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سخن سردبیر:

سخن را با نام پروردگار جهانیان آغاز می کنیم که همه چیز هست برای همگان، 
او که بی هیچ منتی فرصت زندگی را به انسان ها داده و به همگان فرصت تغییر 
سرنوشت خود را هدیه کرده، دانش و حکمت را گمشده ای نامیده و نشر آن را بر  
جویان حقیقی آن یک وظیفه در نظر گرفته است. همیشه و همه وقت برماست که 
در پی شناخت دانش همت گماریم و در پی کسب آگاهی و معرفت گام برداریم.

پیشرفت روز افزون دانش، که جهان را به دهکده ای تبدیل کرده تا ارتباط افراد 
به سهولت انجام پذیرد و تحولی شگرف در دنیای علم ایجاد نموده. علم زمین 

شناسی، از جمله علومی است که در این مسیر پیش می رود.
بار دگر با همت و تالش دانشجویان رشته زمین شناسی و انجمن علمی زمین 
شناسی، پنجمین نشریه زمین کاوان جوان را در پاییز 98، به اتمام رساندیم. امید 

است مطالب ارائه شده در این نشریه موثر واقع شود. 
و در جهت تکمیل شدن مطالب ارائه شده در شماره های قبلی نشریه باشد.

                                                  عرفان پورعبدل
پاییز 98
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درباره000 مختصر0 توضيح0
بيوگرافی0دکتر:0

 ،1354 سال  متولد  اینجانب 
شهرستان  جلفا هستم.

داراي:
دانشگاه  از  زمین شناسي  لیسانس 

تبریز
فوق لیسانس پترولوژي از دانشگاه 

تبریز
* عنوان پایان نامه:

پترولوژي  و  پتروگرافي  مطالعه 
گله  شمال  ولکانیکي  هاي  سنگ 

بان
دکتري پترولوژي از دانشگاه تبریز

* عنوان پایان نامه:
آذر  هاي  سنگ  پتروژنر  مطالعه 
نگرش  با  مرند  غرب  شمال  آواري 
و  پتاسیک  هاي  سنگ  به  ویژه 

التراپتاسیک منطقه.

از000 ايشان0 انگيزه0 و0 دليل0
انتخاب0اين0رشته:

توسط  رشته  این  انتخاب  دلیل 
به خاطر عالقه  اینجانب صددرصد 
اي بود که بنده از دوره دبیرستان 
و  کردم  پیدا  شناسي  زمین  به 
جالب اینکه تنها انتخاب رشته من 
در کنکور همین زمین شناسي بود 
که در همان سالي که دیپلم خود 
را اخذ کردم وارد دانشگاه تبریز در 

رشته زمین شناسي شدم. 
از000 دکتر0 رضايت0 ميزان0

انتخاب0رشته0زمين0شناسي0:
از لحاظ رضایتمندي میتوانم بگویم  
خود  انتخاب  از  کامال  اینجانب  که 
شاید  که  چند  هر  هستم  راضي 
میزان توجه به رشته هاي پزشکي 
در جامعه ما قابل مقایسه با  سایر 
رشته ها نمي باشد اما بنده با توجه 

به عالقه اي که به این رشته داشتم، 
کامال از شرایط خود راضي هستم.

عوامل0موفقيت0ايشان:000
اي  رشته  هر  در  موفقیت  شرط 
مسیر  در  کافي  کوشش  و  تالش 
است  شده  تعیین  پیش  از  اهداف 
در  باشد،  داشته  وجود  بایستي 
کنار این موضوع وجود عالقه کافي 
خواهد  امر  این  به  شایاني  کمک 

کرد.
شناسي000 زمين0 علم0 جايگاه0

در0ايران0از0نظر0ايشان:
زمین  علم  که  است  این  واقعیت 
دیگر  علوم  تمام  مثل  هم  شناسي 
نظر  از  خوبي   جایگاه  از  ایران  در 
اما  نیست،  برخوردار  کاري  بازار 
باز  ها  رشته  سایر  با  مقایسه  در 
شناسي  زمین  بگوییم  توانیم  مي 
دارد  بهتري  مراتب  به  جایگاه 

گفتگو با آقای دکتر غالمرضا احمدزاده

هیئت-علمی-دانشگاه-محقق-اردبیلی

آشنایی با اساتید گروه زمین شناسی
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تقریبا  کاري  بازار  اینکه  دلیل  به 
التحصیالن  فارغ  و  دارد  متنوعي 
این رشته مي توانند در حوزه هاي 
مختلفي از جمله در بحث معادن، 
آب، حوزه زمین شناسي مهندسي، 
نفت و گرایشات مختلفي که دارد 
مي توانند مشغول به کار شوند. از 
این نظر مي توان گفت که کساني 
این  در  کافي  سواد  و  توان  از  که 
رشته برخوردار هستند میتوانند به 
راحتي براي خودشان شغلي را در 

آینده دست و پا کنند.
نحوه0ی0شروع0اين0رشته0در000

دانشگاه0محقق:
در  رشته  این  شروع  با  رابطه  در 
عرض  خدمتتون  محقق  دانشگاه 
کنم که تقریبا 6 سال پیش اولین 
در  شناسي  زمین  هاي  ورودي 
کردند.  تحصیل  به  شروع  دانشگاه 
دانشگاه حضور  در  فقط  بنده  ابتدا 
داشتم بعد جناب آقاي دکتر لطفي 
بخش اضافه شدند که بعد از ایشان 
سه تن از همکاران عزیزمون به این 
جمع اضافه شدند و نهایتا ما با 5 
این  در  را  علمي، رشته  نفر هیئت 

دانشگاه راه اندازي کردیم.
یک  فعال  که  این  به  توجه  با  و 
رشته  این  در  هم  ارشد  گرایش 
کرده،  کار  به  آغاز  دانشگاه  در 
واقعیت این است که نیاز به توسعه 
داریم.  رشته  این  هاي  آزمایشگاه 
هاي  ابزار  سري  یک  که  چند  هر 
حد  در  اندازي  راه  براي  که  اولیه 
بوده  الزم  رشته  این  کارشناسي 
مهیا شده در دوره ي ریاست آقاي 

اي  ویژه  عنایت  که  صادقي  دکتر 
تقبل  را  ي  عمده  مبلغ  و  داشتند 
کردند و ما حدود چندین دستگاه  
میکروسکوپ براي مطاللعه مقاطع 
گفت  میشه  تقریبا  و  کردیم  تهیه 
را  کارمان  کارشناسي  حد  در  که 
توسعه  براي  منتها  اندازد،  مي  راه 
این رشته و گرایش هاي این رشته 
چندین  به  نیاز  ما  دانشگاه  در 

آزمایشگاه دیگر داریم.
مهم تر از این هم واقعیت این است 
بتوانیم  اینکه  براي  بایستي  ما  که 
شاید  بدهیم  توسعه  را  رشته  این 
در  علمي  هیئت  جذب  به  نیاز 
باشیم  داشته  مختلف  گرایشات 
از اینکه  که این امر هم حتما بعد 
گرایشات ارشد اضافه شدند در این 

دانشگاه پایه ریزي خواهد شد.
در000 دکتر0 پيشنهاد0 يا0 طرح0

رابطه0با0رشته0زمين0شناسي0در0
سطح0دانشگاه:

در  رشته  این  که  این  به  توجه  با 
استان ما ناشناخته مانده و یا بحث 
اکتشاف معادن و یا بحث مطالعات 
زیست محیطي در این منطقه هنوز 
هاي  کار  میتوانیم  و  هست  بکر 
میتوانیم  بدیم،  انجام  را  جدیدي 
طرح هایي را با ارگان هاي ذي ربط 
گروه  طرف  از  مشترک  صورت  به 
پایه ریزي کنیم  و به مطالعه موارد 

ذکر شده بپردازیم.
همچنین این موارد مي توانند براي 
گرایشات  در  ارشد  دانشجویي  کار 
پیشنهاد  دانشگاه  این  در  مختلف 
شوند که این نیز میتواند پایه گذار 

دانشگاه  این  در  مختلف  گرایشات 
باشد.

ژئوشیمي،  گرایشات  پیگیر 
هم  محیطي  زیست  و  پترولوژي 
هستیم که انشاهلل در آینده نتیجه 

بدهد.

سخن0آخر:00
خدمت  برادرانه  توصیه  یک 
اینکه  آن  و  دارم  عزیز  دانشجویان 
بدون  زندگی  در  موفقیتی  هیچ 
میسر  کوشش  و  تالش  و  سعی 

نخواهد شد.
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گردآورنده:عرفان پورعبدل
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زمین شناسی نفت
تعریف:

زمین شناسی نفت از دو کلمه Petroleum Geology که اصطالح پترولیوم )به معنای روغن سنگ(،دو کلمه التین پترا به 
معنی سنگ، والیوم به معنی روغن را شامل می شود. Geology هم که به معنای زمین شناسی می باشد. 

دید کلی:
است  بیتومین  یا  و  قیر  نوعی  پترولیوم  یا  نفت 
از هیدروکربور های  ای  به صورت مجموعه  که 
مخازن  در  گاز  یا  و  مایع  اشکال  به  مختلف، 
زیرزمینی وجود دارد. پترولیوم در شیمی و زمین 
شناسی، اصطالحا به ترکیبات هیدروکربوره ای 
اطالق می شود که توسط چاه های نفت از داخل 
زمین استخراج می شوند. شکل اصلی پترولیوم 
در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام 
گاز طبیعی نامیده می شود بخشی از پترولیوم 
در شرایط متعارفی )15 درجه سانتیگراد و 760 

میلیمتر جیوه( به صورت مایع درآمده که به آن نفت خام می گویند و بخش دیگر به همان صورت گاز باقی می ماند.

تاریخچه و سیر تحولی:
گرفته  می  قرار  استفاده  مورد  قدیم  بسیار  زمانهای  از  نفتی  مواد 
است. نادر شاه با استفاده از روشن کردن مشعلهای  نفت موفقیت 
چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. بیشتر تولیدات نفتی 
تا نیمه قرن نوزدهم از طریق چشمه های نفتی با گودال های کم 
عمق و چاه های دستی حفر شده در مخازن نفتی کم عمق، صورت 
می گرفته است. حفاری های نسبتا عمیق تر جهت استخراج نفت در 
ابتدا در ناحیه پچل بورن فرانسه صورت گرفته است. در این ناحیه 
ماسه های نفتی در سطح زمین به طور قابل مالحظه ای گسترده 

بوده است.

آشنایی با رشته زمین شناسی نفت
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بهره برداری از شیلهای نفتی در سال 1847 
اسکاتلند  توربن  ناحیه  کربونیفر  شیلهای  در 
آغاز شد. تکنولوژی حفاری با سیم بکسل در 
سال 1859 توسط کلنل دریک به کار گرفته 
در  حفاری  سریع  رشد  آن،  با  همزمان  شد. 
آمریکای شمالی و نقاط دیگر جهان آغاز شد. 
تولید هیدروکربور مایع در نیمه قرن نوزدهم 
سرعت  به  ها  پاالیشگاه  توسعه  و  احداث  با 

توسعه یافت.

این گرایش از زمین شناسی به بررسی منشا، پیدایش و مهاجرت 
اکتشاف  پردازد.  می  ذخایر  این  اکتشاف  همچنین  و  گاز  و  نفت 
مخازن نفت و گاز از مهم ترین وظایف فارغ التحصیالن این رشته 

می باشد.
ادارات  در  قادرند  شوند  می  تربیت  رشته  این  در  که  دانشجویانی 
مختلف  نفتی  های  ژئوفیزیک شرکت  و  زمین شناسی،پتروفیزیک 

مشغول به کار شوند.

ــور  ــف کش ــی مختل ــای نفت ــرکت ه  ش
عبارتنــد از:

شرکت نفت فالت قاره ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت مناطق نفت خیر جنوب
شرکت نفت و گاز پارس

شرکت مهندسی و توسعه نفت
شرکت ملی حفاری ایران

نیمه  ها شرکت  ده  و  نفت خزر  شرکت 
دولتی و خصوصی دیگر.

گردآورنده: بیتا حمیدپور
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پدیده ای طبیعی است که طی آن گل والی از زیر زمین به 
شکل چشمه وار به سطح زمین می رسد و شکل ماهوری 
از عوارض ژئومورفولوژی  بخود می گیرد.گل فشان یکی 
و زمین شناسی است که از یک یا چند دهانه آتشفشانی 
ازآن به خارج  تشکیل شده و به طور مداوم گل سردی 
انباشته شدن روی هم، کم کم  با  پرتاب و روان شده و 
مخروطهای کوچک و بزرگی را تشکیل می دهد. برخی 
معتقدند گل فشان پدیده ای مرتبط با فعالیت های آتش 
پدیده  این  معتقدند  دانشمندان  اغلب  اما  است،  فشانی 

خاستگاه غیر آتشفشانی دارند.

Mud volcano

دو عامل پیدایش گل فشان ها به شرح زیر است:
1- فشارهای زمین ساختی باعث پیدایش گل فشان ها شده 

اند. این گل فشان ها دارای روانه های گلی سرد هستند.
2- گل فشان ها از عوارض مرتبط به پیامدهای آتشفشان 
ها است که این نوع گل فشان ها دارای روانه های گلی داغ 

می باشند.

منشا تشکیل گل فشان ها در سواحل شمالی دریای عمان، فشار حاصله حرکت صفحه اقیانوسی دریای عمان و در 
منطقه شمال ایران - گلستان نیز مربوط به زیرصفحه قاره ای ایران باشد.

وجود این پدیده ریخت شناختی در هر منطقه نشانه فعالیت زمین ساختی آن منطقه بوده است. بنابراین احتمال زلزله 
خفیف و گسل خوردگی وجود داشته که این امر باید در احداث سازه های ثابت و سکونت گاه ها لحاظ شود.

از لحاظ وجود منابع آب و نفت و سایر  ترکیبات بعضی گل فشان ها تا حدی مشخص کننده وضعیت درونی زمین 
مشتقات هیدروکربنی می باشد.

گلفشان

فرآیند تشکیل:

گلفشان قارنیاق قال استان گلستان

پدیده های زمین شناسی
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ساحلی  جلگه  در  اکثراْ  ایران  های  فشان  گل 
دریای عمان در جنوباستان سیستان و بلوچستان 
و استان هرمزگان و نمونه های در شمال استان 
اند. شده  واقع  گمیشان  شهرستان  در  گلستان 

در  هرمزگان  استان  هاي  گلفشان  بیشترین 
واقع  مبارک  کوه  منطقه  و  جاسک  شهرستان 
توَجک  روستاي  در  آن  بزرگترین  که  هستند 
شهرستان  هاي  گلفشان  بیشترین  و  دارد  قرار 
جاسک در روستاي سرخکوه واقع هستند که به 
مجموعه گل افشان هاي چلپي سرخکوه معروف 
هستند که تعداد آنها به بیش از 100 گل افشان 
میرسد که در اثر فعالیت گسل گاوبندي شکل 

گرفته اند در برخي از این گلفشان ها گوگرد و گاز و مواد نفتي وجود دارد تعدادی از آن ها فعال بوده و فعالیت آن ها 
در فصول مختلف سال با تغییراتی همراه است، بطوریکه گاهی یک گل فشان فعال، ممکن است غیرفعال شود و بالعکس.

گل فشان ها در سرتاسر دنیا پراکنده هستند. بزرگ ترین کوه گل افشان دنیا با ارتفاع 500 متر در منطقه بلوچستان 
پاکستان قرار دارد. معروف ترین گل فشان ایران در منطقه  تَنگ در استان سیستان و بلوچستان و در شهرستان کنارک 
قرار دارد. این گل افشان مجموعه ای از چند تپه با ارتفاع متفاوت است که هم اکنون فقط یکی از آن ها فعالیت گل 
فِشانی دارد. به علت نزدیکی زیاد این منطقه به اقیانوس هند و همچنین شکل خاص پوسته زمین در این ناحیه، پوسته 
اقیانوس با شیب بسیار تندی در زیر این منطقه به داخل زمین فرو می رود که باعث به وجود آمدن فشارهای زیادی به 
پوسته زمین می گردد. فشار به وجود آمده باعث خروج آب و به همراه آن گل و الی می شود. این عامل یکی از علت 

های به وجود آمدن گل افشان ها و چشمه های آب معدنی فراوان در این منطقه به شمار می آید.

گلفشــــــان
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پدیده طبیعی گلفشان در شمال غربی شهرستان چابهار 
در دشت گسترده ای به نام کهیر وجود دارد که با پرتاب 
گل همراه با متصاعد شدن گاز از اعماق زمین به وجود 
آمده است و نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. 
این پدیده که بر اثر عوامل مهم زمین شناختی و بیانگر 
فعالیت های زمین ساختی منطقه است در طول سالیان 
گونه  هیچ  که  آورده  وجود  به  گل  از  ای  تپه  متمادی 
ای ازگیاهان در این خاک رشد و نمو نمی کند. پدیده 
ایجاد  مخروط  شکل  به  رنگی  خاکستری  تّپه  گلفشان، 
کرده که به علت مسطح بودن زمین منطقه از فواصل دور 
قابل رؤیت است. بزرگ ترین گل افشان موجود در میان 

گل افشان های چابهار گل افشان تنگ است.

این  شرق  شمال  کیلومتری   8 حدود  فاصله  در 
مجموعه، مجموعه گل افشان دیگری وجود دارد 
که از فعالیت آن اطالع دقیقی در دسترس نیست. 
گل افشان دیگری با نام پیرگل در منطقه بزمان 
با  هایی  افشان  گل  دارد.  قرار  استان  همین  در 
در  تپه  منطقهگمیشان  در  مانند  حوض  ساختار 
استان گلستان قرار دارد. گل افشان های حوض 
اند.  شده  گزارش  میناب  منطقه  در  نیز  مانندی 
چشمه های ِگلفشان چابهار پدیده ای طبیعی در 
جنوب شرقی ایران اند. این گلفشان ها در جنوب 

استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

بر صحت  تاییدی  آن  همراه  به  بخار  وجود  عدم  و  گل  بودن  سرد 
ادعای ذکر شده است. زیرا در مناطقی که پدیده های مشابهی به 
علت گرمای زمین و فعالیت های آتشفشانی رخ می دهد، خروج آب 

گرم به همراه بخار طبیعی تر است.

گلفشان پیرگل سیستان و بلوچستان

گلفشان ناپگ)تنگ( چابهار

Mگلفشان
ud volcano

گردآورنده: هدیه حبیبیان - مهسا مشفق
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کاربرد زمین شناسی 
   در مهندسی عمران 

زمین شناسی مهندسی یک فیلد 
زمین  های  رشته  بین  مطالعاتی 
شناسی و عمران)ژئوتکنیک(است 
جنس  و  ساختار  مطالعه  به  که 
های  پروژه  انجام  محل  در  زمین 
سازه  ساخت  جمله  از  مهندسی 
های عظیم)پل های با دهانه زیاد/

صنعتی/نیروگاهها/سد  های  سازه 
های  ها/تونل  مختلف/جاده  های 
مختلف و سایر پروژه های عمرانی(

به   نیاز  امر  این  که  پردازد  می 
آگاهی و درک کامل ساختارهای 
مهندسی  جنبه  از  شناسی  زمین 
موضوع می باشد برای دستیابی به 
اهداف فوق مهندس  زمین شناس 
مکانیک  شناسی/  زمین  علم  از 
مکانیک   / هیدرولوژی   / خاک 
بهره  و  ژئومکانیک  و  سنگ 
ژئوتکنیک  آزمایشات  از  گیری 
انجام  را  خود  کار  ژئوفیزیک  و 
کیفی  و  کمی  نتایج  و  دهد  می 
این مطالعات  از  ارزیابی حاصل  و 
ارایه  مهندسین  به  استفاده  برای 
می شوند. همچنین بهره گیری از 
دانش ژئوفیزیک نسبت به شناخت 
محلهای مناسب جهت سد سازی 

می توان اقدام نمود. 
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی 
شناسی  زمین  های  تحقیق  در 

مهندسی نقش اساسی دارد، چون 
و  پروژه  پیشرفت  ادامه  آن  هدف 
بررسی روش هایی برای به دست 
است  اطالعاتی  ثبت  و  آوردن 
مهندسی  نیازهای  رفع  برای  که 
مناسب  محیطی  زیست  و  عمران 

است. 
شناسی  زمین  هدف  مهمترین 
تلفیق داده های مکانی و ارزیابی 
نهایی آنها است سیستم اطالعات 
از  استفاده  امکان  جغرافیایی 
روشهای مختلف ترکیب و تفسیر 
درآوردن  نقشه  به  و  ها  داده 
می  فراهم  را  جدید  متغیرهای 
درتهیه  میتوان  آنها  از  که  آورد 
استفاده  نهایی  های  نقشه  
در  آمده  بدست  نتایج  از  و  نمود 
اجرا  طراحی  های  گیری  تصمیم 
و نگهداری پروژه ها بهره گرفت. 

شناسی  زمین  مطالعات  انجام 
مهندسی  پروژه  احداث  محل  در 
بروز خسارات  از  جهت جلوگیری 
انجام  از  بعد  یا  قبل  در  احتمالی 
دلیل  همین  به  باشد  می  پروژه 
زمین  کارشناسان  همکاری 
شناسی و مهندسین عمران حوزه 
ژئوتکنیک یک امر الزامی میباشد.

نقش زمین شناسی خصوصا زمین 
های  پروژه  در  مهندسی  شناسی 

حیاتی  و  کارساز  نقشی  عمرانی 
می باشد که متاسفانه  در کشور 
مسئله  این  به  چندانی  توجه  ما 
نمی شود و همینطور عدم آشنایی 
و  مهندسی  زمین شناسی  علم  با 
گیری  بهره  در   انگاری  سهل  یا 
پروژه های  اجرای  علم در  این  از 
عمرانی می تواند به ایجاد خسارت 
و  منجر گردد  مالی  و  های جانی 
اجرای  که  گردد  باعث  اینکه  یا 
پروژه با صرف هزینه های اضافی 
و سنگینی همراه گردد بنابراین با 
زمین شناسی  های  بررسی  انجام 
شناسی  زمین  خصوص  به  و 
کارهای  زیربنای  که  مهندسی 
مهندسی عمران به حساب می آید 
می توان از بروز مشکالت و صرف 
هزینه های اضافی و حادث شدن 
اتفاقات غیر منتظره جلوگیری به 
که  است  ضروری  لذا  آورد.  عمل 
قبل از اجرای پروژه های عمرانی 
شناسی  زمین  مطالعه  به  بزرگ 
ناحیه در مقیاس وسیع اقدام گردد 
تداوم  و  پایداری  حفظ  همچنین 
بزرگ  های  سازه  از  برداری  بهره 
مستلزم  سدها،  نظیر  مهندسی 
متقابل  عملکرد  به  دقیق  توجه 
بررسی  باشد،  می  سازه  و  زمین 
مهندسی،  شناسی  زمین  مسائل 

کاربرد زمین شناسی در مهندسی عمران
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نیز  و  ساختمانی  شناسی  زمین 
بررسی مسائل مربوط به  ژئوفیزیک 

امر اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
کاربرد های زمین شناسی 

کاربرد زمین شناسی درمهندسی 
عمران:  

شناسی  زمین  علم  از  ای  شاخه 
کاربرد  به  که  است  ژئوتکنیک  و 
زمین شناسی مهندسی در مسائل 
عمران  های  پروژه  و  مهندسی 
سازی،  تونل  سدسازی،  قبیل  از 
های  پروژه  سایر  و  سازی  جاده 
این  در  پردازد.  می  عمرانی  بزرگ 
و  خاک  مهندسی  خواص  رشته، 
سنگ، مقاومت زمین های مختلف، 
پایداری شیب ها و وضعیت آبهای 
اجرای  با  ارتباط  در  زیرزمینی 
توجه  مورد  مهندسی  های  پروژه 
قرار می گیرد. عدم آشنایی با علم 
زمین شناسی مهندسی و یا سهل 
انگاری در بهره گیری از این علم در  
اجرای پروژه های عمرانی می تواند 
به ایجاد خسارت های جانی و مالی 
منجر گردد و یا اینکه باعث گردد 
هزینه  صرف  با  پروژه  اجرای  که 
همراه  سنگینی  و  اضافی  های 
گردد. بنابراین با انجام بررسی های 
زمین شناسی و به خصوص زمین 
زیربنای  که  مهندسی  شناسی 
کارهای مهندسی عمران به حساب 
می آید، می توان از بروز مشکالت 
و صرف هزینه های اضافی و حادث  
شدن اتفاقات غیر منتظره جلوگیری 
به عمل آورد. لذا ضروری است که 
عمرانی  های  پروژه  اجرای  از  قبل 

شناسی  زمین  مطالعه  به  بزرگ 
ناحیه در مقیاس وسیع اقدام گردد. 

کاربرد زمین شناسی در زمین 
شناسی ساختمانی: 

به دلیل افزایش کارهای ساختمانی 
فضاهای  ایجاد  گسترش  و 
احداث  و  ها  تونل  و  زیرزمینی 
شهرک  و  ها  پاالیشگاه  و  سدها 
و  مطالعات  لزوم  صنعتی،  های 
به  و  شناسی  زمین  های  بررسی 
مهندسی  شناسی  زمین  خصوص 
مکانیک سنگ  و  مکانیک خاک  و 
ضرورت  ساختمانی  امور  انجام  در 
بیشتری پیدا کرده است و بایستی 
برحسب نوع سازه و تأثیر ساختمان 
و  پایداری  در  زمین شناسی،  های 
مطالعه  به  سازه،  آن  ناپایداری  یا 
مختلف  ساختمانهای  شناسایی  و 
زمین اقدام نمود و نقش هریک از 
آنها را در انجام  عملیات ساختمانی 
داد.  قرار  مورد مطالعه و شناسایی 
از  شناسی  زمین  های  ساختمان 
سازه  رفتار  در  که  هستند  عواملی 
دارند.  بسزایی  اثر  مهندسی  های 
ها،  سازه  احداث  هنگام  به  زیرا 
ساختمان ها بر روی زمین ساخته 
می شوند که به هرحال در شرایط 
طبیعی نمی تواند عاری از هرگونه 
شناسی  زمین  های  ساختمان 
باشد و به خصوص چنانچه شرایط 
شناسی  زمین  های  ساختمان 
سوء  اثر  تواند  می  باشد،  نامناسب 
تخریب  و  ناپایداری  در  بیشتری 

سازه ها داشته باشد. 

کاربردهای زمین شناسی در 
زمین ساخت: 

از  است  عبارت  زلزله  بطورکلی 
جامد  پوسته  از  بخشی  ارتعاش 
شدن  آزاد  دلیل  به  که  زمین 
شکسته   از  حاصل  انرژی  ناگهانی 
تغییر  یا  و  پوسته  از  بخشی  شدن 
شکل بخش زیرین پوسته که بنام 
می  حاصل  است  معروف  گوشته 
گردد. همچنین با توجه به  نظریه 
جابجایی قاره ها و تکتونیک صفحه 
ای نیز تغییراتی در پوسته زمین به 
دلیل حرکت صفحات زمین صورت 
توانند  می  حرکات  این  گیرد.  می 
عامل بروز برخی از زلزله ها باشند. 
با توجه به این که عمق کانون زلزله 
ها متفاوت می باشد و این عمق به  
منطقه  هر  شناسی  زمین  شرایط 
حرکت  مطالعه  لذا،  دارد  بستگی 
زمین  های  ساختمان  و  صفحات 

شناسی به ویژه گسل ها و ...  
در شناخت زلزله و تعیین مکان و 

کانون آن مؤثر است.
کاربردهای زمین شناسی در 

مکانیک سنگ: 
از  است  عبارت  سنگ  مکانیک 
و  رفتار  شناخت  به  که  علمی 
مهندسی  و  مکانیکی  های  ویژگی 
سنگ ها پرداخته و چگونگی رفتار 
یا واکنش سنگ را در برابر تغییرات 
تنش در زمین مورد بحث قرار می 
تعریف  است  ممکن  اگرچه  دهد. 
فوق گویای تمام  موارد و مسائلی 
سنگ  مکانیک  علم  در  که  نباشد 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، 

کاربردهای زمین شناسی
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ولی به هرحال در این علم بیشتر 
خواص و رفتار مهندسی سنگ و 
میدان  برابر  در  آنها  های  واکنش 
مورد  آن  تغییرات  و  تنش  های 
راستا  این  در  که  باشد  می  توجه 
زمین شناسی مهندسی می توانند 
زمینه  این  در  را  خوبی  اطالعات 
مکانیک  مهندسان  اختیار  در 
سنگ قرار دهند تا آنها را یک گام  

جلوتر ببرند.
کاربردهای زمین شناسی در 

مکانیک خاک: 
بطورکلی، تعریف خاک از دیدگاه 
ممکن  مختلف  های  رشته 
به  باشد.  متغیر  حدودی  تا  است 
عبارتی تعریفی که یک متخصص  
با  کند  می  خاک  از  کشاورزی 
شناس  زمین  یک  که  تعریفی 
تا  است  ممکن  دارد  خاک  از 
نحوی  به  باشد،  متغیر  حدودی 
که از  دیدگاه زمین شناسی خاک 
عبارت است از مواد سست و جدا 
از هم که از تجزیه و تخریب سنگ 
های سطحی پوسته زمین حاصل 
شده باشد. در حالی که از دیدگاه 
عبارت  خاک  سازه،  مهندس  یک 
است از هرگونه مواد معدنی تحکم 
نیافته ای که از ذرات جامد و مجزا 
از هم تشکیل شده است و فضای 
و  گازها  سایر  یا  هوا  را  آنها  بین 
لذا  باشد.  کرده  اشغال  مایعات  یا 
برداشت  چنین  فوق  تعریف  از 
می گردد که از دیدگاه مهندسی 
بیشتر خواص فیزیکی و مکانیکی 
خاک مورد نظر است. در حالی که 

بیشتر  شناسی  زمین  دیدگاه  از 
منشأ و خواص مینرالوژیکی خاک 
مورد نظر است، که همین تفاوت 
ها باعث ارتباط و در آمیخته شدن 

این دو رشته شده است.
نتیجه گیری

بررسی تأثیر محیط زمین شناسی 
بر سازه های مهندسی و ارائه راه 
حل های مناسب جهت کاهش یا 
احتمالی  خطرات  نمودن  برطرف 
به  علم،  این  از  هدف  همچنین 
مسائلی  از  دسته  آن  حل  دنبال 
است که در ارتباط با زمین، برای 
سازه های مهندسی ایجاد می شود. 
همچنین ارزیابی زمین شناسی و 
با  منطقه  یک  محیطی  زیست 
هدف فراهم ساختن اطالعات الزم 
زمین،  کاربری  ریزی  برنامه  برای 
با  زمین  از  بهینه  استفاده  سبب 
محدودیت  و  ها  فرصت  به  تئجه 
های ناشی از جایگاه زمین شناسی 
شده و موجب انعطاف پذیری در 
از  استفاده  برای  گیری  تصمیم 
زمین می شود. انعطاف پذیری در 
به  زمین  از  مختلف  های  کاربری 
وسیله ویژگی های زمین شناسی 
می  کنترل  منطقه  هر  مهندسی 
شود. بنابراین در طرح های توسعه 
کاربری  ریزی  برنامه  و  شهری 
های  محدودیت  شناخت  زمین، 
است. ضروری  و  الزم  ژئوتکنیکی 

دانش  از  گیری  بهره  همچنین 
ژئوفیزیک نسبت به شناخت محل 
های مناسب جهت سد سازی می 

توان اقدام نمود.

منتظر باشید!!
به  عدم  از  ناشی  خسارات  با 
پروژه  در  شناس  زمین  کارگیری 
بعدی  شماره  در  عمرانی  های 
آشنا  جوان  کاوان  زمین  نشریه 

خواهید شد.

گردآورنده:زهرا دادخواه - عرفان پورعبدل
منبع:  مقاله کاربرد زمین شناسی مهندسی در مهندسی 
عمران و ژئوفیزیک سدسازی / فرزاد ستوهیان-پوریا 

نظری-پویا فکور-سجاد حسنی
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موزه زمین شناسی
محقق  دانشگاه  پایه  علوم  دانشکده  در  واقع 
با خواص  و سنگها  ها  کانی  انواع  دارای  اردبیلی 
خاکی  کره  این  سرتاسر  از  فراوان  کاربردهای  و 
یا چند  از یک  گرداوری شده است. همه سنگها 
در  آنها  مختلف  ازانواع  و  اند  شده  تشکیل  کانی 
استفاده  هنر  و  صنعت  پزشکی  سازی  ساختمان 

میشود.

ما در اینجا قصد داریم تا شما را با تعدادی از کانی های موجود در موزه زمین شناسی آشنا کنیم

رزکوارتز
ــه  ــه ســنگهایی اســت ک ــرژی و بســیار پرطرفداراســت از جمل ــی ســنگی پران ــز صورت کوارت
خــودش مســتقیما انــرژی را بــه بــدن وارد مــی کند.رنــگ صورتــی آن بخاطــر وجــود عنصــر 
منگنــز درون آن اســت. رز کوارتــز کــدر فراوانــی بیشــتری دارد و بصــورت مهــره یــا ســنگ 
هــای تزیینــی و یــا در معمــاری اســتفاده میشــود.این ســنگ خاصیــت درمانــی نیــز دارد و 
بــرای کاهــش اســترس و ایجــاد آرامــش توصیــه مــی شــود. معــادن این ســنگ در کشــورهای 
ــه وفــور موجــود اســت امــا در اکثــر نقــاط ایــن ســنگ موجــود  برزیــل آمریــکا و اتریــش ب
اســت و بهتریــن نــوع آن در ماداگاســکار اســت.جدا از بحــث درمــان ایــن ســنگ بــرای افــراد 
مبتــال بــه ســرطان مضــر بــوده و توصیــه مــی شــود از لمــس ایــن ســنگ خــودداری کننــد.

عقیق
ــاد اســت و علــت آن ناخالصــی هــای موجــود درآن مــی  تنــوع رنگــی در ایــن ســنگ هــا زی

باشــد.این امــر باعــث شــده تــا از کانــی هــای نیمــه قیمتــی محســوب شــود.
ــان  ــان و خراس ــه کرم ــزی و میان ــرز مرک ــق الب ــه مناط ــف از جمل ــی مختل ــران در نواح درای
جنوبــی معــدن عقیــق وجــود دارد. عقیــق ســنگی اســت کــه اغلــب درجواهرســازی اســتفاده 

مــی شــود اگــر کســی از انگشــتر عقیــق اســتفاده کنــد غصــه هــا ا ز او دور مــی شــود.

دانشگاه-محقق-اردبیلی» موزه زمین شناسی « 

نمایی-از-موزه

معرفی و تشریح کانی های موزه
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درباره خاصیت درمانی سنگها
طبیعت یک سفره گشوده ولی ناشناخته است تالش های انسان هنوز نتوانسه به اعماق این مائده گسترده پی ببرد . برای 
حفظ سالمتی و کسب نیرو قدرت حیات بدن بهترین و ایمن ترین روش و استفاده از عناصر و اجزا موجود در طبیعت 
می باشد.زیرا این عناصر طبیعی و خدادادی منبع حیات و زندگی برای بشر است.سنگ درمانی خواص و اثرات شفا بخش 

سنگها به مراتب قوی تر و بی ضررتر خواهد بود.
 

آمیتیست طالدار

اپیدوت

این سنگ برای تعادل بدن و قلب بسیار موثر است 
است.

 از انواع شفاف آن در جواهرسازی استفاده می شود.

خواص سنگ آمیتیست باعث میشود ساختار عصبی 
مغز به تعادل برسد. برای افرادی که قصد ترک کرد 

کردن عادت های بد مانند الکل یا مواد مخدر را 
دارند بسیار مفیداست.

عقیق

گردآورنده:افسانه معجز - گیتا بهاری
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انرژی زمیــن گرمایی
انرژی زمین گرمایی چیست ؟

توجه به انواع انرژی  غیر وارداتی و متفاوت از سوخت فسیلی نکته ای 
است که در بسیاری از کشورهای دنیا مبنای برنامه ریزی های بلند 
آالینده های  بحران  افزایش  با  دیگر  از سوی  است.  گرفته  قرار  مدت 
محیطی  زیست  فاکتورهای  به  توجه   ، فسیلی  سوختهای  از  ناشی 
به  ریزان  برنامه  توجه  نیز  و  المللی  بین  نهادهای  و  ارگانها  توسط 
استفاده ازانرژی تجدیدپذیر موجب گردیده تا امروزه  به این مباحث 
با جدیت بیشتری پرداخته شود . انرژی زمین گرمایی نیزیکی از منابع 
واژه  ترجمه  گرمایی  زمین  اصطالح   . میباشد  تجدیدپذیر  انرژیهای 
Geothermal است که ریشه یونانی داشته و از کلمات Geo به معنای 

زمین  انرژی  است.  شده  تشکیل  حرارت  معنی  به   Therme و  زمین 
گرمایی، انرژی موجود در عمق زمین است که از انرژی خورشیدی که 
در طول هزاران سال در داخل زمین ذخیره شده و همچنین فروپاشی 
یا زوال ایزوتوپ های اورانیوم رادیو اکتیویته،توریم و پتاسیم در طی 
نواحی  در  عمدتا  که  است  گرفته  نشات  زمین   درازدرعمق  سالیان 
زلزله خیز و آتشفشانی جوان و صفحات تکتونیکی زمین متمرکز شده 
است . زمین منبع عظیمی از انرژی است بطوریکه حرارت در هسته 
آن بیش از 5۰۰۰ درجه سانتیگراد  می رسد حرارت زمین به طرق 
و  ابفشانها-  ابگرم-  های  چشمه  آتشفشان-  فوران  جمله  از  مختلف 
گلفشانها در اثر کاهش چگالی زمین و خاصیت رسانایی از بخشهایی 
از زمین به سطح آن هدایت میشوند. درجه حرارت  زمین با توجه به 
عمق آن به صورت غیر خطی زیاد میشود. )با تقریب خطی هر ۱۰۰ 
متر ۳ درجه سانتی گراد(  انرژی حرارتي ذخیره شده در ۱۱ کیلومتر 
فوقانی پوسته زمین معادل پنجاه هزار برابر کل انرژی به دست آمده 
از منابع نفت وگاز شناخته شده امروزجهان است. انرژی زمین گرمایی 
بر خالف سایر انرژیهای تجدید پذیر محدود به فصل ، زمان وشرایط 
خاصی نبوده بدون وقفه قابل بهره برداری می باشد. همچنین قیمت 
تمام شده برق در نیروگاههای زمین گرمایی با برق تولیدی از سایر 
نیروگاههای متعارف) فسیلی ( قابل رقابت بوده و حتی از انواع دیگر 

انرژیهای نو بمراتب ارزانتر است.

تاریخچه انرژی زمین گرمایی در ایران :
در-ایــران-از-ســال-1354-مطالعــات-گســترده-ای-بمنظــور-شناســایی-پتانســیل-
هــای-منبــع-انــرژی-زمیــن-گرمایــی--توســط-وزارت-نیــرو-بــا-همــکاری-
مهندســین-مشــاور-ایتالیایــی--ENEL در-نواحــی-شــمال-و-شــمال-غــرب-ایــران-
در-محــدوده-ای-بــه-وســعت-260-هــزار-کیلومتــر-مربــع-آغــاز-گردیــد.-نتیجــه-ایــن-
تحقیقــات-مشــخص-نمــود-کــه-مناطــق-ســبالن،-دماونــد،-خــوی،-ماکــو-و-ســهند-
بــا-مســاحتی-بالــغ-بــر-31-هــزار-کیلومتــر-مربــع-جهــت-انجــام-مطالعــات-تکمیلــی-
ــن- ــی-مناســب-مــی-باشــند.-در-همی ــن-گرمای ــرژی-زمی ــرداری-از-ان ــره-ب و-به
راســتا-برنامــه-اکتشــاف،-مشــتمل-بــر-بررســیهای-زمیــن-شناســی،-ژئوفیزیــک-و-
ژئوشــیمیایی-برنامــه-ریــزی-شــد.-در-ســال-1361-بــا-پایــان-یافتــن-مطالعــات-
ــا- ــتعد-ب ــی-مس ــده،-نواح ــر-ش ــق-ذک ــک-از-مناط ــر-ی ــی-در-ه ــاف-مقدمات اکتش
دقــت-بیشــتری-شناســایی-شــده-و-در-نتیجــه-در-منطقــه-ســبالن:-نواحــی-
مشــکین-شــهر،-ســرعین-و-بوشــلی،-در-منطقــه-دماونــد-ناحیــه:-نونــال،-در-منطقــه-
ــه- ــج-ناحی ــهند-پن ــه-س ــور-و-در-منطق ــمه-و-قط ــیاه-چش ــی:-س ــوی-نواح ــو--خ ماک
کوچکتــر-جهــت-تمرکــز-فعالیتهــای-فــاز-اکتشــاف-تکمیلــی-انتخــاب-شــدند.-پــس-
از-یــک-وقفــه-نســبتاً-طوالنــی-و-بــا-هــدف-فعــال-نمــودن-مجــدد-طــرح،-گزارشــهای-
ــده-و- ــری-ش ــان-UNDP-بازنگ ــط-کارشناس ــال-136۹-توس ــدداً-در-س ــود-مج موج
منطقــه-زمیــن-گرمایــی-مشــکین-شــهر-بعنــوان-اولیــن-اولویــت-جهــت-ادامــه-
ــام- ــروژه-انج ــده-پ ــر-ش ــات-ذک ــرو-مطالع ــد.-پی ــی-ش ــات-اکتشــافی-معرف مطالع
ــتر- ــایی-بیش ــور-شناس ــه-منظ ــی-ب ــی،-توصیف ــافی-،-تزریق ــای-اکتش ــاری-ه حف
پتانســیل-در-منطقــه-ســرعین-مشــکین-شــهر-در-ســال-تعریــف-1381گردیــد-کــه-
عملیــات-حفــر-اولیــن-چــاه-زمیــن-گرمایــی-نیــز-در-همــان-ســال-آغــاز-گردیــد-
.فــاز-اول-ایــن-پــروژه-در-ســال-1383-اتمــام-یافــت-کــه-درمجمــوع-ســه-حلقــه-
ــد-و-تســت- چــاه-اکتشــافی-و-دو-حلقــه-چــاه-تزریقــی-در-ایــن-مرحلــه-حفــر-گردی
ــم- ــه-مه ــت-ک ــام-گرف ــت-انج ــا-موفقی ــافی-ب ــاه-اکتش ــه-چ ــه-حلق ــه-از-س دوحلق
تریــن-دســتاورد-ایــن-فــاز-از-پــروژه-کســب-دانــش-فنــی-مربــوط-بــه-حفــر-چــاه-
هــای-زمیــن-گرمایــی-بــود-.-فــاز-دوم-ایــن-پــروژه-در-ســال-1384-آغــاز-گردیــد.

Geothermal Energy

انرژی زمین گرمایی
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توانمنــدی هــای حاصلــه در کشــور در حــوزه انــرژی 
زمیــن گرمایــی:

و ساخت  زمین گرمایی  میدان  توسعه  پروژه  در 
چاهها،  حفاری  مراحل  شهر  مشکین  نیروگاه 
تست،ساخت  دوره  در  ها  چاه  از  برداری  بهره 
به تست در کشور کامال  مربوط  دستگاههای 
به  داخلی  متخصصان  توسط  و  شده  بومی 

انجام رسیده است.
های  پمپ  از  استفاده  زمینه  در  همچنین 
حرارتی زمین گرمایی تا کنون تکنولوژی 
نصب کویل های زمینی به صورت کامل 
و 100 درصد در کشورمان ایران بومی 

شده است.

تاریخچه انرژی زمین گرمایی درجهان :
وجود کوههای آتش فشانی اولین نشانه وجود گرما در زیر زمین بود.

حفر اولین منابع زمین گرمایی در فاصله زمانی بین قرن های 16و 17 میالدی
 قرن هجدهم میالدی اولین اندازه گیری ها در بلفورت فرانسه

اوایل قرن نوزدهم استخراج سیاالت زمین گرمایی با هدف بهره برداری از پتانسیل انرژی حرارتی در ایتالیا صورت گرفت.

1870: استخراج بخارات طبیعی آب با هدف بهره برداری از انرژی مکانیکی آن انجام شد.
1904:تولید برق از این انرژی در الردرلو ایتالیا

1920:نخستین چاهها ژئو ترمال در ژاپن و کالیفرنیا به طور همزمان

1928:استخراج سیال زمین گرمایی برای تامین گرمایش منازل در ایسلند.

پس از جنگ جهانی دوم در سال 1958 نیوزلند بعنوان دومین کشور فعال در این زمینه اقدام به تولید برق از انرژی 
زمین گرمایی نمود.

نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر
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نحوه ی استفاده از انرژی زمین گرمایی
نیــروگاه هــای زمیــن گرمــای یــا ژئوترمــال بــه واحــد هــای تبدیــل انــرژی گفتــه مــی شــود کــه انــرژی خــود را از طریــق ســیال گــرم شــده از طریــق عبــور از 

میــان الیــه هــای پوســته زمیــن بــه دســت آورد.
اگــر نیــروگاه هــای زمیــن گرمایــی را باســایر نیــروگاه هــای انــرژی نــو مقایســه کنیــم مشــاهده مــی کنیــم کــه نیــروگاه هــای زمیــن گرمایــی بــه دلیــل بــاال 
بــودن ضریــب دسترســی)85 درصــد زمــان در ســال(،در جهــان از اهمیــت فراوانــی برخوردارنــدو از ایــن نــوع نیــروگاه هــا مــی تــوان بــه عنــوان بــار پایــه شــبکه 
اســتفاده نمود.یکــی از انــواع دســته بنــدی نیــروگاه هــای زمیــن گرمایــی بــه ایــن صــورت اســت کــه براســاس نــوع ســیال خروجــی از چــاه هــای تولیــدی و نیــز 

تجهیــزات مــورد اســتفاده در ســیکل نیــروگاه هــا آن هــا را دســته بنــدی نمــود .

براین اساس نیروگاه های زمین گرمایی به ۳ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
۱-نیروگاه هایی که سیال خروجی از چاه، بخار باشد.

۲-نیروگاه هایی که سیال خروجی از چاه،بخار و مایع داغ باشد.
۳-نیروگاه هایی که سیال خروجی از چاه،مایع داغ باشد.

:)Dry steam(1-نیروگاه با سیال کامال بخار
)production( درایــن نــوع نیــروگاه هــا ســیال خروجــی از چــاه هــای تولیــدی
)Turbine( کامــال بخــار بــوده و مــی تــوان بخــار آن را مســتقیم و بــه توربیــن

منتقــل نمــود تابــا فشــار ســیال،ضمن بــه حرکــت درآوردن توربیــن با اســتفاده 
از ژنراتــور )Generator(تولیــد بــرق انجــام گیــرد.

)silencer( ــن ــه ک ــتگاه صداخف ــک دس ــه ی ــی ب ــیال خروج ــا س ــت ه در ان
ــه  ــوده ب ــه صــورت بخــار ب ــا آن قســمت از ســیال کــه ب منتقــل مــی شــود ت

ــل شــود. فضــا منتق
در انــت هــا مــی تــوان از مایــع گــرم خروجــی از توربین،بــرای اســتفاده هــای 
مســتقیم )حرارتــی(و زمیــن گرمایــی)Geothermal Direct uses(اســتفاده نمــود 

یــا آن هــارا بــه داخــل چــاه هــای تزریــق منتقــل نمــود .

:)Steam Flash( 2- نیروگاه با سیال دوفازی
در این نوع نیروگاه ها ،سیال خروجی از چاه های تولیدی به صورت دو فاز مایع و بخار است.

به طورتقریبی می توان نیروگاه های سیال دو فازی را بر اساس سیکل و تجهیزات مورد استفاده در آن به 3دسته تقسیم نمود :
:)single flash backpressure(1-2:نیروگاه بخار تک مرحله ای باخروجی اتمسفر

در ایــن نــوع نیــروگاه ها،ســیال خروجــی از چــاه هــای تولیــدی ،توســط 
)separator( ــه بــه داخــل مخــزِن تفکیــک کننــده خطــوط انتقــال لول

هدایــت مــی شــوند.
ــیال  ــمتی از س ــار قس ــت فش ــت اف ــه عل ــده ب ــک کنن ــزن تفکی درمخ
ــارج  ــزن خ ــار مخ ــی بخ ــمت خروج ــده و از قس ــل ش ــار تبدی ــه بخ ب
ــن نیــروگاه  ــه داخــل توربیــن هدایــت مــی شــود .در ای مــی شــود و ب
خروجــی توربیــن بــه فضــا منتقــل مــی شــود.در نتیجــه میــزان تولیــد 
ــه فشــار ســیال و فشــار  ــور ب ــرق  در ژنرات ــوان در توربیــن و تولیــد ب ت

ــد داشــت . جــو بســتگی خواه
درصــد ظرفیــت نصــب شــده ایــن نــوع نیــروگاه هــا بــه نســبت ســایر 
نیــروگاه هــای زمیــن گرمایــی 1درصد،میــزان انــرژی تولیدی4درصــد و 

تعــداد واحــد هــای نیروگاهــی 5 درصــد اســت.

انرژی زمین گرمایی
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:)single flash condensing(2-2:نیروگاه بخار تک مرحله ای با کندانسور
تفاوت میان این نوع نیروگاه های زمین گرمایی با نیروگاه بخار تک مرحله ای با خروجی اتمسفر 
در این است که در این نیروگاه ،سیال خروجی از توربین به  داخل کندانسور منتقل می شود 
تا توسط آب سردی که توسط برج خنک کن )cooling Tower(تامین شده و با پمپ به داخل 
کندانسور هدایت میشود .فشار بعد ازتوربین کاهش یافته تا ضمن افزایش راندمان نیروگاه ،میزان 
تولید برق افزایش یابد. درصد ظرفیت نصب شده این نوع نیروگاه ها نسبت به سایر  نیروگاه های 
نیروگاهی 27درصد  تعداد واحد های  و  تولیدی42درصد  انرژی  زمین گرمایی 41درصد،میزان 

است.

:)Binary( 3-نیروگاه با سیال مایِع کامال داغ
در ایــن نــوع نیــروگاه هــای زمیــن گرمایــی ســیال خروجــی از چــاه هــای زمیــن گرمایــی بــه 
صــورت مایــع داغ و فاقــد هرگونــه بخــار اســت .درایــن حالــت مــی تــوان بااســتفاده از یــک 
ــه ســیال  مبــدل حرارتــی )Heat Exchanger(،حــرارت موجــود در ســیال زمیــن گرمایــی را ب
دیگــری ماننــد ایزوپنتان،ایــزو بوتــان و مــواد دیگــری کــه باحداقــل حــرارت مــی تواننــد بــه 
بخــار تبدیــل شــوند ،منتقــل نمــود و باانتقــال بخــار ایــزو بوتــان یــا دیگــر ســیاالت مشــابه بــه 
وســیله ی لولــه بــه توربین،نســبت بــه تولیــد تــوان و ســپس تولیــد بــرق در ژنراتــور اقــدام 
نمــود. نــام دیگــر ایــن نــوع نیــروگاه هــای زمیــن گرمایی،نیــروگاه هــای دو ســیاله نیــز هســت. 
درصــد ظرفیــت نصــب شــده ایــن نــوع نیــروگاه هــا نســبت بــه ســایر نیــروگاه هــای زمیــن 
ــی44  ــای نیروگاه ــد ه ــداد واح ــدی 9 درصــد و تع ــرژی تولی ــزان ان ــی 11درصــد ،می گرمای

درصــد اســت.

بخــار  3-2:نیــروگاه 
:)Double flash condensing(ای مرحلــه  دو 

در ایــن نــوع نیــروگاه زمیــن گرمایــی بــه دلیــل بــاال بــودن میــزان دبــی فــاز مایــع و نیــز فشــار 
آن مــی تــوان بــا کاهــش فشــار مایــِع خروجــی از مخــزِن تفکیــک کننــده ی دیگــر نســبت بــه 
ــه  ــده دوم را ب ــد شــده در مخــزن تفکیــک کنن ــدام نمــودو بخــار تولی ــی بخــار اق ــش دب افزای
داخــل قســمت هــای کــم فشــار توربیــن فرســتاده تابتــوان میــزان تــوان تولیــدی در توربیــن 
و در نتیجــه میــزان تولیــد بــرق در ژنراتــور را افزایــش داد. درصــد ظرفیــت نصــب شــده ایــن 
ــرژی  ــه نســبت ســایر نیــروگاه هــای زمیــن گرمایــی 20درصــد میــزان ان ــوع نیــروگاه هــا ب ن

تولیدی21درصــد و تعــداد واحــد هــای نیروگاهــی 12درصــد اســت.

ــد  ــی مانن ــتفاده از تجهیزات ــت بااس ــه ذکراس ــه الزم ب البت
ــان  ــش راندم ــه افزای ــبت ب ــوان نس ــی ت Regenerator م

ــود. ــدام نم ــرق اق ــش تولیدب ــه افزای ــروگاه و درنتیج نی

ــن  ــرفته تری ــوان پیش ــه عن ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
ــروگاه  ــوان از نی ــی ت ــع داغ م ــوع مای ــی از ن ــن گرمای ــروگاه زمی نی
ــدود  ــیال ورودی )در ح ــای س ــل دم ــه باحداق ــرد ک ــام ب kalina ن
80 درجــه ســانتیگراد (مــی توانــد بــرق تولیــد کنــد.در ایــن نــوع 

ــت. ــاک اس ــی از آب و آمونی ــل ترکیب ــیاِل عام ــروگاه س نی

نکته مهم:
ــزان  ــش می ــور افزای ــه منظ ــی ب ــن گرمای ــای زمی ــروگاه ه ــی از نی در بعض
تولیــد ،نیــروگاه هــای بخــار تــک مرحلــه ای و نیــروگاه هــای دو ســیاله را 

ــا ســری مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد. ــه صــورت مــوازی ی ب

منبع: سایت www.barghnews.comگردآورنده:زهرا دادخواه-عرفان پورعبدل
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Earthquakesزلزلهــــ
زمین لرزه:

ایجاد  باعث  که  زمین  پوسته  از  انرژی  ناگهانی  خروج 
موج میشود.

زمین  جنبش  و  لرزش  بوَمَهن  یا  زلزله  زمین لرزه، 
است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی 
روی  کوتاه  مّدتی  در  زمین  پوسته  در گسلهای  سریع 
از  انرژی  و  است  زمین  لرزه  منشأ  که  محلّی  می دهد. 
آنجا خارج می شود را هایپوسنتر، و نقطه باالی کانون 
در سطح زمین را مرکز سطحی زمین  لرزه می گویند. 
پیش از وقوع زمین لرزه اصلی معموالً زلزله های نسبتاً 

خفیف تری در منطقه روی می دهد که به پیش لرزه معروف اند. به لرزش های بعدی زمین لرزه نیز پس لرزه می گویند که 
با شّدت کمتر و با فاصله زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می دهند.

زمین لرزه نتیجه رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می کند. زمین لرزه ها توسط 
دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله های 
اغلب غیر محسوس  بزرگی 3 ریشتر  از  کوچک تر 
و بزرگ تر از 6 ریشتر خسارت های جدی را به بار 
می آورند، البته ریشتر که هر واحد اضافه آن حدوداً 
ده برابر قبلی است )مثاًل 5 نسبت به 6( فقط واحد 
اما عوامل  است  تخلیه شده   انرژی  اندازه و شدت 
متعدد دیگری از فاصله گرفته )عمق بیشتر تأثیر 
کمتر از زیر ده کیلومتر تا 700 کیلومتر همین طور 
لرزش  جهت  تا  رومرکز(  از  افقی  بیشتر  فاصله 
)عمودی یا ضربه ای( و نوع طول موج لرزش)فاصله 
لرزش(  هر  در  برگشتی  و  رفتی  مکانی  جابجایی 
در میزان تخریب تأثیر دارند. امواج زلزله سه نوع 

وقایع زمین شناسی
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نوع  که  دارند  سطحی  و  بدنی(  )امواج  و 
یا طولی  امواج فشاری  به  اول می آید  که 
بوده  ضربه ای  امواجش  زیرا  است  مشهور 
و در جهت انتشار می لرزانند )مانند بازی 
کشیدن طناب( و در پوسته زمین با سرعت 
پیش می روند  ثانیه  در  کیلومتر   8 تا   15
بار   17 تا  قیچی  امواج  یا  امواج  برعکس 
عمود  جهت  در  و  است  کمتر  سرعتشان 
تکاندن  )مانند  می لرزانند  انتشار  خط  بر 
سفره( اما نمی توانند از مایعات مثاًل آب یا 
سنگ مذاب مثل هسته بیرونی زمین رد 
شوند. زمین لرزه شدید در عمق با زاویه ای 
105 درجه نواحی سطحی را می لرزاند و نواحی ورای این زاویه منطقه سایه نامیده می شوند و از این رو تجربه نشان داده 
که امواج فشاری نسبت به دامنه بسیار وسیع تری از منطقه سایه را پوشش می دهند و موج می تواند با تغییر جهت و گذر 

از گوشته یا هسته بیرونی زمین منطقه ای بسیار دور از رومرکز را بلرزاند.
نمایان  زمین  یا گاهی جابجایی  ارتعاش  به صورت  زلزله  زمین،  نزدیکی سطح  در 
می شود. زمانی که رومرکز در داخل دریا باشد، در صورت تغییر شکل زیاد و سریع 
بستر دریا باعث ایجاد سونامی می شود که معموالً در زلزله های بزرگ تر از بزرگی 
هشت ریشتر اتفاق می افتد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همین طور فعالیت های 

آتشفشانی می شوند.
در حالت کلی کلمه زمین لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می گیرد - چه ارتعاش طبیعی 
چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می شود. زمین لرزه ها 

اغلب نتیجه حرکت گسل ها هستند، و همین طور می تواند حاصل فعالیت های آتشفشانی، ریزش کوه ها، انفجار معدن ها 
و آزمایش های هسته ای باشد.

نقطه آغازین شکاف لرزه را کانون می نامند. مرکز زمین لرزه نقطه ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.

ریشه واژه زلزله:
زلزله واژه ای از ریشه عربی زلزل به معنی لرزش است. 
از  برگرفته  بوَمَهن می نامیدند که  را  زلزله  در گذشته 
به  )حرکت(  مثنه  و  )زمین(  بوم  از  مرکب  مثنه  بوم 

معنی حرکت زمین است.

زلــــــــزله
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فواید زلزله..!!
زلزله ها معموالً تغییرات اساسی در پوسته زمین ایجاد نموده و باعث ایجاد دره ها و رشته کوه ها بر روی پوسته زمین شده.

از جمله فایده این ناهمواری ها در  پوسته زمین بهبود توپوگرافی زمین می باشد.
همچنیــن زلزلــه هــا دسترســی بــه منابــع معدنــی گوناگــون را میســر نمــوده کــه ایــن منابــع بــرای کشــور هــای گوناگــون بســیار ســودآور و درآمــدزا مــی 

. شند با
با وقوع زلزله در نزدیکی آتشفشان ها می توان احتمال وقوع آتش فشان را پیش بینی نمود.

در ادامه به معرفی چندین نمونه از زلزله ها با فواید آنها پرداخته شده است:

1-زلزله سال 1969 در آالسکا:
ایــن زلزلــه باعــث هدایــت رودخانــه بــه یــک معــدن طــالی 
ــا  ــدن را شســته و ب ــای مع ــه طاله ــی شــد. رودخان زیرزمین
ــد  ــه بع ــال ب ــن آورد. از آن س ــطح زمی ــه س ــان آب ب جری

آالســکا از مراکــز مهــم کشــف طــال شــناخته مــی شــود.

3-زلزله سال 1995 چاد:
یکــی از مشــکالت عمــده آفریقــا حملــه ملــخ بــه محصــوالت 
زراعــی مــی باشــد.در آن ســال بــه ســبب امــواج فراصوتــی 
زلزلــه بســیاری از ملــخ هــا زمیــن گیــر شــدند.این امر ســبب 
محافظــت محصــوالت از حملــه ملــخ هــا شــد و بســیاری از 

ملــخ هــا همخــواری کــرده و کامــاًل نابــود شــدند.

۴-زلزله سال 1893 شیلی:
ایــن زلزلــه باعــث کاهــش 13 متــری ارتفــاع صخــره هــای 
دریایــی شــد. ایــن امــر هــزاران ماهــی را بــرای تخــم گــزاری 
ــه  ــان ب ــا ورود ماهی ــود. ب ــت نم ــوس هدای ــج فنتاگ ــه خلی ب
ــق  ــه رون ــدت در منطق ــه ش ــری ب ــت ماهیگی ــه صنع منطق
ــاره  ــا دوب ــی ه ــراض ماه ــه انق ــت روب ــط زیس ــت.و محی یاف

احیــا شــد.

2-زلزله سال 1992 چین:
ــر  ــای بای ــن ه ــه ســمت زمی ــن را ب ــه شــیب زمی ــن زلزل ای
ــه ســبب ایــن تغییــر زمیــن  دشــت تینهــان هدایــت نمود.ب
ســیالب خــاک هــای غنــی را شســته و بــه ایــن محــل آورده 
اســت. امــروزه ایــن دشــت از غنــی تریــن زمیــن هــای چیــن 

بــرای کشــاورزی بــه حســاب مــی آیــد.

     Earthquakes         
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۵-زلزله سال 1893 کلمبیا:
ایــن زلزلــه باعــث تغییــر مســیر روخانــه اروادگیــا بــه منطقــه 
مادکیــا شــد. بــا نفــوذ ایــن رودخانــه بــه ایــن منطقــه حــدود 

13 معــدن گوناگون شناســایی شــد.

7-زلزله سال 1994 مغولستان:
ایــن زلزلــه باعــث تغییــر ســفره هــای آب زیرزمینــی شــد.با 
ــق  ــی ،عم ــر زمین ــای زی ــفره ه ــل س ــر در مح ــن تغیی ای
ــه 7  ــتان ب ــک مغولس ــت خش ــه آب در دش ــی ب ــت یاب دس

ــت. ــش یاف ــر کاه مت

9-زلزله سال 199۴ نیوزلند:
ــزی  ــدر ،چی ــوه والیالن ــاع ک ــه باعــث کاهــش ارتف ــن زلزل ای
در حــدود 20 ســانتی متــر شــد.با کاهــش ارتفــاع کــوه مــه 
اقیانــوس عبــور نمــوده و ســبب ایجــاد مــه در جزیــره مــی 
ــی  ــروف اســت م ــه مع ــره م ــه جزی ــه ب ــره ک شــود.این جزی
ــد ســالیانه حــدود 6 میلیــون توریســت از سراســر دنیــا  توان

ــد. جــذب نمای

8-زلزله سال 1993 هند:
ایــن زلزلــه ســبب نمایــان شــدن 12 غــار زیبــای نمکــی شــد 
کــه توریســت هــای زیــادی را بــه منطقــه کشــانده. از دیگــر 
ــی  ــد م ــزرگ در هن ــدن ب ــف 2 مع ــه کش ــن زلزل ــد ای فوای

باشــد.

در  بــم  زلزلــه  و   1369 ســال  در  رودبــار  10-زلزلــه 
:1 3 8 2 ل ســا

شــاید بــرای شــما جالــب باشــه بدونیــد کــه 2 زلزلــه کــه در کشــور خودمــان هــم آمــد و انســان هــای 

ــه ای مفیــد اســت. ــه هایــی قــرار بگیــرد کــه زلزل بســیاری هــم بــه کام مــرگ کشــاند در دســته زلزل

ایــن زلزلــه هــا ســبب شناســای 340 معــدن شــد. 8 حــوزه بــزرگ نفتــی و 12 حــوزه وســیع گازی نیــز 

بــر اثــر جابــه جایــی ســطوح زیــر زمینــی قابــل بهــره بــرداری مــی باشــند.منابع زیــر زمینــی آب بــه 

ســمت کویــر مرکــزی کــه یکــی از بایــر تریــن نقــاط ایــران اســت حرکــت نمــود. همچنیــن زلزلــه بــم 

جــزو معــدود زلزلــه هــای دنیــا بــود کــه بــه صــورت قائــم بــه ســطح زمیــن وارد شــد.و تــا قبــل از ایــن 

مــورد شــواهدی از زلزلــه هــای قبلــی کــه در کشــور مــا بــه صــورت قائــم وجــود داشــته باشــد نبود.ایــن 

زلزلــه همچنیــن بــرای داشــتن یکــی از خــاص تریــن رکوردهــای زلزلــه در دنیــا بــه علــت نــوع قائــم 

آن بــه شــدت مــورد عالقــه مهندســین در پژوهــش هــای لــرزه ای اســت.همچنین بعــد از ایــن زلزلــه 

بــود کــه در آییــن نامــه هــای لــرزه ای کشــور اعمــال نیــروی قائــم زلزلــه بــه صــورت اجبــاری درآمــد.

۶-زلزله سال 1990 ژاپن:
این زلزله سبب ظاهر شدن جزیره فکودیمو شد.

از دیگــر مزایــای ایــن زلزلــه هدایــت آب هــای گــرم 
اقیانوســی بــه منطقــه و رونــق ماهیگیــری مــی باشــد.

رودبار در سال 1369 بم در سال1382

منابع: سایت www.jupiterdesign.ir گردآورنده:سجاد محمدی- زهرا قریشی 

سایت ویکیپدیا
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زمین گردشگری
Geotouris

m

:)Geotourism( زمین گردشگری یا ژئوتوریسم
از دو بخش ژئو و توریسم تشکیل شده است بخش ژئو جاذبه های زمین شناسی، ژئومورفولوژی و میراث معدن کاری را 
شامل می شود و بخش توریسم آن به عنوان موضوعی چند رشته ای، تمامی زیرساختهای صنعت گردشگری از جمله 
تفسیر، مدیریت، اقامت، تورها و... شامل می شود و برخالف اکوتوریسم )به غلط معادل طبیعت گردی( که جاذبه های 

طبیعت جاندار را در مرکز توجه قرار داده است، این صنعت به طورکلی با جاذبه های طبیعت بی جان سروکار دارد.

مخاطبان زمین گردشگری نه تنها متخصصان و 
کارشناسان زمین شناسی و ژئومورفولوژی، بلکه 
گردشگران عادی و عالقه مندان طبیعت هستند. 
در جریان فعالیت های زمین گردشگری، بازدید 
کنندگان ضمن بازدید از پدیده های زیبا و ویژه

زمین شناسی و ژئومورفولوژی، با مبانی پیدایش 
در  را  ها  آن  وجودی  اهمیت  و  آشنا شده  آنها 

می یابند.
حفظ  و  شناختی  زمین  گردشگری  موضوع 
که  شد  مطرح  زمانی  از  رسماً  زمین  میراث 
علوم  در  جدید  عنوان  یک  معرفی  با  یونسکو 
و  ها  سازمان  از  ژئوپارک  عنوان  تحت  زمین 
دعوت  مختلف  زمین شناسی کشورهای  مراکز 

به همکاری در این زمینه نموده است.
در  پایدار  توسعه  اصلی  عوامل  از  گردشگری 
زیست  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سطوح 
مجموعه  زیر  گردشگری  زمین  است.  محیطی 
گردشگری پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع 
زمین گردشگری و توسعه گردشگری در مقاصد 
که  نحوی  به  گردشگران  هدایت  یعنی  است. 
آینده  های  نسل  برای  بازدید  مورد  ژئوسایت 

حفظ و قابل استفاده باشد.
توسعه پایدار بر سه اصل پایداری بوم شناختی، 
پایداری  و  فرهنگی   - اجتماعی  پایداری 
تضمین  شناختی  بوم  پایداری  است.  اقتصادی 
فرایندهای  با حفظ  کننده آن است که توسعه 
های  گونه  و  تنوع  محیطی،  زیست  اساسی 

زیستی سازگار باشد.
اجتماعی - فرهنگی تضمین می کند  پایداری 

ارزش های مردمی که  با فرهنگ و  که توسعه 
متأثر از آن هستند، سازگار بوده و هویت جامعه 
می  تضمین  اقتصادی  پایداری  و  کند  را حفظ 
و  بوده  اقتصادی  کارایی  واجد  توسعه  که  کند 
منابع به ترتیبی اداره بشوند که بتوانند پشتیبان 

نسل های آینده باشد.
 )Geodiversity(برای تشکیل تنوع زمین شناختی
و  بیرونی  فرآیندهای  توسط  دگرگونی  و  تنوع 
درونی الزم است. طبیعت دائم توسط فرسایش 
آبی و بادی در حال تنوع و دگرگونی است. این 
دگرگونی توسط خود عوامل فرسایش شکل می 

گیرد نه انسان.
مهــم تریــن عوامــل پیدایــش رخنمــون 
ــه  ــن ک ــای زمی ــوه ه ــکال و جل ــا، اش ه
موجــب جلــب گردشــگران عالقــه 
ــده هــای طبیعــی مــی  ــه پدی ــدان ب من

ــد از: ــردد، عبارتن گ
فرسایش ها

آتشفشان ها
چین خوردگی ها و گسله ها

گنبدها و بلورهای نمکی
تپه های مرجانی

فرسایش مهم ترین عامل ایجاد و شکل گیری 
ژئومورفولوژی،  و  شناسی  زمین  های  پدیده 
محسوب می شود. فرسایش آبی و بادی، تغییر 
ترین  عمده  از  ها  کانی  تبلور  و  حرارت  درجه 
زمین  سطح  در  فرسایش  عمل  های  محرک 
فصلی،  رگبارهای  باران،  و  برف  بارش  است. 
امواج دریا، پیشروی و پسروی آب دریاها، تغییر 

مسیر رودخانه ها، جریان سیالب ها، نفوذ آب 
در الیه های زمین و انحالل سنگ ها و رسوبات 
شکل  و  سنگی  ماسه  و  مارنی  سیلتی،  آهکی، 
گیری غارها و حفره ها و دریاچه ها و سفره های

آب زیرزمینی، نفوذ آب در سنگ ها، انجماد و 
تخریب آن ها از جمله عواملی است که چهره 
طبیعت را دائم تغییر داده و رخنمون ها و جلوه 
های رنگارنگ کانی ها الیه های مختلف زمین 

را بیشتر نمایان می سازد.
زمین گردشگری ایران:

و  متنوع  اقلیم  شناختی،  زمین  تنوع  با  ایران 
و طبیعت  ویژگی های زمین شناسی گوناگون 
های  پدیده  از  تواند  می  نظیر،  بی  جان  بی 
کشور  سراسر  در  ها(  )ژئوتوپ  شناختی  زمین 
فسیلی،  ها،مناطق  دره  ها،  تنگه  غارها،  مانند 
زمین  بزرگ  های  نشستی،شکاف  های  دره 
فشان  گل  شناختی،  زمین  شناسی،سازندهای 
هرم  ها،  کانی  انواع  کارستیک،  های  زمین  ها، 
سنگی،   - ای  صخره  سواحل  ای،  ماسه  های 
عنوان  به  غیره  و  ها  کلوت  باستانی،  معادن 
میراث های زمین شناختی و ژئومورفولوژی در 
قالب ژئوسایت های بالقوه متعدد پس از تدارک 
ابزاری  عنوان  به  گردشگری  های  ساخت  زیر 
و  گردشگری  زمین  توسعه  راستای  در  کارساز 

تأسیس ژئوپارک ها مورد استفاده قرار دهد.

زمین گردشگری
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دره ستارگان
در غــرب روســتای برکــه خلــف در فاصلــه 5 کیلومتــری از ســاحل جنوبــی 
ــر  ــر اث ــال ب ــون س ــت حــدود 2 میلی ــا قدم ــتارگان ب ــره قشــم ، دره س جزی
فرســایش خــاک، ســنگ و ماســه ناشــی از بــاد و بــاران و رگبارهــا بــه وجــود 

آمــده اســت.

ــره  ــت در جزی ــر طبیع ــم نظی ــاهکارهای ک ــی از ش ــتارگان قشــم، یک دره س
زیبــای قشــم محســوب مــی شــود.اهالی جزیــره عقیــده دارنــد کــه روزگاری، 
ســتاره ای از آســمان بــه قلــب جزیــره افتــاده و اشــکال عجیبــی را از خــاک 
و ســنگ و ماســه پدیــد آورده اســت. بــه ایــن مــکان در اصطــالح اســتار افتــه 
و گاهــی اســتار افتیــده گفتــه مــی شــود. امــا، بــرای ایــن پدیــده کــم نظیــر 

زمیــن شناســی نــام دره ســتارگان جــا افتــاده اســت.

شما  به  کنید  سفر  قشم  جزیره  به  دارید  تمایل  که  صورتی  در 
پیشنهاد می دهیم بازدید از این مکان را در برنامه های سفر خود 
قرار دهید. بهترین فصل برای بازدید اواخر پاییز تا اوایل بهار است.

طبیعــی  آثــار  جــزو  قشــم  جزیــره  پــارک  ژئــو  از  بخشــی  عنــوان  بــه  دره  ایــن  شــد  ســبب  ســتارگان  دره  هــای  دیدنــی  و  هــا  ویژگــی 
باشــد. مــی  خاورمیانــه  پــارک  ژئــو  تنهــا   ، تاریخــی  و  زیبــای طبیعــی  آثــار  بــا  قشــم  پــارک  ژئــو  برســد.  ثبــت  بــه  یونســکو  ســازمان  در 

از  یکــی   ، ســتارگان  دره  هســتند.  زمیــن  رســوبی  هــای  ســنگ  فرســایش  از  آور  شــگفت  هایــی  پدیــده  چاهکــوه ،  و تنگــه  ســتارگان  دره 
کــرد. مشــاهده  آمریــکا  در کشــور  فقــط  تــوان  مــی  را  زمیــن شناســی  اشــکال  ایــن  مشــابه  و  دیدنــی شهر قشــم بوده  بســیار  هــای   مــکان 

دره ســتارگان در واقع یک ناحیه فرســایش یافته از ســوی آب های ســطحی، رگبارهای فصلی و تندبادها اســت. فالت اولیه که هنوز در بخش شمالی به صورت کم و 
 بیش دست نخورده باقی مانده، در ارتفاع بین 7 تا 10 متری از کف دره قرار دارد و جنس آن ماسه سنگ با سیمان آهکی سست و پر از پوسته های فسیلی است.

از جملــه بخــش هــای دیگــری کــه در دره ســتارگان قابــل مشــاهده اســت مــی تــوان بــه  مخــروط هــای نــوک تیــز، ســتون هــا و ســتونک هــای فرسایشــی، 
ــی شــدید  ــر بارندگ ــس از ه ــه پ ــی رود ک ــار م ــا، انتظ ــه ه ــس الی ــودن جن ــل سســت ب ــه دلی ــود. ب ــاره نم ــواری اش ــای ن ــواره ه ــا و دی ــه ه ــا و تیغ آرک ه
 )کــه بــه نــدرت اتفــاق مــی افتــد( تغییــرات محسوســی در شــکل ظاهــری دره ایجــاد شــود.

ــازک.  ــه ای ن ــم و الی ــه ای ضخی ــود دارد، الی ــتارگان وج ــای دره س ــواره ه ــاوت در دی ــس متف دوجن
الیــه ضخیــم بــا جنســی نــرم و طیــف رنگــی از کــرم تــا خاکســتری روشــن در زیــر الیــه نــازک کــه 
ــه  ــرار دارد. الی ــد، ق ــی باش ــره م ــا خاکســتری تی ــفید ت ــی س ــف رنگ ــه نســبت ســخت و دارای طی ب
زیرین)الیــه ضخیــم( سســت و در برابــر فرســایش ســریع تخریــب مــی شــود ولــی الیــه نــازک رویــی 
مقــاوم اســت و از الیــه زیریــن محافظــت مــی کنــد، ســختی و مقاومــت ایــن الیــه بــه خاطــر وجــود 
نوعــی ســیمان طبیعی)آهکــی( در ترکیبــات خــاک ایــن الیــه اســت. اگــر قســمتی از الیــه روی از بیــن 
بــرود و یــا شــکافی داشــته باشــد، الیــه زیریــن بــه ســرعت فرســایش یافتــه و باعــث بــه وجــود آمــدن 

دره هــای کوچــک و شــکاف هــای مختلــف مــی شــود.

گردآورنده: هدیه حبیبیان - مهسا مشفق
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آب های زیرزمینی

موجودات  از  بسیاری  حیات 
و  شیرین  های  آب  به  زمین  کره 
و  است  وابسته  آن  محدود  منابع 
آبزیان  و  موجودات  استثنائی  به 
به  جانوران  سایر  زندگی  دریایی؛ 
در  است.  خورده  گره  ها  آب  این 
مختلف  منابع  از  یکی  میان  این 
های  آب  جهان،  شیرین  های  آب 
زیر زمینی هستند که بشر توانسته 
هوش  و  دانش  بر  تکیه  با  است 
خود با کندن زمین و دسترسی به 
به بسترهای آب  الیه های زیرین، 
شیرین دسترسی پیدا کند. امروزه 
بسیاری از انسان ها و مردم جهان با 
تکیه بر این منابع؛ زندگی می کنند. 
گیری  شکل  عامل  ترین  اصلی 
آب های زیر زمینی؛ جاذبه زمین 
های  الیه  به  آب  نفوذ  خاصیت  و 

نتیجه  در  که  است  خاک  زیرین 
و  سطحی  های  آب  از  بخشی 
زیرین  های  الیه  وارد  ها  بارندگی 
می  نفوذ  جائی  تا  و  شده  خاک 
وجود  نفوذ  امکان  دیگر  که  کنند 
متوقف  محل  آن  در  و  نداشته 
این الیه های غیر  می شود. عمق 
مختلف،  های  بخش  در  نفوذ  قابل 
متفاوت بوده و همین موضوع دلیل 
منابع آب های  تفاوت عمق  اصلی 
زیر زمینی هستند. مساله چگونگی 
آب  شدن  پدیدار  و  گیری  شکل 
دقیق  طور  به  هنوز  زمین  کره  در 
مشخص نبوده و ما تنها می دانیم 
که حدودا از زمانی برابر با 4 و نیم 
میلیارد سال پیش تاکنون، در کره 
اقیانوس  و  داشته  زمین آب وجود 
درباره  بودند.  آمده  وجود  به  ها 

کره  در  آب  گیری  چگونگی شکل 
زمین نظریات مختلفی وجود دارد، 
دارند  اعتقاد  دانشمندان  از  برخی 
بخار  و  گازها  تراکم  اثر  بر  آب  که 
شده  ذوب  های  سنگ  از  ناشی 
و  آمده  پدید  زمین  کره  سطح  در 
سبب خنک شدن آن ها شده اند. 
آب  این  تبخیر  سبب  موضوع  این 
باران  ابرهای  و  شده  جوشان  های 
زا شکل گرفتند. این موضوع سبب 
شد تا شاهد بارش باران برای چند 
سده متمادی در کره زمین باشیم 
تبخیر شدید  روند  این  تا سرانجام 
های  آب  و  شده  متوقف  بارش  و 
مناطق  و  ها  در حفره  آمده،  پدید 
و  شده  جمع  ما  سیاره  ارتفاع  کم 
تشکیل دریاها و اقیانوس ها را داده 

اند.

آب های زیرزمینی
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نظریه دیگری نیز در بین دانشمندان وجود دارد که بر اساس 
آن احتمال داده می شود این میزان بسیار زیاد آب که در 
به زمین  کره زمین وجود دارد به همراه یک شهاب سنگ 
برخورد کرده و به این ترتیب سیاره ما دارای منابع عظیمی 
در  نشان می دهد  پژوهشگران  مطالعات  است.  از آب شده 
حدود 4 میلیارد و 400 میلیون سال پیش سطح کره زمین 
با شرایط فعلی کامال متفاوت بوده و خبری از کوهستان ها و 
چین خوردگی های سطحی نبوده و تقریبا کل سطح زمین 
با آب پوشانده شده بود. این یافته ها در پی مطالعات تیمی 

از پژوهشگران در کشور استرالیا و آنالیز الیه های آب های معدنی در دوران باستان به دست آمده است.

در همین رابطه پژوهشگران دانشگاه ملی استرالیا اعالم کردند که با بررسی دقیق آب های نفوذ کرده به زیر الیه های 
باستانی سنگ ماسه های بسیار غول پیکر موجود در منطقه جک هیل واقع در غرب این کشور دریافتند که نخستین 
گونه های حیات در کره زمین احتماال در الیه های زیرین آب پدید آمده و در این دوره خبری از گیاهان نبوده است. 
این مطالعات نشان می دهد در 700 میلیون سال نخست شکل گیری کره زمین؛ هنوز قاره ها و الیه های زمین حرکت 
نکره و تصادمی نداشته اند و به این دلیل هیچ کوهستانی در سطح زمین وجود نداشت. روند تغییراتی که موجب شد 
زمین به شکل کنونی اش تبدیل شود حدود یک و نیم میلیارد سال به طول انجامید. نخستین سفره های آب های زیر 

زمین در این دوران و در پی ایجاد چین خوردگی ها و شکل گیری کوهستان ها به وجود آمدند.

طی میلیون ها سال آب های ناشی از بارش، فعالیت مواد آتشفشانی و سرد شدن آن ها، ذوب شدن یخ ها و ... به الیه 
های زیرین نفوذ کرده و در فاصله بین سنگ ها و الیه های زیرین انباشته شده اسند. این فواصل در برخی موارد بسیار 
کم و در برخی موارد، بزرگ و جادار هستند. منافذ فوق عمدتا با یکدیگر در ارتباط بوده و سبب حرکت آب های زیر 
زمینی شده و جریان های آبی را در زیر زمین به وجود می آورند و این حرکت تا جائی ادامه دارد که دیگر نوع ساختار 

زمین اجازه نفوذ و حرکت را نداده و در پی آن بستری از آب های زیر زمینی شکل می گیرد.

Groundwater
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آب های زیر زمینی چگونه به عمق نفوذ می کنند؟
نفوذ آب به الیه های زیرین زمین بستگی به ساختار الیه های زمین در آن بخش دارد. در مجموع شرایط این الیه ها و 

مسیری که آب های زیر زمینی در راه تبدیل شدن به سفره های آب طی می کنند شامل موارد زیر است:
منافذ اولیه: این حفره ها و فضاهای 
که  بخشی هستند  نخستین  خالی، 
در الیه های سطحی آب به آن ها 
منافذ  این  از  برخی  کند.  می  نفوذ 
در هنگام شکل گیری سنگ هایی 
شکل  رسوبی  های  سنگ  قبیل  از 
پس  عموما  ثانویه:  اند.منافذ  گرفته 
از تشکیل سنگ ها، عوامل مختلفی 
موجب پدید آمدن ترک، تخلخل یا 
بدنه سنگ  در  آسیب های دیگری 
جهت  را  فضایی  که  شوند  می  ها 
نفوذ آب ایجاد می کند. این فضا نیز 

عموما توسط آب پر شده و عوامل جوی و رسوبات مخرب می تواند سبب تشدید آن شده و میزان فضای ایجاد شده در 
این سنگ ها را افزایش دهد.

الیه های سطحی موسوم به منطقه آب خاک:
الیه های خاک سطحی زمین؛ یکی از نخستین مراحل انتقال 
آب به الیه های زیرین بوده و در این مرحله بخشی از آب 
توسط ریشه گیاهان جذب شده و یا تبخیر شده و به 
ها  آب  این  مابقی  اما  گردد  می  باز  خاک  بیرون 
به الیه های پائین تر نفوذ کرده و زمینه ساز 
شمل گیری آب های زیر زمینی می شوند. 
در خاتمه باید توجه داشت که بسیاری 
طی  زمینی  زیر  های  آب  های  الیه  از 
میلیون ها سال شکل گرفته و برداشت بی رویه 
مشکالتی  ایجاد  سبب  ها  آن  از  شده  حساب  غیر  و 

جدی در اقلیم آن منطقه خواهد شد.

آب های زیرزمینی
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مزایای آب زیر زمینی:
1- دسترسی به آب های زیرزمینی در مناطق مختلف و اقلیم های متفاوت:در صورت مساعد بودن شرایط زمین شناسی 
بیشتر در  منابع آب  به سایر  منابع آب زیرزمینی نسبت  نیمه خشک  و  ویژه در مناطق خشک  به  پذیر است،  امکان 

دسترس هستند.
2- حجم نسبتاً زیاد آب ذخیره شده در آبخوان ها:برای مثال ذخیره ی تجدید شونده یا دینامیک آبخوان های موجود 

در دشت های ایران حدود 50 میلیارد مترمکعب است که به طرق مختلف از آن بهره برداری می شود.
3- عدم تبخیر از سطح آب زیرزمینی:در عمق بیشتر از 5 متر امکان تبخیر و کاهش حجم آب نقصان می یابد و یا میزان 

آن قابل چشم پوشی می شود.
4- عدم نیاز به سرمایه گذاری کالن جهت استخراج و انتقال آب زیرزمینی:ساختمان های بهره برداری از استخراج این 
منابع، چاه و قنات است. حفر و تجهیز چاه و قنات نیاز به سرمایه گذاری کالن ندارد و اغلب سرمایه گذاری از طرف مردم 
انجام می گیرد. همچنین به علت موقعیت فراگیر آب های زیرزمینی پس از استحصال، انتقال آن ها به محل مصرف 

مستلزم سرمایه گذاری زیادی نیست.
5- مناسب بودن آب های زیرزمینی برای شرب به جهت کیفیت خوب و آلودگی کم آن:که معموالً با کمترین عملیات 

تصفیه نیز قابل مصرف خواهد شد. همچنین دمای آب زیرزمینی معموالً ثابت است.
6- تطابق زمانی و مکانی مصرف آب زیرزمینی نسبت به دیگر منابع آب:به صورت طبیعی بیشتر امکان پذیر است و 
سرمایه گذاری اندکی را می طلبد. برای مثال، در زمان مصرف، چاه آب فعال و در غیر این صورت تولید آب متوقف می 

شود. به عالوه، اکثر چاه های آب در محل و یا نزدیکی محل مصرف حفر می گردند و انطباق مکانی دارند.
7- اعمال مدیریت خصوصی و خصوصی سازی در مورد آب های زیرزمینی:از ایام قدیم رواج داشته است و در حال حاضر 

هم انجام می گیرد. علت این امر سرمایه گذاری مردم در این زمینه می باشد.

منابع: کتاب آب زیرزمینی/سیاوش بهروز کوهنجانیگردآورنده: شقایق مسیحا- زهرا قریشی
www.agronic.ir سایت
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نجوم

تعریف نجوم:
اخترشناسی مطالعه خورشید، ماه، 
ستاره ها، سیارات، دنباله دارها، گاز، 
سایر  و  غبار  و  گرد  کهکشان ها، 
است.  فضایی  پدیده های  و  اجسام 
آموزان،  دانش  تحصیلی  برنامه  در 
ناسا به زبان ساده نجوم را »مطالعه 
تعریف  فضا«  و  سیارات  ستاره ها، 
می کند. اخترشناسی و طالع بینی 
از لحاظ تاریخی مرتبطند، اما طالع 
بینی یک علم نیست و با نجوم هیچ 

ارتباطی ندارد.
نجوم  تاریخی،  لحاظ  از 
اجرام  مشاهدات  بر  )اخترشناسی( 
قرابت  و  داشته  تمرکز  آسمانی 
نزدیکی با اخترفیزیک دارد. به طور 
خالصه، اخترفیزیک شامل مطالعه 
ویژگی های فیزیکی، تمرکز بر رفتار، 
سماوی  اجرام  حرکت  و  خواص 

حال،  این  با  است.  زمین  از  خارج 
نجوم مدرن شامل عناصر بسیاری 
از حرکات و خصوصیات این اجرام 
اصطالح  دو  هر  امروزه  و  است 
اغلب  )اخترشناسی و اخترفیزیک( 

استفاده می شود.
دارند  تمایل  مدرن  اخترشناسان 
شود:  تقسیم  بخش  دو  به  نجوم 

نظری و رصدی.
اخترشناسی رصدی

ستاره ها،  مستقیم  مطالعه  بر 
اجرام  سایر  و  کهکشان ها  سیارات، 

سماوی تمرکز دارد. 
اخترشناسی نظری

علم مطالعه اجرام فلکی و پدیده های 
آن بوسیله مدل های علوم فیزیک و 

شیمی است.
بر خالف دیگر علوم، اخترشناسان 
قادر به مشاهده کامل زندگی یک جرم 

مرگ  تا  تولد  زمان  از  آسمانی 
و  ستارگان  جهان،  عمر  نیستند. 
کهکشان ها، میلیون ها سال به طول 
می انجامد. در عوض، ستاره شناسان 
باید مراحل مختلف تحول این اجرام 
را بررسی کنند تا اطالعات دقیقی 
درباره چگونگی شکل گیری، تحول، 
تکامل و مرگ آن ها بدست آوردند. 
بنابراین، نجوم نظری و رصدی باید 
باهم ترکیب شوند، زیرا دانشمندان 
شبیه سازی  برای  داده ها  از  نظری 
که  حالی  در  می کنند،  استفاده 
برای  یا  تأیید مدل ها  برای  رصدها 
نیازمند  مدل ها  اینکه  دادن  نشان 

تغییرند کاربرد دارند.
چند  شامل  اخترشناسی 
دانشمندان  که  است  زیرمجموعه 
و  موارد  روی  می سازد  قادر  را 

پدیده های خاصی متمرکز شوند.

نجوم
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1.سیاره شناســان )یــا دانشــمندان علــوم ســیاره ای( بــر رشــد، تکامــل و نابــودی 
ــی را  ــای درون منظومه شمس ــرا دنی ــه اکث ــی ک ــد. در حال ــیارات متمرکزن س
ــرای  ــیدی ب ــیارات فراخورش ــگران از س ــی از پژوهش ــد، برخ ــه می کنن مطالع
ــج  ــد. طبــق نظــر دانشــگاه کال مطــرح کــردن فرضیه هایشــان اســتفاده می کنن
ــن  ــوم، زمی ــون نج ــوم چ ــه ای از عل ــی » مجموع ــش سیاره شناس ــدن، دان لن

ــوم جــوی اســت. ــی، زیســت شناســی، شــیمی و عل ــک فضای شناســی، فیزی

ســحابی ها،  ســیاهچاله ها،  ســتاره ها،  بررســی  بــه  ستاره شناســان   .2
کوتوله هــای ســفید و ابرنواخترهــا می پردازنــد. تمرکــز ستاره شناســی بــر 

فرآیندهــای فیزیکــی و شــیمیایی اســت کــه در کیهــان رخ می دهــد.

3. اخترشناســان خورشــید وظیفــه تجزیــه و تحلیــل یــک ســتاره یعنــی 
ــور  ــدر و کیفیــت ن ــه اعــالم ناســا، »ق ــا توجــه ب ــد. ب خورشــید را برعهــده دارن
ــا میلیاردهــا ســال متفــاوت  ــازه زمانــی متغیــر از میلــی ثانیــه ت خورشــید در ب
اســت.« درک ایــن تغییــرات می توانــد بــه دانشــمندان کمــک کنــد تــا بفهمنــد 
چگونــه زمیــن تحــت تاثیرخورشــید اســت. همچنیــن مطالعــه خورشــید در درک 
فعالیــت ســتاره های دیگــر کاربــرد دارد. چــرا کــه تنهــا ســتاره  بســیار نزدیــک 

ــه ســطح آن را بدســت آوریــم. ــه مــا اســت و قادریــم اطالعــات مربــوط ب ب

ــا  ــزرگ ت ــر انفجارب ــد کیهــان در اث 4. کیهــان شناســان تمامیــت جهــان، از تول
تکامــل فعلــی، و مــرگ آن را مطالعــه می کننــد. نجــوم اغلــب )و نــه همیشــه( 
ــه مــوارد مشــخص و قابــل رصــد می پــردازد، در حالــی کــه کیهــان شناســی  ب
ــون  ــناخته چ ــای ناش ــان و چیزه ــترده ای از جه ــواص گس ــامل خ ــوال ش معم
ــدی  ــد بع ــای چن ــک و جهان ه ــرژی تاری ــک، ان ــاده تاری ــمان، م ــه ریس نظری

اســت.

5. آســترومتری شــاخه قدیمی تــر نجــوم و مطالعــه موقعیــت و حرکــت ســتارگان، مــاه و ســیارات اســت. محاســبات دقیــق ایــن حــرکات بــه 
ــد و تکامــل ســیارات و ســتاره ها را مــدل ســازی کــرده و رویدادهــای آســمانی چــون بارش هــای  ــا تول ستاره شناســان اجــازه مــی دهــد ت
شــهابی و ظهــور دنباله دارهــا را پیشــبینی کننــد. طبــق نظــر انجمــن سیاره شناســی، آســترومتری قدیمیتریــن روش اســتفاده شــده بــرای 

تشــخیص ســیارات فراخورشــیدی اســت«، هــر چنــد کــه روشــی دشــوار اســت.

منجمــان قدیمــی صورفلکــی را ابــداع کردنــد و تــالش داشــتند بــا ســاماندهی آن هــا حرکــت اجــرام آســمانی را پیشــبینی کننــد. ایــن صورفلکــی بــه مردمــان در 
گذشــته کمــک می کــرد تــا تغییــر فصــول را تشــخیص دهنــد. حرکــت ســتارگان و  دیگــر اجــرام آســمانی در سراســر جهــان بررســی می  شــد، امــا در چیــن، 

مصــر، یونــان، بیــن النهریــن، آمریــکای مرکــزی و هنــد بیشــتر مــورد توجــه بــود.
تصویــری کــه اغلــب از یــک منجــم داریــم، فــردی اســت تنهــا کــه در تاریکــی شــب در کنــار تلســکوپش مشــغول کاوش در آســمان اســت. در واقــع، امــروزه 

بخــش اصلــی اخترشناســی بــه رصــد بــا تلســکوپ های پیشــرفته زمینــی یــا فضایــی و مطالعــه داده هــا و تصاویــر دریافتــی از ایــن ابزارهــا اختصــاص دارد. 
از زمــان ظهــور عکاســی، و بــه ویــژه عکاســی دیجیتــال، اخترشناســان تصاویــر شــگفت آوری از فضــا ارائــه داده انــد کــه نــه تنهــا باعــث پیشــرفت علــم اســت، 

بلکــه مــردم عــادی را نیــز جــذب مــی کنــد. 
ــا  ــا مــاه ی ــه مقصــد مــدار زمیــن ی ــه مطالعــه ســیاره زمیــن نیــز کمــک می کننــد، زمانــی کــه ماموریت هــای فضایــی ب اخترشناســی و برنامه هــای فضایــی ب

ــد. ــرار می دهن ــا ق ــار م ــن در اختی ــاده ای از زمی ــوند تصاویرخارق الع ــام می ش ــر از آن انج فرات

منبع: سایت www.vista.irگردآورنده: زینب احمدی-گیتا بهاری
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کتاب  مبانی شیمی
زمین شناسی و علوم محیطی

نویسنده: رابین گیل

ترجمه: دکتر سیده نرگس ساداتی
)عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی(

توضیحاتی درباره کتاب:

دانشمندان  از  اندکی  تعداد 
با  ها  شناس  زمین  همانند 
دامنه وسیعی ار مواد و ویژگی 
دارند؛  کار  و  سر  آنها  های 
وسعت محیط هایی که زمین 
دارند،  تعامل  آن  با  شناسان 
در  میکروسکوپی  مقیاس  از 
هایش  الکترون  و  اتم  حد 
به  ماکروسکوپی  مقیاس  تا 
وسعت اقیانوس های پهناور و 
اتاق های ماگمایی بزرگ در 
تغییر است.به علت گستردگی 
با  آن  ارتباط  و  زمین   علوم 
سایر علوم از جمله شیمی و 
حاضر  کتاب  محیطی،  علوم 
بهتر  فراگیری  منظور  به 
مبانی زمین شناسی و زیست 
است  شده  ترجمه  محیطی 

رشته  مشترک  دروس  از  که 
شناسی،  زمین  شیمی،  های 
و  محیطی  زیست  و  معدن 
درس  های  واحد  از  یکی 
کارشناسی  مقطع  در  اصلی 
رشته  تکمیلی  تحصیالت  و 

های مذکور است.
زمین  شیمی  مبانی  کتاب 
شناسی و علوم محیطی برای 
سال 1989  در  بار  نخستین 
و  تالیف  گیل  رابین  توسط 
انتشاراتی  موسسه  وسیله  به 
جان وایلی و پسران  به چاپ 
در  آن  دوم  ویرایش  رسید. 
و  سال 1996 منتشر گردید 
نگارنده  ویرایش سوم آن که 
به ترجمه آن اهتمام ورزیده 
در سال 2015 تجدید چاپ 

شد.
این کتاب به شناخت عناصر 

و بررسی رفتار های آن ها در 
شناختی  زمین  های  محیط 
در  که  پردازد  می  مختلف 
در  مهمی  نقش  موارد  اغلب 
زیست  مسائل  از  بسیاری 
محیطی از جمله آلودگی آب، 

خاک و هوا ایفا میکند.
اکتشافات  دیگر  سوی  از 
ژئوشیمیایی کانسار ها نیز در 
گرو درک صحیح ویژگی های 
عناصر و ترکیبات آنهاست که 
آن  به  مفصل  کتاب  این  در 

پرداخته شده است.
تا  است  بوده  آن  بر  نویسنده 
تدریس  تجربه  از  استفاده  با 
دانشگاه  در  ژئوشیمی  درس 
رعایت  اردبیلی ضمن  محقق 
امانت داری در ترجمه،مفاهیم 
روان  و  سلیس  زبان  به  را 

بنگارد.

معرفی کتاب
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هدف این کتاب آشنایی دانشجویان علوم زمین با مبانی شیمی است که پایه علم زمین شناسی و علوم محیطی است.

معرفی فصل های کتاب:

انرژی در فرآیندهای ژئوشیمیایی. 1

تعادل در سیستم های زمین شناسی. 2

کینتیک فرآیندهای زمین. 3

محلول های آبدار و هیدروسفر. 4

الکترون ها در اتم. 5

آن چه از جدول تناوبی می آموزیم. 6 

پیوند شیمیایی و خواص کانی ها. 7

بلور های سیلیکاته و مذاب ها. 8

برخی عناصر مهم از لحاظ زمین شناسی. 9

از ایزوتوپ ها چه می آموزیم. 10

عناصر در جهان. 11

گردآورنده:عرفان پورعبدل



Zamin Kavan Javanزمین کاوان جوان

36

نرم افزار 

Erdas Imagine
ــوزه  ــا در ح ــزار ه ــرم اف ــن ن ــروف تری ــی از مع ــزار ERDAS IMAGINE یک ــرم اف ن
ــر و  ــازی تصوی ــاده س ــرم افزار، آم ــن ن ــی ای ــت. هدف اصل ــنجش از دور اس س
اطالعــات اســتخراجی از آن جهــت وارد ســازی بــه سیســتم اطالعــات جغرافیایــی 
و محیط CAD مــی باشــد. جعبــه ابــزار ایــن نــرم افــزار نســبت بــه نــرم 
ــا آن  ــب کار ب ــن تناس ــه همی ــد و ب ــی باش ــوی م ــیار ق ــابه بس ــای مش ــزار ه اف
ــکیل  ــی تش ــزار ERDAS از یک core اصل ــرم اف ــد. ن ــی باش ــر م ــوار ت ــبتا دش نس
ــز  ــه نی ــدادی افزون ــن تع ــادی دارد و همچنی ــای زی ــت ه ــه قابلی ــت ک ــده اس ش
 Model .ــرد ــب ک ــوان آن را نص ــی ت ــاز م ــورت نی ــه در ص ــت ک ــراه آن اس هم
 builder ایــن نــرم افــزار محاســبات رســتری را بســیار ســاده مــی کنــد.

 از جملــه برتــری هــای نــرم افــزار ERDAS نســبت بــه ســایرنرم افزارهــای 
پــردازش تصویر، چنــد کاربــردی بــودن آن مــی باشــد، بدیــن معنــی کــه 
ــاک،  ــت خ ــر حفاظ ــی نظی ــه علوم ــبت ب ــاص نس ــی خ ــزار گرایش ــرم اف ــن ن ای
زمیــن شناســی و … نداشــته و بــا رعایــت کامــل اصــول پــردازش تصویــر، 
ــری  ــکان بکارگی ــه ام ــد ک ــی کن ــم م ــژه ای را فراه ــی وی ــای پردازش ــط ه محی
ــب  ــتیبانی از اغل ــکان پش ــن ام ــاخته و همچنی ــر س ــوم میس ــه عل آن را در هم
ــده شــده اســت. ــرم افــزار گنجان ــر ســنجنده هــای مختلــف درن  فرمتهــا و تصاوی

گیــری  کار  بــه  امــکان  افــزار  نــرم  ایــن  در  موجــود  تحلیلــی  توابــع 
فــازی،  تئــوری  بولیــن،  جملــه  از  ریاضــی  هــای  منطــق  انــواع 
اســت. کــرده  فراهــم  را  هوشــمند  سیســتمهای  و  عصبــی   شــبکه 

از برتــری هــای دیگــر ایــن نــرم افــزار ، قابلیــت طراحــی مــدل هــای ســنجش از 
ــه نویســی ســاده می باشــد.  ــان برنام ــا زب ــع گرافیکــی و ب دور و GIS بصورت تواب
ایــن امــر ســبب شــده اســت کــه کاربــران حرفــه ای، امــکان ارتقــاء اختصاصــی 
ــر  ــی ، ب ــع تحلیل ــزودن تواب ــازی و اف ــن س ــا ایک ــرده و ب ــدا ک ــزار را پی ــرم اف ن

ــرم افــزار بیفزاینــد. قابلیتهــای ن
قابلیت و امکانات نرم افزار
 - مدیریت و تبدیل فایلهای رستری

 - زمین مرجع نمودن تصاویر
 - بارزسازی و بهبود تصاویر

 - تحلیل و تفسیر رقومی تصاویر
 - طبقه بندی به شیوه های مختلف

 - استخراج عوارض و پدیده های موجود در تصویر
 - امکان سنجش تغیرات پدیده ها در بازه های زمانی مختلف

 - مدلسازی دو بعدی و سه بعدی عوارض
- شبیه سازی

گردآورنده:عرفان پورعبدلمعرفی نرم افزار
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سخن انجمن با دانشجویان

سر  به  خود  تاسیس  سال  پنجمین  در  که  شناسی  زمین  علمی  انجمن 
میکند  کسب  بیشتری  و  بیشتر  افتخارات  قبل  سال  به  نسبت  سال  هر   میبرد 
دبیر انجمن علمی زمین شناسی آقای سهند صادقی برای سومین سال پیاپی به عنوان دبیر 
انجمن علمی زمین شناسی و دبیر دبیران دانشکده انتخاب شده و همچنین برای اولین 
بار در طول سالیانی که انجمن های علمی دانشکده علوم تاسیس شده اند دبیر انجمن 
 علمی زمین شناسی به عنوان عضو کمیته نظارت بر انجمن های علمی انتخاب شده اند 
فعالیت  دانشگاه  در  تاسیس  سال  از  نیز   شناسی  زمین  علمی  انجمن  نشریه 
نشریه  نگارش  جهت  الزم  های  طراحی  و  موضوعات  و  مطالب  کلیه  که  میکند 
جوان  کاوان  زمین  نشریه    . میگیرد  انجام  نشریه  اعضای  و  انجمن  اعضای  توسط 
است. نموده  کسب  را  کشوری  دوم  مقام  و  کرده  شرکت  کشوری  مسابقات   در 

حتی  و  کرده  شرکت  نیز  حرکت  های  جشنواره  در  شناسی  زمین  علمی  انجمن 
است شده  انتخاب  تقدیر  قابل  غرفه  و  اردبیل  استان  کل  در  دوم  رتبه  عنوان   به 

علمی  انجمن  وارد  تازه  که  دوستانی  و  ها  تجربه  با  از  ترکیبی  امسال  انجمن  این 
آینده  های  سال  در  که  میشود  عاملی  خود  این  و  میباشند  اند  شده  شناسی  زمین 
کنند فعالیت  بیشتری  تجربه  با  شناسی  زمین  علمی  انجمن  اعضای  و   دبیران 

گارگاه  و  ها  برنامه  و  داده  ادامه  قوت  با  خود  فعالیت  به  علمی  انجمن 
است گرفته  نظر  در  آینده  های  ترم  برای  را  متنوعی  های  سمینار  و   ها 

راهنمایی  با  که  شناسی  زمین  گروه  محترم  اساتید  الخصوص  عزیزان  همه  از 
شورای  اعضای  قلب  قوت  و  دلگرمی  باعث  علمی  انجمن  با  همکاری  و  ،مشاوره 
در  که  شناسی  زمین  گروه  دانشجویان  همه  و  اند  شده  علمی  انجمن  مرکزی 
میکنیم. تشکر  اند  بوده  شناسی  زمین  علمی  انجمن  کنار  در  همیشه  برنامه    هر 
 امیدواریم با یاری خداوند بتوانیم به شایستگی قدردان اعتماد و حمایت های شما باشیم.

موفق و موید باشید.

انجمن علمی زمین شناسی
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