداد،ایننتیجه
درپیرنهازکهاسترشته کوه هاییوصفحه
اتخاورمیانهواروپاجنوبسرتاسرتاغرب،

آسیاشرقجنوبرشته کوه های وهیمالیا
رشته کوه هایهمچنین.گسترده شده اند

باعربستانصفحهبرخوردازایراندرزاگرس
آمده اندبه وجودایرانصفحه

صفحه اوراسیا  :
کهتاستکتونیکیصفحه ایاوراسیاصفحه

ارهشبه ق.می گیردبردررااوراسیاقارهاکثر
رشته کوهشرقوهندشبه قارهعربستان،
مناطقجملهازشرقیسیبریدرچرسکی

صفحهازجزئیکههستندتوجهیقابل
صفحهاین.نمی آیندشماربهاوراسیا

 باشدمینیزاقیانوسیپوستهشاملهمچنین
وساطلاقیانوسمیانیپشتهبهغربازکه
.می شودمحدودگاکلپشتهبهشمالاز

صفحه آمریکای شمالی  :
ربیشتکهاستزمین ساختیصفحه ای
واسباهامکوبا،گرینلند،شمالی،آمریکای

ارژاپنوسیبریایسلند،ازبخش هایی
شیاربهخاورازصفحهاین.می پوشاند

بهباخترازواطلساقیانوسمیانی
محدودسیبریدرچرسکیرشته کوه
حدیتاشمالیآمریکایصفحه.می شود
.ه استشدگرفتهبردراوراسیاصفحهتوسط

صفحه اقیانوس آرام  :
 ساختزمینصفحهیکپلیتپاسیفیکیا

آراماقیانوسزیردرکهاستاقیانوسی
میلیون103بابرابرسطحیوداردجای

فحهصاین.می گیردبردررامربعکیلومتر
قابیبشزمین ساختصفحهترینگسترده

.است

ودهرصفحهاینجنوبیوشمالیلبه های
divergent)واگرامرزنوعاز

boundary)ایرجزبهمربوطتفتگاه.است
.صفحه استهمینبهمربوطهاوایی

صفحه آمریکای جنوبی :
استجنوبیآمریکایزمین ساختورقهیک

درگستردهچشم گیرمنطقهیکهم چنینو
.استاطلساقیانوسمیانیپشتهبستر



شماره دوم......................... نشریه زمین کاوان جوان 

15یکی جهانجابه جایی قاره ها و صفحات تکتون......تکتونیک قاره ها
ب 

طل
 م

یه
ه

ت
 :

ی
سن

ح
ه 

طم
فا

و 
را 

ه
ز

صفحه نازکا  :
شرقدرزمین ساختیکنازکاورقه.داردقرارپروکشوردرواقعنازکابه ناممنطقه ایدر

ورقهربه زینازکاورقهفرورانش،با.استجنوبیآمریکایغربیسواحلحوضهدرآراماقیانوس
.رفته استفروجنوبیآمریکای

نحوه جابه جایی قاره ها در دوران سنوزوئیک:

.ادامه تکتونیک قاره ها را در نشریه شماره بعدی دنبال کنید

1 2

3 4

5 6

عهد حاضر

2
4

9
5
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چشمه های آبگرم سرعین 16

فصلدرسالههمهمی جوشند،زمینازدلخاصیدرمانیویژگی هایوخاصیتدما،باکهسرعینآبگرمچشمه های
هرسرعینش.می کنندجلبخودسویبهایرانازخارجوکشورکناروگوشهازرابسیاریگردشگرانومسافرانتابستان

بهمی توانشهراینآبگرمازچشمه هایکهمی رودبشمارکشوردرآبگرمچشمه هایاستقرارمرکزمهمترینازیکی
واجیالرببشسبالن،آبدرمانیمجتمع هایوچشمگرمآبسو،–پهنلیقره سو،سو،ساریسویی،قهوهگلی،گاومیش

اندازچشمبادره ایدرسرعینکیلومتریپنجفاصلهدرهمسردآبدواستخرهمچنین.کرداشارهشفاطبیعیحمام
استخردرآنجاآبنوشیدنضمنگردشگرانوبودهدارگازنوشابهمانندآنجاآبکهداردوجوددرهویالبهموسومزیبا

.می کنندتنیآبنیزآنآبگرم

سرعینسبالنآبدرمانیمجتمع:

انیآبدرمبزرگترینعنوانبهسبالنآبدرمانیمجتمع
وسرپوشیدهمتعدداستخرهایوامکاناتباخاورمیانه

خشکسونای،(جکوزی)فشارتحتآبگرمحوضچه های
پزشکیخدماتمتعدد،انفرادیوان هایودوشهابخار،و
واختصاصیپارکینگزنان،ومردانبرایمجزادرمانیو

هایاستانداردآخرینبرمنطبقنیازموردامکاناتسایر
هشدواقعسرعینشهردرداخلدنیاآبدرمانی هایجهانی

آنزیربنای.استمسافرانبهخدماتارایهآمادهکه
وپذیراییجهتمجزاطبقهدودرومترمربعهزارهفت

این.استشدهاحداثزنانومردانبرایدهیسرویس
عمومیاستخردو)سرپوشیدهاستخرسهدارایمجتمع

واحدچهار،(مردانبرایعمومیاستخریکوزنانبرای
آبحوضچه هایبخار،سونایواحددوخشک،سونای
تحتحوضچهواحدچند،گرموسردآبدوشهایسرد،
بوفه،،مجهزامکاناتبافیزیوتراپیبخش،(جکوزی)فشار

.استانتظارسالنهایورستوران

گلیگاومیشمآبگر:
رینبزرگتوآب ترینپر)گلیگاومیشمعدنیآبگرم

واقعسرعینشهرداخلدر(ایرانمعدنیآبچشمه
رویبروسرعینشهرمرکزدرچشمهاین.استشده
هناحیاینچشمهپرآبترینواستشدهواقعدرهکف

بودهجریاندرجوشانودایمیصورتبهآنآب.است
مزه،ترشچشمهاینآب.استپراکندهآندهانهو

بهسولفورههیدروژنبویواستبودارکمیوبیرنگ
حوضچه هاوچشمهمظهراطرافدر.می رسدمشام
.می شوددیدهآهناکسیدرنگزردرسوباتکمی

واتسولفکلروره،بی کربنات،،کربناتآنآنیونهای
یمپتاسوسدیم،منیزیم،کلسیمآنکاتیونهای

بی کربنات،کلرورهآبهایردیفدرآنآب.می باشد
آنبآ:درمانیخاصیت.می باشدگرمکلسیکوسدیک

وسدیکبی کربناتهکلروترکیبداشتنعلتبه
سیستم،عمومیبیماریهایدرمانبرایکلسیک
بیماریهای،(روماتیسمیمزمندردهای)حرکتی

میعموتقویتنیزوقلبیبیماریهایوخنازیرزنان،
.می شوداستفادهبدن

پهنلوآبگرم:

دهشواقعسرعینشهرنقطهشمالی تریندرآبگرماین
واستجریاندرجوشانودایمیصورتبهواست

وبودهسبزبهمایلآنرنگ.دارداسیدینیمهحالت
ومسدی،سولفات،کلرورآنمهمکاتیونهایوآنیونها
ربناتبی ککلروآبهایردیفدرآنآب.می باشدپتاسیم
برایچشمهاینآباز:درمانیخاصیت.استسدیم
دردهایواعصابتسکینوعمومیبیماریهایدرمان

می شوداستفادهمفصلی
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باجیالربشآبدرمانی:

هسرپوشیداستخرباآبدرمانیمجتمعاین
تحتآبگرمبخار،وخشکسونایبزرگ،
خدماتانفرادی،دوشهای(جکوزی)فشار

شهرداخلدرپارکینگودرمانیوپزشکی
ندومیگنجایشلحاظبهوشدهواقعسرعین

بهومی شودمحسوبسرعینشهرآبگرم
استجریاندرجوشانونشتیدایمی،صورت

بودارکمیومزهترشکمیکدر،ظاهریوبا
بهمی توانآندرموجودآنیونهایاز.است

آنهایکاتیونازوسولفات،کلرور،بی کربنات
.کردارهاشپتاسیموسدیممنیزیم،کلسیم،به

کُرموسدیمبیکربناتکلرونوعازآبترکیب
چشمه ها،اینمحلدرحاضرحالدر.است

شاملکهشدهاحداثدرمانیآبموسسه
مگردوشهایکم،عمقباعمومیبزرگاستخر

تخاصی.استبوفهومستقلرختکنسرد،و
بیماریهایدرمان؛برایآبگرمایناز:درمانی
مفصلیوعصبیدردهایتسکینوعمومی
می شوداستفاده

یعقوبخانهقهوه-ممتازخانهقهوهآبگرم:

.استشدهواقعممتازخانهقهوهحیاطداخلدرآبگرماین
رتصوبهآنجریانوثانیهدرلیترچندچشمهاینآبدهی
کمیآنمزهوتیرهکمیآبظاهر.می باشدمتغیرودایمی
تمسیسبیماریهایدرمانبرای:درمانیخاصیت.استترش

می شوداستفادهاعصابو(پاودستدرد)حرکتی

ژنرالآبگرم:

شدهواقعسرعینشهرشمالدرژنرالآبگرم
مترهزاردودریاسطحازچشمهارتفاع.است
اینسرعینشهرچشمه هایسایرمانند.است

تخاصی.استگرفتهقراردرهکفدرنیزچشمه
رایببیشترفوقعناصرداشتنعلتبه:درمانی
روماتیسمرفعوعضالنیدردهایتسکین
می شوداستفاده

گوزسوییچشمه:

تقریباوشدهواقعممتازخانهقهوهکناردرچشمهاین
بناتبی کرآنآنیون.استبی بووگسآبمزه.استاسیدی

بناتبیکرآبهایردیفدرآنآب.استکلسیمآنکاتیونو
کفنقطهدوازوکمخیلیآنآبدهی.داردقرارکلسیک
خارجرفشاباهواوکربنیکگازتوجهیقابلمقدارباحوضچه
بیماریهایدرمانبرایآنآباز:درمانیخاصیت.می شود

می کننداستفادهچشم

سوقرهآبگرم:

تاسشدهواقعسوساریآبگرمجنبدروسرعینشهردرچشمهاین
طحسدرجوشانصورتبهوفصولبامتغیرودایمیجریانیدارایو

مهمآنیونهایاز.داردگسشبیهمزه ایوبیرنگآنرنگو.استزمین
توجهلقابکاتیونهایازوبیکربنات،کلرور،سولفاتبهمی توانآن
ازییک:درمانیخاصیت.کرداشارهمنیزیموپتاسیم،سدیمبهآن

نیزوروماتیسمیدردهایتسکینبرایاستفادهموردآبهای
می باشدروانواعصابآرامش دهنده

سوساریآبگرم:

و.استشدهواقعسرعینشهرمرکزدرآبگرماین
فمختلفصولدرمتغیرودایمیصورتبهآبجریان
ستاپسته ایسبزبهمایلکمیآنرنگوبوداراست،

اتسولفآنآنیونهای.می باشدترشکمیهمآبمزهو
ویمپتاس،سدیمآنکاتیونهایوبیکربنات،کلرور،

دردهایبرای:درمانیخاصیت.می باشدمنیزیم
نتسکیبرایکلیطوربهومفصلی،روماتیسمی

داردسودمندیاثراتعضالنیدردهای
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استانمعروفآبگرم هایدیگراز
دامنهدرسردابهآبگرمبهمی توان
انشهرستدربرجلووقینرجه،سبالن

مین،نجنگلیمنطقهدرمشه سویینیر،
گرمآبوکوثرشهرستاندرکیویآبگرم
تانشهرسدرقینرجهوایالندو،شابیل

.دکراشارهشهرمشگین

ارجستانآبمعدنی:

درارجستانروستایدرآبگرمچشمهاین
تاروسمرکزدر.استواقعاردبیلغربچندکیلومتری

گازداروسردمعدنیآبچشمهچندآنحومهدرو
آبمعدنیصورتدوبهمعدنیآبایناز.داردوجود

یتریلنیمویکبطریهایقالبدرشدهبسته بندی
بههمچنینو”کومس“معدنیآبکارخانهتوسط
آبمظهررویبرکهدایمیچشمه ایصورت

موردشدهساختهسرپوشیدهسیمانیحوضچه ای
نیمعدآب.می گیردقرارگردشگرانواهالیاستفاده

تاسگازدارگسمزهبابی بوسردآبدارایارجستان
تفادهاسآنازمفیدوطبیعینوشیدنیصورتبهکه

وبی کربناتکلروروآنآنیونهایومی کنند،
.ی باشدمپتاسیمومنیزیمکلسیم،آنمهمکاتیونهای

آبامنشوبودهکربنیکگازدارایآبگرمچشمهاین
می باشدعمیقنیمهنیزآن

شفاحمامآبگرم:

آب.استشدهواقعسرعینشهردرشفاحمام
تامینباالآبدهیباچشمه ایازحماماین

ومزهترشکدر،کمیآنظاهرومی شود
آنمهمکاتیونهایوآنیونها.بی بوستوبیرنگ

آب.تاسکلسیموسدیمکلرور،کربنات،-بی
بیکلرومعدنیآبهایردیفدرچشمهاین

از:درمانیخاصیت.داردقرارسدیککربنات
تسکین،مفاصلدردهایدرمانبرایآن

استفادهجلدیامراضوعصبیبیماریهای
می شود
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ازیهوهایسلولنخستینوهاارگانیسممیکرواولینظهوربهقبلییشمارهدر

بهحیاتوگسترشهایوکاریوتاولینظهوربهشمارهایندرحالشدپرداخته
.شودمیپرداختهخشکی

نخستین یوکاریوت ها
ای نخستین یوکاریوت ها از تکامل سلول ها

تقریباا هماه ی .هوازی به وجود آمده اناد
بحااث انگیااز درون ی نظریااهدانشاامندان 

بیاان همزیستی را پذیرفته اند نظریه ای که
ی سلول های) می دارد سلول های یوکاریوت 

با هسته ی مشخص شامل آغازیان قارچ هاا 
از سلول هاای هاوازی و ( جانوران و گیاهان

یش پ) این سلول ها.پروکاریوت پدید آمدند
کااه اناادازه ای بزرگتاار از ( یوکاااریوت هااا

کاریوت های هوازی داشتند ایان سالولپرو 
را به صاورت شاکار( پروکاریوت ها)ها را به 

) هضم نشده وارد غشای سلولی خود کردند
ا اما این پروکاریوت ه(.روش شکار آمیب ها

به جای گوارش یاافتن داخال سالول بااقی 
ماندنااد و وظااایف اساساای ساالول از قبیاال 

رفتناد تنفس سلولی و فتوسنتز را به عهده گ
.به این ترتیب آغازیان پدید آمدند

وانتمیهمزیستیدروننظریهاثباتبرای
یاندازهاینکهقبیلازآوردزیادیدالیل

ستکلروپالوجانوریهایسلولمیتوکندری
مشابهایاندازهدقیقاگیاهیهایسلول

-کنندهمصرف)هتروتروفهایباکتری
یانوس-کنندهفتوسنتز)تروفاتوو(انگل

یاندازهوتعدادهمچنین.است(باکتری
کلروپالستوکندریمیتوهایریبوزوم

یباکترهایریبوزومیاندازهمشابهدقیقا
.(.دمیکنسازیپروتئینکهاندامی)هاست
باهایباکترتقسیم:ازعبارتنددیگردالیل

میتویمتقسروشکهباشدمیدوتاییتقسیم
کامالودوتاییتقسیمکلروپالستهاوکندری
ریوتیوکاسلولیتقسیمیچرخهازمستقل
دارندحلقویDNAهاباکتریمیباشد

نیزهاکلروپالستوهاکندریمیتوهمچنین
میتو.باشندمیحلقویDNAحاوی

کهدارندغشا۲هاکلروپالستوهاکندری
وداردفراوانخوردگیچینداخلیغشای
وتهاسباکتریسلولیغشایشبیهبسیار
بیولحاظاز)شبیهدقیقاخارجیغشای

وتیوکاریسلولیغشای(ظاهریوشیمیایی
اینیوکاریوتکهرسدمینظربهوهاست

.باشدساختهعضواینبرایراغشا
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انسانهاهایسلول.شوندمینامیدهیوکاریوتیافتهتخصصودرونیاندامهایبامرکبسلولهای

میبازقبلسالمیلیون۲.7بهیوکاریوتسلولهایقدمت.باشندمیقبیلایناز
مثالیتریهاباک.شوندمینامیدهپروکاریوتدرونیمنظمساختاربدونابتداییسلولهای.گردد

.باشدمیهاپروکاریتاز

پیشمیلیارد سال 3تا 2•
گرهمدیباکهسلولهایی:سلولیچندحیات
ددادنتشکیلراهاکلونیوماندندباقی

مینهاآزیراداشتندبقابرایرقابتدرمزیتی
هنددتوسعهرامتنوعیسلولهایتوانستند

ولینا.بودبهترسلولهاتکازعملکردشانکه
میاسفنجآمدهوجودبهسلولیچندجانور
مرکبموجوداتتمامجداسفنجها.باشد
صبخصوشکلاسفنجها.باشندمیدیگر

حرکتاطرافبهتوانندنمیوندارند
ذاغاونسیکدریافتبرایاسفنجها.کنند
فتپیشر.کنندفیلترراآبتنیکباید

ییدریاستارهمانندبهجانورانیظهوربعدی
هبتوانستندمیدریاییهایستاره.بود

.کنندحرکتابتداییچندهراطراف
کرمهای.آمدندوجودبهپهنکرمهایباالخره

آنها.هستندهاشکارچیاولینپهن
عصبیاولیهسیستمحساسبخشهایی

اولینپهنکرمهایاین،برعالوه.دارند
متقارنطرفدوازکهبودندجانورانی

تریافتهتوسعهپهنکرمهایحرکت.بودند
.باشدمیدریاییهایستارهاز

بهبعدیجانورانمقابلدرپهنکرمهای
هاآن.اندماندهباقیاولیهنسبتاآمدهوجود

ودهانوندارندخونگردشسیستم
نهامیلیوبرایاما.باشدمییکیمقعدشان

.اندهبودزندهموجودترینپیشرفتهآنهاسال

قبلسالمیلیون540نا520•
ی در مدت زمان نسبتا کوتااه.  انفجار حیات

جااانوران ( سااال قباالمیلیااون ۲0تااا 1۵)
ده این پدی.  متعدد و فراوانی به وجود آمدند

ران بعضی از جاانو.  انفجار کامبرین نام دارد
.  دموجود در انفجار کامبرین به وجود آمده ان
ود نظرات متنوعی در توضیح این پدیده وجا
نی دارد اما معتبر ترین آنها افازایش گونااگو

ایان افازایش.  ژنتیکی جاانوران مای باشاد
.مودظهور جانوران پیشرفته تر را سهل می ن

سال پیشمیلیون 450تا 250•
ساال بعاد از میلیاون 100به طور تقریبای 

انفجار کامبرین خشاکی هناوز جاایی بارای
خشااکی محیطاای .  زیساات جااانوران نبااود

التی مشک.  سخت تر از دریا برای زیست بود
در اسااتفاده و ذخیااره آب  گاارانش زمااین 

ا گرماا استفاده از اکسیژن و توانایی تطابق با
.  در خشکی برای جانوران آبزی وجود داشت
اما رقابت بارای مکاان و جاا در اکوسیساتم

.سرانجام بر این مشکالت غالب گردید
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شناختیزمینتحوالتوخشکیبهحیاتگسترش
دانندمیدورهیکپایانیاودورهیکشروعمبنایرامهمحوادثتاریخدرکهطوریهمان

تغییرهایلفسدرگیرچشمتغییراتپیدایشنظیرعظیمتحوالتنیزشناسیزمینعلمدر
میدورهیکپایانوشروعمبنایراهواییوآبوتغییراتهاسنگجنسوضخامتدر

.دانند
آثاروتاسمعروفکامبرینپربهشناسیزمیندرکهدورانیدرپیشسالمیلیاردنیمو۴

یسلولتکجاندارانصورتبههمآنودریاهادرفقطحیاتنداردمشخصیچندانحیاتی
دادندنیکلوتشکیلوشدندجمعهمکنارسلولیتکجانداراناینتدریجبهاماداشتوجود

ویسبهراهیکهآورندپدیدراسلولیچندجاندارانتوانستندهمباهمکاریباسپسو
وسنتزفتآغازیجانوریکوقارچگونهیکبینهمیاریدورانایندر.بودسلولیپرجانداران

بهکهبودیجانداراولینگلسنگکهشدگلسنگنامبهجدیدیجاندارتشکیلباعثکننده
ازراالزممعدنیموادکنندهفتوسنتزازحفاظتضمنتوانستمیقارچیجز)آمدخشکی

توسنتزفجزوکندجذبنیزبرهنههایسنگتختهازحتیونشدهتثبیتصورتبهخاک
(آوردمیفراهمراقارچوخودنیازموردکربوهیدراتکننده

ئوزوئیکپالنامبهشناختیزمینجدیددورانیکهمزمانخشکیبههاگلسنگرفتنازبعد
کامبرینمهمیدوره3شاملدوراناینبودراهدراستمشهورمهرگانبیدوراننامبهکه
.بودسیلورینواردوویسنو

یبنخستینخشکیدرحیاتگسترشباهمزمان
دیدپدریاهادرهاتریلوبیتنامبهسلولیپرمهرگان

نای.روندمیشماربهامروزیپایانبندجدکهآمدند
ونیگوناگبسیاراقساماندازهوشکلنظرازجانوران

یمکاربهراهنمایسنگوارهعنوانبهمعموالودارند
اکنسعمقکمهایآبدربیشترهاتریلوبیت.روند
.کردندمیزندگیدریاهابستربرواندبوده

یکپالئوزوئدوراندرکهدهدمینشانفسیلیشواهد
وزمانهمیندراندداشتهوجودفراوانیمهرگانبی
فراوانخزهوسرخسمانندابتداییگیاهانزمیندر

حولتوتغییرکهباشیمداشتهخاطربهبودندشده
.آوردوجودبهراگیاهانکنندهفتوسنتزآغازیان

1.ادامه تکامل موجودات را در شماره بعدی دنبال کنید 2 108



22
شماره دوم......................... نشریه زمین کاوان جوان 

گوهرشناسی

ودزمرباراشماشمارهایندرشدپرداختهالماسوعقیقبههاگوهرانواعازقبلیدرشماره
.کنیممیآشناگوهرهاستدنیایهایشاهزادهازکهیاقوت

زمرد•
سنگ تولد ماه اردیبهشت

متارادف  رناگ  سابز Emeraldزمردکلمه
یعت رنگ سبز با شکوه زمرد، عشق به طب.است

گ  زیبا کاه  همرنااین  گوهر. را تجلی می بخشد
ان  طبیعت  و رنگ  زندگی  است  بارای  ماا ایرانیا

جاااالل و جلاااوه ای  خااااص  دارد و رناااگ  آن  
مقدس  ائمه  را باه خااطر مای گنبدهای  سبز و

بااه  همااین  دلیاال  بساایاری  از خانواده هااا . آورد
ترجیح  می دهند به  عروس  سرویس  زمرد هدیه

در فرهنااگ  هااای  مختلااف، اعتقااادات  .بدهنااد
متفاوتی  درباره  زمارد وجاود دارد و انساان  هاا

بارای  آن  متصاور خواص  جادویی  حیرت  آوری 
بوده اند؛ برای  مثال  مصاریان باساتان  در دهاان
مرده  زمرد قرار می  دادند تاا در آن  دنیاا بهتار 

  باعاث  معتقد بودند این  سانگتکلم  کند و نیز
همچنین  برای  درماان  چشام  . باروری  می  شود

ه  بادر بعضی  جواماع . از آن  استفاده  می  کردند
عنوان  پادزهر و برای  درمان  بیمااری  صارع  یاا 
. بیماری  های  معاده  اساتفاده  مای  شاده  اسات 

باعاث شاادی شاده، گفته می شود رنگ زمارد
هیچگاه چشمها را خساته نمی کناد و همیشاه 

.ودبعنوان رنگ حیات و تازگی شناخته می ش

م مسلچه آن .استدوبالیادوالزمردفارسیاصلینام
زامروتاچون ،نیستیونانی واژه ای زمردکه این است 

دیم قدربلکه ؛نشدهمشاهده یونان درسنگ این معدن
وده برده شاروپابه ابریشم جاده راه ازترکمنستان زمرد

یوناناساطیری خدایان های مجسمه بسیاری چشم در
گوهریناداشتندعقیدهباستانیان.استرفته می کاربه 

اووآوردهارمغانبهنجابتوپاکدامنیخودصاحببرای
باستان،یوناندر.می داردمصونشیطانیارواحازرا

موردکمتررومدرولیبودهاحترامموردبسیارزمرد
همی کردپیداکاربردندرتبهومی گرفتهقرارتوجه
دهسوزانوشدهپودرزمرددودازیونانیپزشکان.است
فسنتنگیومارگزیدگی،سرماخوردگیدرمانبرایشده

نبیذرهوعینککهآنازپیشومی کردنداستفاده
کیازریزاشیایرویتومطالعهمنظوربهشودساخته

سنگزمردبهومی کردنداستفادهخوردهتراشزمرد
سنگهایازیکیزمردتوراتدر.می گفتندمطالعه

تجهبدینوشدهمعرفیالمقدسبیتشهرزیربنای
.داردخاصیقربوارجاسرائیلبنیقومنزد
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نبهجشوند،استعمالزیورعنوانبهآنکهازبیشاصلگوهرهایدور،گذشته هایدرکهداشتتوجهباید
زمردبرایویژهبه.می کردندتجویزراآنهاجوشاندهوپودرتنقیهیاخوردنپزشکان،وداشتنددارویی

ورطانسعالجبرایرازمردجوشاندهمثالًبودندقابلدیگرگوهرهایازبیششفابخشیوداروییخاصیت
مفیدشدهاشارهآنبهبسیارقدیمدرکهزمردخواصدیگراز.می کردندتجویزخونیاسهالدرمانهمچنین

رایبزمردازاستفاده.می شودمعدهزخمدرمانومعدهتقویتسببواستگوارشدستگاهبرایآنبودن
یناداشتنهمراهکهشودمیگفتههمچنینوبودهمفیدخونیاسهالبویژهداخلیخونریزیهایدرمان
آرامبخشوبخشانرژینیرویدوزمردکندمیآسانراحملوضعواستمفیدحاملهزنانبرایسنگ
سنگمستقیمگذاشتنعضالتوفقراتستوندردهایدرمانوتسکینبرایکهشودمیگفتهودارد
درهمسربهزمردکردنهدیهفرهنگهاازبعضیدر.استمفیدآنباماساژودردناکقسمتهایبرزمرد
–ستبیگوهرعنوانبهزمرددیگرجاهایدرومی رودشماربهزیبارسمیازدواجسالگردپنجمینوپنجاه

10تااردیبهشت11)میMayماهمتولدینسنگزمرد.می شوداستفادهازدواجسالگردپنجمینیاوسی
.می شودگرفتهنظردر(خرداد

طوریبهاشدمیبپایدارنسبتبهونمیکندتغییرحرارت یاومصنوعی نوروطبیعی نورمقابل درزمردسبزرنگ 
ستالیکریسیستم.استپذیرتغییرزمردرنگباالترحرارت های وگرادسانتیدرجه800تا700درگرمایتنهاکه

-78/۲زمردمخصوصوزن.استترسختکوارتزازبنابراین.است7٫۵-8بینآنسختیوبودههگزاگونالزمرد
دارنداب حبومایعات گاز،قبیل ازمتعددی ناخالصی های زمردکریستالهای .نداردفلورسانسخاصیتوبوده68/۲

.بودخواهدکدرترومات باشد،بیشترناخالصی هااین چه هرکه 
یص زمردتشخراه های ازیکی .گویندمی «یخ»آن به اصطالحاًفروشان جواهرکه دارندناخالصی زمردهااکثرالبته 
ف کشمصرجنوب دروباستان عصردرزمردمعدن اولین .ناخالصی هاست،همین ساختگی وبدلی زمردازاصل 
ردجهان زمردمعدن  ترین مهمامروزه .استداشته  تری پایینکیفیت امروزی زمردهای بامقایسه درکه شده 

که معادنی ازیکی.است شده میاستخراجاینکابومیانوسیله به شانزدهم قرن ازپیش داردکه قرارکلمبیاکشور
سیرسبزرنگ باشفاف زمردکه است Muzoموزومعدن شودمی استخراج آن ازعالی کیفیت بامرغوب زمرد
ادامه است قرن چندآن ازاستخراج که است Chiverچیورکلمبیا،درزمردمعروف معدن دیگر.دارد
غانستانافهندوستان،پاکستان،ماداگاسکار،زیمباوه،برزیل،،زامبیاکشورهایدرنیزدیگریمرغوبزمردهای.دارد

 المللیبینتجارتدرباالییشهرتاززیمباوهوبرزیل،زامبیاکشورهااینمیاندرکهمی شوندیافتروسیهو
.ارنددآبیرنگتهوبودهکلمبیاییانواعازترتیرهاخیرکشورهایاینزمردرنگ.برخوردارندمرغوبزمردهای

وفدارطرکه کلمبیاست زمرد شودمیاستفاده آن ازجواهرات ساخت درکه خوب کیفیت بازمردبهترین امروزه 
زمردجای ه بوشوندتولیدمشابه کیفیت بامصنوعی زمردهایی که شده باعث ویژگی همین .داردبسیاریخواهان

:شودمی معرفی راساختگی معروف زمردنوع چندبرای .برسندفروش به اصل 
ساخته زمردهمجوشینیزوحرارتیروش بانام همین باای کارخانه وسیله به کهChatamچتم زمرد(الف

.می شود
.می شودتولیدآزمایشگاهیوحرارتیروش به که Gilsonژیلسون زمرد(ب
همجوشوزینتربریل یک روی زمردازنازکالیهیکروش این درکهLechleitnerلش الیتنرزمرد(ج

. شودمی
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قابال  در م. با آن  که  سختی  باالیی  دارد، گوهری  بسیار ترد و شکننده  است  و نگهداری ویاژه  می خواهادزمرد
ان  اما در مقابل  حارارت  امکا. مقاوم  است  و با مواد شوینده  مثل  آب  گرم  و صابون  مشکل خاصی ندارداسیدها

جاواهر .بنابراین  باید هنگام  حرارت  دادن  و یا سوار کردن  نگین  بایست دقت  کرد. وجود داردترک  خوردن  آن 
مان  و این  روغن  به  مرور ز. را برای  اصالح  رنگ  یا پاُر کردن  شیارها چرب می  کنندفروشان  بسیاری  از زمرد ها

یدک پیدا ممکن  است  بعضی  نقاط  زمرد بر اثر شست  و شو حالت  سفیدی  یا سفیا با حرارت  خشک  می  شود و
هماان  . ردبه  وسیله  یک  قلم  و کمی  پنبه  آغشته روغن  زیتون  اصالح  و شفاف  کاکند که  می  توان  آن  را دوباره 

داشات؛ بنابراین  هنگام  جا به  جا کردن  آن  باید نهایت  دقت  را. شکننده  استطور که  اشاره  شد، زمرد گوهری 
سانگ ایان. زمرد گونه ای بریل و از سنگ های گران بها است. خرد شودزیرا اگر روی  سنگ  بیفتد ممکن  است 

 در خریاد و معماوال.در سانگهای پگماتیات یافات می شاودکه از سیلیکات آلومینیوم و بریلیوم تشکیل شده
:ده استکه در زیر تصویری از آن گذاشته شفروش زمرد از گریدها و طبقه بندیهای خاصی استفاده میشود

اسی،شنکانیوشیمیاییترکیبنظراز
اتسیلیکوآلومینیومبریلیوم،اززمرد

آکوامارینهمراهبهواستشدهتشکیل
بهطالییهلیدورصورتی،مورگانیتآبی،

دربریل.داردتعلقبریلبزرگخانواده
دنشاضافهولیاستبی رنگخالصحالت
سبزوانادیوم،رنگوکرومکمیمقدار
.می کندایجادآندررازمردزیبای

ونیمهفتالیهشت:زمردسختی•

نیمه شفافتاشفاف:زمردشفافیتاندازه•

مترسانتیبرگرم۲.۹۲تا۲.۶۶:زمردچگالی•

مکعب
زردسبز،بهمایلزردطالیی،زرد:زمردرنگ•

بی رنگوسفیدزمردی،سبزصورتی،
مات–ایشیشه:جال

کمیاب:ژیرمان•

،مصرروسیه،نروژ،اتریش:پیدایشمحل•

،یکموزامب,جنوبیآفریقای،زیمبابوه،کلمبیا

وامبیاز،،استرالیاافغانستان،برزیل،تانزانیا

امریکا
قرصیبندرت–منشوری:زمردکریستالشکل•

شکل
هگزاگونال:زمردکریستالسیستم•

توپاز–تورمالین–آپاتیت:مشابهکانیهای•

–ترمالهیدرو–پگماتیتی:کریستالتشکیلبستر
دگرگونی–پنوماتولیتی

نامنظم-صدفی:شکستگینوع•
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سنگ یاقوت•

سنگ متولدین تیر ماه
ه موردعالقرنگ وخشم ،و پرستی میهنعشق،سمبل یاقوت قرمزرنگ .میباشدRUBYقرمزیاقوت
آن ؛ودبکشیشان عالقه موردسنگ ،وسطیقرون اواخردراروپادریاقوتسنگ.استپرخاشگرکودکانِ

خواهان ترین بیشقرمزسنگ های بین یاقوت.استآمده بهشت ازگفتندمی و گذاشتندمیانگشترروی را
زهای سایدرومی شودمحسوب کانی ترین سخت قرمزیاقوت الماس،ازپس .استترین ارزش باوداردرا

هرت شسنگ هاسلطان به جواهرات میان درسرخیاقوت.استترارزش باالماس از،قیراطپنج ازباالتر
،قلبی های بیماریبرای سنگ این از.استروان وجسم برای درمانی خواص دارایقرمزیاقوت .دارد

حالت ودادهافزایش رافشارخون سرخیاقوت. شودمیاستفاده  کلیه فوقتقویت غده وخون جریان تنظیم 
به م هاچشناحیه درراخون جریان و کندمیتقویت رابینایی . بردمیبین ازجسمدرراناتوانی وضعف 

. کندیمتقویت رامثبت تفکرات وشجاعت ،شهامت،زندگینیرو،توانایی،گوهراین .اندازدمی گردش 
.گوهرهاخداوندگاربهاستمشهوریاقوت

ش  بودند کاه  یااقوت سارخ باه  صااحبمعتقد یونانیان  
نیروهای  خاصی  از جمله  ساالمتی ، داناش ، ثاروت  و 

ر همچنین  معتقد بودند اگا. عشق  می دهدموفقیت  در 
در سمت  چا  لبااس  روی  ساینه  باا سانجاق  سانگ  

میت  صلح  و صمیهمراه  با یاقوت بگذارند ، زندگی  آنها 
می شود و اگر سربازی  یااقوت باا خاود داشاته باشاد

ی تصاور مادر قرون وساطی . شکست ناپذیر می  گردد
گ سرخ شد که یاقوت با تغییر رنگ و تبدیل آن به رن

ا تیره تر، دارنده خود را از خبری نااگوار، بیمااری و یا
.استداشته حذر می بداقبالی بر 

oیاقوتکریستالاستفادهموارد:

ورداربرخمناسبیکیفیتازهایاقوتچنانچه
موردجواهرسازیوجواهرصنایعدرباشند،

میصورتایندرغیر،گیرندمیقراراستفاده
عتصنمثلصنایعدیگردرهایاقوتازتوان
،ساعت،متهسایشوبرش،صفحاتلیزر

.نموداستفاده…وپزشکی،دندانسازی
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یانمارمیابرمهکشوردر,باشندمیدنیادرقرمزیاقوتکیفیتبهتریندارایکهمعادنمهمترین
Myanmarمعدنازکهاناریدانهیاوخالصقرمزیاقوتهای.میباشدmogokمیاستخراجبرمه

وتاریخردمتفاوتیمعانیبایاقوتقرمزرنگ.هستندبرخوردارباالییارزشازتجارتدنیایدر,گردد
درجاریخونقرمزرنگبهقرمزرنگفرهنگهاازبرخیدرمثالبرای.استبودههمراهبههافرهنگ

امروزه .استقرمزیاقوت رنگسازفلزکروم.دهدمیزندگیقدرتانسانبهکهاستشدهتشبیهبدن
.داردوجودماداگاسکاردرجدیدی معدن وتانزانیاوسریالنکا،تایلندبرمه،دریاقوت مهمذخایر

ل شکبه مصنوعیقرمزیاقوت انواع .دهندمی تراش کننده تولیدکشوردررارافقرمزیاقوت های 
وGARNETگارنت ،SPINELاسپینل . شوندمییافت بازاردرDOBLETدابلت وشیشه 

REDقرمزتورمالین همچنین TOURMALINE آن رنگ که هستندیاقوتمشابهکریستالهای
ینبیشترامروزه.هستنددیگری گرانبهای گوهرهای حقیقت درمیباشند،ولیسرخیاقوتمانند

است آن دل بازاصل یاقوت تشخیص برای نشانه هاازیکی .هستندترکیبییامصنوعیستارهیاقوت های
ازپس.ندارندراویژگی این مصنوعی انواع ودهدمی عبورخودازرافرابنفش اشعه اصل، ِسنگ که 

یاقوتیطبیعرنگبهترین.هاستیاقوتیخانوادهدرسنگترینارزشباکبودیاقوت،قرمزیاقوت
وتهاییاقالبته.استمخملیپررنگآبیرنگدارایوگرددمیاستخراجهندکشمیرمعادنازکبود

تیتانیومندمانعناصریوجود.باشندهندکشمیرکبودیاقوتزیبایرنگدارایتوانندمیهمسریالنکا
میودکبیاقوتهایمهممنابعاز.شودمیکبودیاقوتدربنفشبهمایلآبیرنگایجادباعثآهنو

.بردامنراآمریکاواسترالیا,،افغانستانپاکستان،تایلند،برمه،،سریالنکاهندکشمیرتوان

تریگوناااال و گااااهی: سیستتتتم وبلتتتور•

اوقات هگزاگونال
ناهموار و صدفی: شکستگی•

ندارد:  رخ•

شیشه ای: جال•

قهوهقرمز،الجوردی،نارنجی،:رنگ•

بنفشوای
یشفافت و بدون ناخالص: شفافیت•

گرماای تااا پاان  ۰.۲یااک فیااراط : وزن•

گرمیفیراط یک 

۹: سختی •
کمیاب: ژیرمان•

اسااپینل،گارنت و: کتتانی هتتای مشتتابه•

تورمالین در شماره بعدی به سایر گوهرها پرداخته 
2می شود 3 11
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پنبهقلعه:یعنیترکیزبانبهپاموکل
اچرکهفهمیدتوانمیآسانیبهوای

.استشدهاطالقآنبهنامیچنین
ازمتیقسطبیعیشگفتیاینهمچنین

Hierapolisهایراپولیسشهرسایت

هبدواینقرنهاطیدرواستسوریهدر
عواقدر.اندشدهیکینزدیکیدلیل
انقبرستدرقدیمیهایمقبرهازبرخی
.هدمیدتشکیلرامنظرهازبخشیشهر
وتراورتنسنگهایدارایسایتاین

سنگهای.استگرمآبهایچشمه
ابودارندمتحدالمرکزظاهریتراورتن

یروحانایجلوهحریرگونهسفیدرنگ
درگرمآبهایچشمه.اندکردهخلق
مکلسیکربناترسوباتدارایهادهانه

هایسازهتشکیلموجبکههستند
.دانشدهارگانیکظاهریباالعادهخارق

 (ایران)و باداب سورت (ترکیه)پاموکل

 (قطب جنوب)برج یخی کوه اربس
فعالترینازیکیاربسکوه

کوهاین.استزمینآتشفشانهای
ینزمسطحازباالترکیلومتر۴تقریبا
هایگدازهدریاچهبخاطرواست
درآتشفشانیدهانهدرواقعمذاب

آتشفشانیهایمجموعهمیانقله،
هکآتشفشانیداغبخار.استمشهور

هایصخرهشکافهایوترکهااز
تمسیسآیدمیبیرونآتشفشانی

اطرافدریخیغارهایازایپیچیده
.استکردهخلقکوه

پلکانیچشمهسورتباداب
وایراندرنظیربی تراورتنی

واقعکهاستجهاندر نظیرکم
ه چهاردانگبخشارستروستایدر
این.می باشدساریشهرستانی

میراثسازمانتوسطچشمه
کوهازپس1387سالدرفرهنگی
میراثدومینعنوانبهدماوند
یملآثارفهرستدرایرانطبیعی

اینجهانیثبت.شدثبتایران
بهه،ترکیپامو کالازپسنیزباداب
شورآبچشمهدومینعنوان
پیشسال ها.استبودهجهان

کینزدیدرسورتنامبهروستایی
ازامروزهکهداشتهوجودباداب
.استرفتهمیان

ترکیه

ایران
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کهرسدمینظربهطوریآبفشاناینمنظره
لمیعفیلمیکیادیگرسیارهیکازگویی

آبفشان.استشدهآوردهزمینبهتخیلی
کیدرکهاستنادرهایپدیدهازیکیفالی
1916سالدر.استشدهواقعشخصیزمین

برایآبجستجویدرزمینمالکین
آنها.دبودنبیابانیزمیناینکردنحاصلخیز

جوشانهادههتاچشمهآنویافتندراآب
ستونداخلکهایمتهوجوداینبا.بود

کهبرخوردآبازایذخیرهبهبودحفاری
.شدآبفشانیچنینتشکیلبهمنجر

(متحدهایاالتنوادا،)فالیآبفشان

اینازیدهپدایننام.استشدهواقعاسترالیاغربدرکهاستطبیعیسنگیسازهیکموجیصخره
پدیدهنایزادبرون.استشدهگرفتهداردشکناقیانوسباندموجیکشبیهشکلیکهحقیقت

یکمی باشدطولمتر110وارتفاعمتر1۵دارایصخرهموجقسمت.می باشدهکتارچندینشامل
یمهنازمحافظوحائلدیوارمی شودکشیدهتصویربهعکسهادرندرتبهکهپدیدهاینازوجه

معجسدیکدربارانآبمی دهداجازهکهاستهاییلبهدارایدیوارهاین.می باشدصخرهباالیی
.شدساختهدولتیساختمانیکارهایسازمانتوسط19۵1سالدرسداین.گردد

(استرالیا)موجیصخره
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زازیبایینمونهسنگیجنگل
آهکسنگانباشتتوپوگرافی

سنگازآنهایصخره.است
آبیتوسطوشدهدرستآهک

شکلکردهرخنهسطحبهکه
چیزهمهآباین.استشدهداده

جزبهبردهمیانازاطرافدررا
دورانازجنگلاین.ستونها

اولینبعنوانمینگسلطنت
هشناختجهانطبیعیشگفتی

.شد

 (چین)جنگل سنگی

(آمریکا)چشمه آبگرم ماموت

.شفگتیهای علم زمین شناسی را با ما در سری های بعدی نشریه زمین کاوان جوان دنبال کنید

پارکدر«ماموت»آب گرمچشمه های
شهرتوهستندواقعآمریکا«یلوستون»

ازیکیرا«ماموت».دارندفراوانی
.می دانندجهانآب گرم هایفوق العاده ترین

آهک هایسنگحصاردرمنطقهاینآب گرم
رااییزیبنمایوگرفتهقراربرآمدهوسفیدرنگ

الیه های.می دهدقرارگردشگرانچشمپیش
چشمه۵0ورسوبیسنگ هایضخیمبسیار

ازیکیبهراآنمنطقه،ایندربزرگوکوچک
.تاسکردهتبدیلپارکگردشگریجاذبه های
چشمه هایاینآبآجریوزردرنگ های

از،داردبازدیدکنندههزارانساالنهکهطبیعی
.می آیدشماربهآنجذابیت هایدیگر

1
2

1
2
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کنرادستگیناپیوتوسطکهقرارگرفتبررسیمورد(پوسته)زمینسطحیالیهقبلیدرشماره
متمایزگوشتهزاموهوناپیوستگیتوسطوبودشدهبندیتقسیمپایینیوباالییدودستهبه

.شودمیپرداختهآندرموجودهمرفتیجریانهایوگوشتهبهشمارهایندرحالمیشد

گوشته:
رویربمستقیماکهاستایالیهگوشته
سمتقبزرگترینالیهاین.داردقرارسیما
ضخامتمایل1800حدودکهاستزمین
وداغبسیارسنگهایازگوشته.دارد

الیهاین.استشدهتشکیلچگال
.یابدمیجریانقیر شبیهسنگی،

.دهدمیتشکیلرالیتوسفرپوستهباهمراهواستناپذیرانعطافوسختباالترگوشته
پوسته.ارددحرکتوجریانسالدرمترسانتییکاندازهبهوآهستگیبهترپایینگوشته
کیمثلدرست.باشدشناورآبرویایتختهکهاینمثلاستشناورگوشتهرویزمین
پوستهگیرد،قرارباریکتختهیکازباالترشودمیشناورآبرویوقتیکهضخیمتخته
درسنگآهستهحرکت.گیردمیقرارترباریکاقیانوسیپوستهازباالترهمضخیمایقاره

هاوهکتشکیلوآتشفشانزلزله،ایجادباعثودهدمیحرکتاطرافبهراهاقارهگوشته،
نشانخودازارپالستیکیموادخصوصیاتواستباالترگوشتهازبخشیاستنوسفر.شودمی
تا100ودحدبینوگرفتهجا(باالییگوشتهوپوسته)لیتوسفرزیردربخشاین.دهدمی

کتنبرگتگیناپیوستوسطوپوستهازموهوناپیوستگیتوسطگوشته.داردعمقکیلومتر۲۵0
.شودمیمتمایزهستهاز

وشته،گحرکت.باشدمیگوشتهباالیتاکفازحرارتدرجهزیاداثراختالفدرجریاناین
باالیدرفارنهایتدرجه1600ازگوشته،حرارتدرجه.استزمینهایورقهحرکتدلیل

سیژن،اکسیلیکون،ازگوشته.کندمیتغییر، تاسایقاعدهقسمتهایدردرجه۴000تاآن
زیرینومیانی،باالییگوشتهدستهسهبهوشدهتشکیلکلسیموآلومینیومآهن،منیزیوم،

.شودمیتقسیم
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جریانهایهمرفتی:

گوشااته از مااواد بساایار چگااالتر و بااا
. ضخامت بیشاتر سااخته شاده اسات

ورقه ها بر رو ی آن مانند روغنای کاه 
. باار روی آب شااناور اساات،  شااناورند

کاه بسیاری از زمین شناسان معتقدند
گوشااته بااه ساابب وجااود جریانهااای 

.همرفتی، جریان دارد

جریانهااای همرفتاای، بااه علاات وجااود 
موادبسیار داغی است کاه از عمیاق تارین

رد قسمت گوشته باال می آیناد ساپس سا
ده و شده، دوباره پایین رفته، سپس داغ ش

ا باز باال می آیند و این چرخه بارها و بارها
.ادامه می یابد

ا مای شما سوپ یا پودینگ را در ماهیتابه ای گرم می کنید و جریانات همرفتای ر
.توانید در این مایع ببینید که شروع به حرکت می کند

وساته همرفتی در درون گوشته جریان می یابند، می توانند پتجریاناهنگامی که 
.در اثر این جریانات، پوسته آزادانه حرکت می کند. را نیز به حرکت درآورند

نوار نقاله، درکارخانه جعبه ها را حرکت مای دهاد همانناد جریاناات همرفتای در 
.گوشته، که ورقه های زمین را حرکت می دهد

مینمایشبهرازمینهایالیهتحلیلسریالآخرقسمتنشریهبعدیشمارهدر
.کشیم

2
5
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زمینکرهجویپدیده هایازیکی(Aurora)قُطبیشَفَق
درمتحرکورنگیننورهایظهورپدیدهقطبیشفق.است

قطبدوبهنزدیکهایعرض درمعموالًواستشبآسمان
زهیونیوخورشیدیبادِباردارِذراتبرخوردبراثرکهزمین
هبزمین(یونوسفر)یون سپهردرموجودمولکول هایشدن
بههکهستندزیبایینورهایقطبی هایشفق.می آیدوجود
وشبدرمعموالًکه.می شونددیدهآسماندرطبیعیطور
درآنها.می خورندچشمبهقطبیجغرافیاییعرض هایدر

لقابقطبی دمسپیدهدرومی شوندتشکیلیونوسفر
آنهابهشمالقطبجغرافیاییعرضدر.هستندمشاهده

نامازتهگرفبرناماینکهمی شودگفتهنیزشمالیشفق های
درکهاستشمالیبادیونانینامودمسپیده رومیایزدگونه

طبیعیپدیدهاینرویگاسندیپیرتوسط16۲1سال
تهگفهمشمالقطبنورقطبی،شفق هایبه.شدگذاشته
ودمی شونرویتشمالیکرهنیمدرغالباًآنهازیرامی شود

بهتوجهبامی شویدنزدیکشمالقطببهچقدرهر
ریبیشتاحتمالزمینشمالیمغناطیسیقطببامجاورت
هایشهردرمثالطوربهببینیدراآنهابتوانیدکهمی رود
رویتامکانهستندقطببهنزدیکبسیارکهکاناداشمالی

قطبنزدیکیدرقطبیشفق های.استزیادبسیارآنها
افقردولیباشدباالخیلیاستممکنشمالیمغناطیسی

شیدخورطلوعصورتدروافروختهبرسبزصورتبهشمالی
قطبیشفق های.می شوددیدهکمرنگقرمزصورتبه

اتفاقآوریلتامارسازواکتبرتاسپتامبرازمعموالً
ارواحصرقپدیدهاینبهکاناداییقبایلازبعضی.می افتند

درقطفولیمی افتداتفاقایننیزجنوبقطبدر.می گویند
اوقاتگاهیو.استرویتقابلجغرافیاییعرضجنوبی ترین

بهنالتیزباندراسترالیا)استرالیاوجنوبیآمریکایدر
بهکهودبکسیاولینفرانکلینبنجامین.(استجنوبمعنی

وقوععلتاوتئوریدر.دادنشانتوجهقطبیشفق های
دریالکتریکبارمرکزدرنورانتقالاینقطبیشفق های

.بود،می گیردشدترطوبتوبرفتوسطقطبیسرزمینهای
هکاستخورشیدیتاجازجرمخروجقطبیشفقوقوععلت

یتهداقطبیمناطقبهآلنوانکمربندومغناطرهطریقاز
.می شوند

شفق شمالی
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عامتنسبینظریهدرسیاه چاله هاوجود.استشدهفشردهآندرجرمکهاستزمان-فضاازناحیه ایسیاه چاله
می تواندفشردهیکافاندازهبهجرمیککهمی کندبینیپیشنظریهاین.می شودبینیپیشاینشتینآلبرت
ریاضیطحیسصورتبهسیاهچالهپیرامون.شودسیاهچالهتشکیلوزمان-فضاخمیدگیوشکلتغییرسبب

بدونطهنقوبرگرددبیرونبهنمی تواندآنازعبورازپسچیزیهیچکهمی شودتعریفرویدادافقنامبه
می یابداهرآنرویدادافقبهکهنوریهمهکهاستدلیلاینبهسیاه چالهنامدر«سیاه»صفت.استبازگشت

میکوانتومکانیک.می باشدترمودینامیکدرسیاهجسممفهومماننددقیقاًاینکهمی اندازددامبهرا
سیلگگرماییتابش هایخودازمتناهیدمایباسیاهجسمیکمانندرویدادآفاقکهمی کندپیش بینی
سیاهچاله هایبرایتابشاینمشاهدهرویاینازوداردوارونهنسبتسیاهچالهجرمبادمااین.می کنند
می دهندننوربهگریزاجازهقویبسیارگرانشیمیداندلیلبهکهاجسامی.استدشواربزرگتروستاره ای

.گرفتندقرارتوجهموردالپالسسیمونپیرومیشلجانتوسط(میالدی)18سدهدرباراولینبرای
1916سالدرمی نمودتوصیفراسیاهچالهیکویژگیهایواقعدرکهعامنسبیتنوینحلراهنخستین
چیزچهیکهفضاازناحیه ایصورتبهآنتعبیرکهچندهر.شدکشفشوارتزشیلدکارلتوسطمیالدی

جکاویکنموردچالشاینطوالنیدوره ایبرای.نشددرکخوبیبهبعددههچهارتابگریزد،آنازنمی تواند
ازیکیراستیبهسیاهچاله هاکهدادنشاننظریپژوهش های،1960دههمیانهدراینکهتابودریاضیدانان

اثربرشدهردهفشاجراموجودتاشدباعثنوترونیستارگانیافتن.هستندعامنسبیتژنریکبینی هایپیش
پنداشتهونهاینگ.گیردقراردانشمندانعالقهموردفیزیکیامکانپذیرواقعیتیکعنوانبهگرانشیرمبش

ایاندرپابرنواختریانفجاریکدربزرگستاره هایفروپاشیجریاندرستاره ایسیاهچاله هایکهمی شود
یرامونشپازجرمدریافتبامی تواندگیریشکلازپسسیاهچالهیکجرم.می آیندبوجودزندگیشانچرخه

باجرمکالنسیاهچاله هایگوناگون،سیاهچاله هایپیوستنبهموپیرامونستارگانجذببا.یابدافزایش
می گرددنخارجآنازنوریاینکهدلیلبهسیاهچالهیک.می شوندتشکیلخورشیدبرابرمیلیونهاجرمی

سیبررراهاز.دهدنشانخودپیرامونازمادهباواکنشوکنشراهازراخودبودنمی تواندامااست،نادیدنی
برایبسیاریاحتمالینامزدهایاخترشناساننامرئیشان،همدمبادوتاییستاره هایمیانبرهمکنش
استگسترشبهرودانشمندانمیاندرجمعیباوراین.کرده اندشناساییمنظومه هاایندربودنسیاهچاله

ارزشمندیدستاوردهاینمونه،برای.داردوجودکالن جرمسیاه چالهیککهکشان هابیشترمرکزدرکه
ازیشبجرمیباجرمکالنسیاهچالهیکنیزماشیریراهکهکشانمرکزدرکهاستواقعیتاینبازگوی

.داردوجودخورشیدجرمبرابرمیلیونچهار

سیاه چاله ها
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برمودا
کشتی هایزمانآندر.شدکشفخوآندوتوسط۱۵سدهاوایلدربرمودا

آببارگیریوآذوقهکردنتازهبرایبرموداجزایرازوپرتغالیاسپانیایی

شیاطینوارواحوجودبهمربوطشایعاتاما.می کردنداستفادهآشامیدنی

،می افزودباورهااینبهکهموسمیمهیبهایطوفان وجودوجزیرهدر

بودند،شدهجزایرمطلقمالکانزمانآندرکههااسپانیاییتاگشتباعث

.کنندیاد«شیطانجزایر»نامبابرموداجزایرازونگزینندسکنیآنجادر

برمودامثلث
ومودابرنزدیکآنراس.استواقعآمریکاشرقیجنوبسواحلدرکهاطلس،اقیانوسشمال غربیدراستمنطقه ایبرمودامثلث

دریایمیانازوشدهمنحرفشرقوجنوبطرفبهگذشته،پورتوریکوازویافتهگسترشفلوریداپایینسمتازآنانحنایقسمت

رویبراست،درجه۸۰برمودامثلثغربقسمتدرجغرافیاییطول.استبرگشتهبرموداطرفبهدوبارهوکردهعبورسارگاسو

ادعا.ی شودنممحاسبهنماقطبدرانحرافیهیچنقطهایندر.می گردندمنطبقیکدیگربرمغناطیسیشمالوحقیقیشمالکهخطی

هواپیمای۶شدنناپدیدنتیجهدررانامشبرمودامثلث.شده اندناپدیدآندرمرموزیطوربهکشتیوهواپیماتعدادیکهمی شود

ماموریتیاجرایدنبالبههواپیماهااینازفروند۵.کردکسب۱۹۴۵دسامبرپنجمدرآنهاسرنشینانتمامباهمراهدریایینیروی

انجامبرایششمهواپیمای.کردندکمکدرخواستعجیبیهایپیامارسالباکهمی کردندپروازمثلث،منطقهدرآموزشی،وعادی

برجابآنهاشدهمخابرهپیامهایآخرین.شدندمفقودمشکوکیفوق العادهطرزبههواپیماششهرکهبرخاستهوابهنجات،عملیات

ازداشتنناطمینانوآنهاعقربهسریعچرخشیانماهاقطبافتادنکارازخشکی،روئیتعدمعادی،غیروضعیتازحاکیمراقبت

ورزیدهوهتجربباافرادیسرنشیناندیگروخلبانانوبودمساعدپروازبرایجویشرایطکهبودحالیدراین.بودموقعیتشان

دیدهسه هاکوازمشکوکیتجمعیاخدمهشناور،اجسامازآثاریروغن،لکهشکسته،قطعهازاثریهیچجستجومدتهاوجودبا.بودند

رد.استنبودهمذکورهواپیماهایجمعیدستهشدنناپدیدازحیرت آورترحداینتاآن،ازبعدچهوقبلچهحادثه ایهیچ.نشد

رنشینانسوخدمهفقطهممواردبرخیدر،(برمودامثلثقربانیان)شده اندمفقودهاییکشتیوهاقایقمنطقهایندرمشابهحوادثی

رآسماندبریمسافرهواپیماییککهزمانیمثالاستشدهمشاهدهبرمودامثلثدرزمانتوقفهممواردبرخیدر.گشته اندناپدید

حالتبهچیزهمهآنازوبعدشدهقطعهواپیماآنباارتباطاتتمامیهدقیقه۱۰مدتبهناگهاناستبودهپروازدربرمودامثلث

هواپیمادرکهافرادیتمامیهساعتکهشدهمشاهدهآنازپساماآمدهفرودعادیحالتدرنیزهواپیماآنگشتهبازخودعادی

اپیماهاهواکثربرمودا،مثلثاتفاقاتبیشترگزارش هادرومشاهده ها.استبودههاساعتدیگرازترعقبدقیقه۱۰اندداشتهحظور

دردیگربرخییاوکرده اندحفظلحظهآخرینتامقصدشانومبداهایایستگاهباراخودرادیوییتماسکهشده اندناپدیدحالیدر

چرخشیاوبوده استابزارهاودستگاهرویبرآنانکنترلعدمازحاکیکهکرده اندمخابرهعادیغیرهایپیامآخرلحظات

غیریتغییراتیاوآفتابیوصافروزدرهمآنآلودی،مهوزردیبهاطرافآسمانرنگتغییروخوددوربهنماقطبعقربه های

وترضعیف هرفترفتهپیامهااین!وقایعاینچگونگیازروشنیدلیلهیچبیانبدونبوده اند،آرامقبللحظاتیتاکههاآبدرعادی

عقیدهاظهارانچهچنیاوباشدکردهقطعرارادیوییارتباطچیزیاینکهمثلدقیقا.شده اندقطعسریعایاوشدهترتشخیصغیرقابل

هکبودآنازحاکیگزارش هامواردبرخیدر.شده انددورترودورتروبودهزمانوفضاازرفتنعقبوشدندورحالدرشده،

جریاندرده،شناپدیدمدتیازپسکهدریاسطحدرتاریکیوسیاهتودههمچنین.شده استرویتتشریحقابلغیروناشناختهنوری

نوریکهشدهدیدهآسماندرستارگانمیاندربزرگیتاریکنقطهکهشدهگزارشهممواردیدر.شده استگزارشمزبوراتفاقات

سایرودستگاههاتاریکی،شدندیدهمدتتمامدر.شده اندناپدیددوهرسپسوشدهواردقسمتآنبهزمینطرفازمتحرک

عجیبامیپیهمموردیکدر.کرده اندبکارشروعدوبارهآسمان،تاریکیرفعازپسکهبودندافتادهکارازناظرقایق هایابزارهای

فراروانیمنمی تما...می آیدسرعتبه...اکنونهمخنجریکهمانندخطری».گردیددریافتمضمونبدینژاپنیباریکشتییکاز

رمودابمثلثفرازبرمتعددیهواپیماهایروزههمه.شدناپدیدکشتیبود،چهخنجرشودمشخصاینکهبدونحالهردر«...کنیم

 کنند،میمسافرتمنطقهاینبهبازدید،برایزیادیافرادوتردندحالدرآنآبهایدرکوچکوبزرگهایکشتی.می کنندپرواز

.می شوندوهشدمفقودزیادیهواپیماهایوهاکشتیدنیا،سراسردراقیانوسهاودریاهادردیگر،طرفاز.بیفتداتفاقیآنکهبدون

وجودشانه اینواثرحتییافتنبرایامیدیهیچاوالکهاستاینعلت.شده استتفکیکمناطقبقیهازبرمودامثلثفقطچراپس

. استنشدهثبتخوبیاینبهوندادهروینامعلوموبیشماردلیل،بیهایشدنناپدیدچنیندیگرمنطقههیچدرثانیا.ندارد
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وصاویری از جوالن برمودا

استمینزکرهرویبرسطحیهایآبذخیرهمنبعبزرگترینوشیرینآبدریاچهترینعمیقبایکالدریاچه

شفافشوزاللآبعلتبهدریاچهاین.استشدهواقعبوریاتیاوایرکوتسکاستانبینماروسیه،جنوبدرو

ازیکیاستمعروفcedamبهکهبایکالدریاچه.میباشدجانورانوگیاهانازمتفاوتیهایگونهمیزبان

تشکیلدریاچهمعنیبهkulوثروتمندمعنیبهbaiترکیلغتدوازبایکاللغت.میباشدآبزیرعجایبهفت

۱۶۳۷بهدریاچهقسمتترینعمیق.میباشدکیلومتر۲۵حداقلو۷۹٫۵حداکثردریاچهاینعرض.استشده

.میشودجاریآنبهرودخانه۳۳۰حدودواستگرفتهلقبدنیادریاچهترینعمیقبعنوانکهمیرسدمتر

حدوددروآیدمیحساببهنیزدنیادریاچهترینقدیمیقدمت،سالمیلیون۲۵ازبیشبابایکالدریاچه

درینشیرآبمنابعتمامازتنهاییبهکهمیشودشاملرادنیاشیرینآبهایازمکعبکیلومتر۲۳۶۱۵٫۳۹

طوریهباست،آنحدازبیشبودنزاللدریاچهایناصلیهایویژگیازیکی.استبیشترشمالیآمریکای

ایهدریاچهزیباترینازیکیبایکالدریاچهعالوهبه.شدخواهددیدهراحتیبهمتری۴۰عمقدرجسمیکه

دانشمندان.میکندرشدسانتیمتر۲حدوددرسرعتیباسالهردرمتوسططوربهومیشودمحسوبزمینکره

بومیآنهاصددر۷۰کهاندکردهشناساییمنطقهایندرراجانورانوگیاهانازمختلفگونه۲۶۰۰ازبیش

ازکهomulماهیوشیرینآبهایفوکبهمیتوانمنطقهاینمخصوصهایگونهاز.میباشندمنطقهاین

مختلفگیاهانوجانورانوخرسگوزن،عقاب،روباه،همچنین.نموداشارهاست،آزادماهیانمحبوبترین

بهرابربچندینبایکال،اطراحزیبایهایجنگلوراکیهایکوه.میکنندزندگیدریاچهاطرافدرنیزدیگر

کهاستهشدروسیهدرزیادیگردشگریوتفریحیهایفعالیتایجادباعثواستافزودهمنطقهاینزیبایی

.میشودماهیگیریسواری،دوچرخهقایقرانی،کوهنوردی،شامل

دریاچه بایکال
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معرفی کتاب و نرم افزار

مباحثکلیهبهفوقکتاب
مثلاقتصادیشناسیزمین
موادتشکیلدرموثرعوامل
معدنیذخایراشکال،معدنی

تباف،معدنیذخایربندیرده
ونآلتراسیانواع،معدنیذخایر

ذخایروموادتشکیلنحوه،
کانسارهایانواعمعدنی

الهیدروترم،رسوبی،ماگمایی
منابعازویکیپردازدمی...و

کارشناسیکنکوردرارشد
وشودمیمحسوبارشد

اینبهمراجعهبادانشجویان
ازقیدقیکلیاتمیتوانندکتاب
ادیرااقتصادیشناسیزمین

قیقدراکتابایناگروبگیرند
دخومیتوانندبخوانندکاملو
شناسیزمینرشتهدررا

کارشناسیدورهدراقتصادی
.ببینندارشد

 کتاب زمین شناسی اقتصادی
(تالیف جمشید شهاب پور)
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کتاب و نرم افزار

سازى،ذخیرهآورى،جمعکسب،جهتدرتواندمى(GIS)جغرافیایىاطالعاتسیستم
نقشهتولیدوتفسیروتعبیرجهتهادادهمجموعهازبهینهاستفادهوپردازشسازماندهى،

.دهدقراردراختیارراایویژهتسهیالتوامکاناتاکتشافىوشناسىزمینگوناگونهاى
آنها،بوسیلهکهسازدفراهمرامقدوراتىتواندمىGISکهنمودذکرتوانمىخالصهبطور
الیهچندینشاملکههایىدادهوهانقشهیاو(تماتیک)موضوعىمختلفهاىنقشه

ویمىشژئوشناسى،زمینهوایى،فیزیکژئواى،ماهوارههاىدادهمانندشوندمىاطالعاتى
پایگاههاىدرکهوجهىچندهاىدادهدیگروانجامحالدرصحرایىکارهاىنتایجبا…

هدفىابتفسیروتعبیرجهتوشدهسازىمدلوآنالیزتلفیق،هستندموجوداطالعاتى
العاتاطسیستمرقومىکشىنقشههاىقابلیتازاستفادهبانقشهیکبصورتخاص

اینناتامکابهتوانمىدیگرنکاتازگیرد،قرارکنندهاستفادهاختیاردر(GIS)جغرافیایى
دیگربااکتشافىوشناسىزمینهاىنقشهبینفاصلحدبهدادنارتباطمورددرسیستم

براىGISموثرکاربردبهتوانمىهمچنیننمود،اشارهمرجعفضایىپایگاههاىهاىداده
وانندتمىکهنموداشارهاکتشافىوشناسىزمینوجهىچندوموضوعىهاىنقشهتهیه
توجهباهکدهنددستبهمعدنىمنابعتوانارزیابىوشناسىزمینمسائلازکاملترىدرک

ایندرتوصیفىاطالعاتشدنتکمیلبامروربهوهادادهافزایشوویرایشقابلیتبه
وشناسىزمینمسایلازبهترىونسبىشناختکهبعدىسهمدلیکبهتوانمىسیستم

.یافتدستدهدمىارائهرامنطقهسطحىزیراکتشافى

 نرم افزارGIS

.های دیگری نیز آشنا می شویمو نرم افزار در شماره بعدی نشریه با کتاب ها 

انجمن علمی زمین شناسی
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سخن انجمن با دانشجویان

ارییرامامدتایندرکهکسانیتمامیازشناسیزمینعلمیانجمن
مودهنتالشانجمنعملیوعلمیسطحارتقاءدرماپایپابهونمودند

وشخشناسیزمینعلمیانجمندیگرازسویدارد؛راتشکرکمالاند
نمایدمیاعالمرشتهاینجدیدورودیانبهنسبتراخودویژهگوییآمد
ردشدنعضوبرایآنهاازوداردرادیرینهموفقیتآرزویآنهابرایو

اههمرراخودپیشرفتهایقدمتاآوردمیعملبهدعوتعلمیانجمن
.گرددآنهاموفقیتسرمشقآتیایآیندهدرتابردارندانجمنبا

باتااستبرآن95-96تحصیلیسالدرشناسیزمینعلمیانجمن
انسکنفر،علمی،فیلدهایهاهمایش،کاربردیهایکارگاهبرگزاری

دهدنشانخودازتررنگینیچهرهمختلفومسابقاتدانشجوییهای
اسیشنزمیندانشجویانتمامیطورهمینوانجمناعضایتمامیازو
انجمنیپاپابهتااستخواستاررشتهاینگرانقدراساتیدچنینهمو

رشتهوانجمناعتباروسطحرفتنباالباعثوکنندطیرامسیراین
.شودجهانییحیطهدراردبیلیمحققدانشگاهشناسیزمین
ودهروکندپرصحیحوکاملطوربهرانشریهجدولهرکس،آخردر
باراخودهایپاسخ.گیردمیجایزهقرعهقیدبهآورددستبهراآنرمز
یاصلهایپرودیوسرازیکیبهونوشتهکاغذیکدرخواناودقت

ردموفقیتآرزویشناسیزمینعلمیانجمن.دهیدتحویلانجمن
.استخواستارشمابرایرازندگیمراحلتمام

Telegram.me/umageology
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