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تصویر ماهواره ای ایران
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زمین شناسی ایران

ایران، به نظر بسیاری از زمین شناسان جهان که از مناطق مختلف آن بازدید 
کرده اند، بهشت زمین شناسی است. به راستی، چه عواملی باعث این تفکر شده 
است؟ پدیده های متنوع کم نظیری مانند آتشفشان های نیمه فعال، گل فشان های 
متعدد، کلوت های وسیع و مرتفع، گنبدهای نمکی و ... در نقاط مختلف ایران یافت 
می شود که پژوهشگران زیادی را از سراسر جهان به خود عالقه مند کرده است. 
زمین شناسان از حدود دویست سال پیش تاکنون، پژوهش های زیادی بر روی 
مناطق مختلف ایران انجام داده اند ولی هنوز ناشناخته های بسیاری وجود دارد که 

توجه پژوهشگران را به خود جلب می کند .

فصل
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تاریخچه زمین شناسی ایران

سرزمین ایران، تاریخ تکوین پیچیده ای را پشت سر گذاشته است. بخش های مختلفی که اکنون ایران زمین را 
تشکیل می دهند، در دوره های مختلف زمین شناسی، بخش هایی از آن قسمتی از ابرقاره گندوانا و لورازیا بوده اند. 

تعیین سن سنگ های مناطق مختلف ایران نشان می دهد که قدیمی ترین سنگ ها، سنی بیش از میلیاردها سال 
دارند که در مقایسه با سنگ های قدیمی یافت شده در آمریکای شمالی، آفریقا، هند، سیبری، استرالیا و عربستان 

جوان تر هستند.

تحقیق 
 قدیمی ترین سنگ های ایران در کدام مناطق یافت می شوند؟کنید

گل فشان )چابهار(

دره ستارگان )قشم( گنبد نمکی )جاشک(
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 حدود 600 میلیون سال پیش، قاره بزرگی به نام پانگه آ1 بر روی کره زمین 
وجود داشت که از به هم پیوستن همۀ خشکی ها به وجود آمده بود. این خشکی 
بزرگ در اواسط کامبرین، یعنی حدود 500 میلیون سال پیش، بر اثر فرایندهای 
زمین ساختی شروع به باز شدن کرد و اقیانوس تتیس در این زمان تشکیل شد.  در 
اوایل پرمین، یعنی حدود 290 میلیون سال پیش به بیشترین وسعت خود رسید. 
در آن زمان، ایران مرکزی و البرز، بخشی از خشکی گندوانا بودند. اقیانوس تتیس 
کهن، طولی بیش از چندین هزار کیلومتر داشت و از استرالیا تا چین، ایران، و 

اروپای امروزی ادامه می یافت. 

در اوایل پرمین، بر اثر باز شدن قاره گندوانا، تشکیل اقیانوس جدیدی به 
نام تتیس نوین در بخش جنوبی تتیس کهن، شروع شد. هر چه تتیس نوین 
بزرگ تر می شد، تتیس کهن بر اثر فرورانش به سمت جنوب کوچک تر می شد 
تا اینکه در ژوراسیک )حدود180 میلیون سال پیش( تتیس کهن کاماًل بسته 
شد و رشته کوه البرز در ایران تشکیل شد، تتیس نوین به بیشترین وسعت 

خود رسید. دریای سیاه در شمال ترکیه، بازمانده اقیانوس تتیس کهن است.

در حدود 100 میلیون سال پیش، با باز شدن اقیانوس هند، آفریقا و شبه 
قاره هند از گندوانا جدا شدند و به سمت شمال حرکت کردند. با این حرکت، 
اقیانوس تتیس نوین شروع به فرورانش به سمت شمال و به زیر قاره بزرگ 
شمالی )اوراسیا( کرد و در نهایت در حدود 65 میلیون سال پیش، ورقه عربستان 
به ایران برخورد کرد و  این اقیانوس بسته و شکل گیری رشته کوه زاگرس 
آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. دریای خزر و دریاچه آرال، از بازمانده های این 

اقیانوس هستند. 

بیشتر بدانید

1ـ به آن پانجه آ نیز گفته می شود.
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نقشه های زمین شناسی

در نقشه های  زمین شناسی، جنس و پراکندگی سطحی سنگ ها، روابط سنی آنها، وضعیت شکستگی ها و چین خوردگی ها و موقعیت 
کانسارها و... نمایش داده می شوند.

شکل 1ـ7ـ  نقشه زمین شناسی ایران که نشان دهندۀ پراکندگی سنگ های دوره های زمین شناسی مختلف است. 

س
خلیج فار

دریای خزر

نقشه زمین شناسی ایران

سنگ های آذرین

اقیولیت
ولکانیک
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ائوسن ـ اولیگوسن
اولیگوسن

پالئوسن ـ ائوسن
ائوسن

کرتاسه
کرتاسه پسین

کرتاسه پیشین

نئوژن
پلیوسن
میوسن

اولیگوسن ـ میوسن
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پالئوزوئیک
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کربنیفر
دونین

پرکامبرین
گنبد نمکی

کامبرین ـ اردویسین

ژوراسیک

سنگ های نفوذی
سنگ های آذر آواری

سنگ های خروجی

اسید
متوسط
قلیایی

دریای عمان
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پهنه های زمین شناسی ایران

مطالعات انجام شده توسط زمین شناسان، نشان می دهند که فرایندهای زمین شناسی متعددی در طول زمان، چهره امروزی سرزمین ایران 
را به وجود آورده است. تحوالت زمین شناختی ایران در دوره های مختلف زمین شناسی، پیچیده بوده است. سرزمین ایران، از چندین قطعه 

مختلف و جدا از هم سنگ کره تشکیل شده که هر کدام تاریخچه تکوین متفاوتی دارند. 
اشتوکلین، از پیشگامان مطالعات نوین زمین شناسی در ایران است. او با جمع بندی مطالعات و مشاهدات زمین شناسی،  برای 
نخستین بار سرزمین  ایران را از نظر ساختارهای زمین شناسی به چند بخش جداگانه تقسیم بندی کرد. این تقسیم بندی، مبنایی برای 
کار پژوهشگران بعدی شد. در ادامه، با آگاهی های بیشتر از ویژگی های زمین شناسی ایران، تقسیم بندی های جامع تری ارائه گردید. 

برخی مشخصات پهنه های زمین ساختی در ایران

ویژگی هامنابع اقتصادیسنگ های اصلینام پهنه

تاقدیس ها و ناودیس های متوالیذخایر نفت و گازسنگ های رسوبیزاگرس

سنگ های دگرگونیسنندج ـ سیرجان
معادنی مانند:

سرب و روی ایرانکوه
انواع سنگ های دگرگونی

ایران مرکزی 
سنگ های رسوبی 
آذرینـ  دگرگونی

معادنی مانند:
 آهن چغارت و روی

 مهدی آباد
سنگ هایی از پرکامبرین تا سنوزوییک

رگه های زغال سنگسنگ های رسوبیپهنه البرز 
دارای دو بخش شرقی ـ غربی

دارای قله دماوند 

پهنه شرق و 
جنوب شرق  ایران 

سنگ های 
آذرین و رسوبی

معادنی مانند:
منیزیت ـ مس

دشت های پهناور، خشک و کم آب
فرورانش پوسته اقیانوسی دریای عمان به زیر ایران در منطقه مکران

توالی رسوبی منظمذخایر عظیم گازسنگ های رسوبیکپه داغ

سهند ـ بزمان
)ارومیه ـ دختر(

فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزیذخایر فلزیسنگ های آذرین 

 یووان اشتوکلین )Jovan Stocklin( زمین شناس سوئیسی و چهره ای 
ماندگار در زمین شناسی  ایران است که نقش تأثیرگذاری در توسعه علم زمین شناسی 
در  ایران داشته است. اشتوکلین، پس از اخذ مدرک دکترای زمین شناسی از دانشگاه 
ETH زوریخ در سوئیس، در سال 1950 میالدی )1329 ه. ش( در قالب همکاری 
با سازمان ملل متحد، به منظور انجام مطالعات زمین شناسی، راه اندازی سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، راه اندازی بخش اکتشاف شرکت نفت و 

تربیت نیروی متخصص زمین شناسی به ایران آمد. 

مفاخر جهان

2008ـ  1921میالدی
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اشتوکلین به مدت 27 سال از عمر خود را در ایران گذراند، به همۀ نقاط ایران 
سفر کرد و به مطالعه زمین شناسی پرداخت و برای اغلب نقاط با همکاری بسیاری 
از زمین شناسان ایران، نقشه های زمین شناسی را تهیه و تعداد زیادی از کانسارها 

و منابع نفت و گاز در خشکی را کشف کرد. 
وی در زمان اقامت و کار در ایران، با سفر به مناطق بکر و ناشناخته، با کمترین 

امکانات و با مسافرت در دشت ها، کوه ها، نمکزارها و مناطق خطرناک، مطالعات زمین شناسی را انجام داد. وی که 
در کودکی، آرزوی دیدن شتر را در سر داشت، به گفته خودش، به مراد خود رسید و در بیشتر عملیات صحرایی خود 
در مناطق دشوار کوهستانی و بیابانی، با استفاده از شتر، این مطالعات را در شرایط دشوار آب و هوایی از سرمای 

کوهستان تا گرمای مناطق کویری با شوق وافر انجام داد. 
اشتوکلین، عالقه بسیاری به ایران داشت، به طوری که کمتر فرد خارجی را می توان یافت که تا  این حد به ایران 
و ایرانیان عشق ورزیده باشد. در سال 1354، به این نتیجه رسید که وظیفه او در تربیت زمین شناسان خبره به 
انجام رسیده و بنابراین برای خدمت در کشور نپال عازم آنجا شد؛ اما، همچنان عالقه به  ایران، در او وجود داشت 
تا اینکه در سال 1355 بار دیگر برای سرپرستی بخش اکتشاف در سازمان انرژی اتمی  ایران، از وی دعوت به کار 
شد و او با اشتیاق پذیرفت، زیرا به گفته وی، فرزندانش، ایران را بیشتر از سوئیس، وطن خود می دانستند و به آن 

عالقه داشتند. پس از پایان این مأموریت، با چشمانی اشکبار عازم سوئیس شد.
اشتوکلین در سال 2006 میالدی خاطرات زندگی هشتاد و چند ساله اش را در یک نوشتار 170 صفحه ای به نام 
»ایران، خاطرات یک زمین شناس« تدوین و تنظیم کرد و آن را به چهار فرزندش که در ایران متولد شده اند، هدیه کرده 
است. این کتاب با نام » سرزمین پارس، خاطرات و نوشته های یک زمین شناسـ  یووان اشتوکلین« به فارسی ترجمه و 
توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منتشر شده است. یووان اشتوکلین در 15 آوریل 2008 میالدی 

)27 فروردین 1387هـ . ش( در خانه اش در شهر کوچکی در سوئیس، چشم از جهان فروبست. 
اشتوکلین در بخشی از کتاب خاطرات خود می نویسد:

» ... همسرم الیزابت نیز به  ایران عالقه زیادی پیدا کرده بود، سه دخترم تبینا، فرانسیسکا و آنژال و آخرین فرزند 
که پسری به نام ژرژ است، همگی در ایران متولد شده اند. ایام کودکی و نوجوانی آنها در منزل هایی که اجاره 
کرده بودم در داودیه، دزاشیب و نیاوران سپری شده، آنها همیشه از خاطراتشان می گویند. از مدرسه ای در قلهک 
که در آنجا درس خوانده اند، خانواده ها و بچه های هم کالسی ایرانی که با آنها دوست شده اند. ما همگی با همۀ 
گوشه های ایران طی بیست و هفت سال اقامت در این کشور آشنا شدیم. ... علی، راننده سابق و باوفای من در 
سازمان زمین شناسی که چند سال بعد با تأثر شنیدم تنها فرزند پسرش در جنگ با عراق شهید شده، مرا به فرودگاه 
مهرآباد برد. به هنگام خداحافظی و روبوسی با من گونه هایش از اشک خیس شده بود. این بار و برای همیشه به جای 
آنکه از غرب به شرق بیایم، از مشرق به مغرب پرواز می کردم. در ذهنم زندگی نامه نزدیک به سی سال اقامتم در 

ایران را مرور می کردم. 
آن روزها از سرزمین پارسیان و قوم مهربان و متمدن و باوفای ایرانی هیچ چیز نمی دانستم ولی امروز همه گوشه های 
این سرزمین را می شناسم. متعجب و حیرت زده هستم. دلم نمی خواهد غم زده و دلتنگ از  ایران بروم. وقتی هواپیمای 
سوئیس ایر صبحگاه از مرز ایران می گذشت و من از پنجره، طلوع آفتاب  این روز زمستانی را می نگریستم، بی اختیار 

این جمالت بر زبانم جاری شد: ایران باور کن دلم نمی خواهد از تو خداحافظی کنم. آدیو ایران، خداحافظ ایران .... «
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جمع آوری اطالعات
در  آذرین  سنگ های  مورد  در    
رشته  کوه البرز، اطالعات جمع آوری 

کنید و به کالس گزارش دهید. 

جمع آوری اطالعات
استان  معادن شّدادی  مورد  در   
در  و  جمع آوری  اطالعاتی  خود 

کالس ارائه کنید.

منابع معدنی ایران

در فصل2 خواندید که منابع معدنی می تواند زیربنای اقتصاد و توسعه کشورها باشد. اگر کشوری، مواد 
معدنی مورد نیاز خود را نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟ آنها را چگونه تأمین می کند؟ آیا می دانید ایران 

از نظر ذخایر معدنی چه جایگاهی در جهان دارد؟ آیا ما تمام مواد معدنی مورد نیاز را در کشور داریم؟
ایران، دارای ذخایر معدنی مهم و قابل توجهی است که آن را از بسیاری از کشورهای جهان متمایز 
می کند. فعالیت های معدنی در ایران به طور گسترده در بیشتر نقاط کشور انجام می شود و نقش مهمی 
در اقتصاد کشور دارد. معدن کاری در ایران، قدمت زیادی داشته به طوری که در هر گوشه ایران، آثار 

معدن کاری قدیمی دیده می شود. 
پیشینیان ما، تجربه بسیار زیادی در اکتشاف و بهره برداری از معادن و به خصوص ذخایر فلزی 
مانند مس، آهن، طال، سرب و روی داشته اند، استفاده از فلزات از حدود 8500 سال پیش آغاز گردید. 
نتایج مطالعات پژوهشگران نشان می دهد استخراج و استفاده از فلزات برای اولین بار در فالت  ایران 

و فالت آناتولی ترکیه صورت گرفت.

شکل 2ـ7ـ نقشۀ پهنه بندی زمین شناسی در ایران

دریای خزر

 ترکیه

 عراق

 پاکستان

 افغانستان

دریای عمان

س
خلیج فار
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بیشتر بدانید
 ایران با حدود 0/23 از مساحت 
کل کرۀ زمین، حدود 7 درصد ذخایر 
معدنی جهان را داراست. بیش از 50 
ماده معدنی در کشور تولید می شود. 
در  معدنی،  مواد  برخی  در  ایران 
جهان رتبه های باالیی دارد. مقدار 
قطعی  شدۀ  شناسایی  ذخایر  کل 
ایران، حدود 37 میلیارد تن برآورد 
شده است که بخشی از آن در حال 
استخراج است. در حال حاضر حدود 
5000 معدن بزرگ و کوچک فلزی 

و غیرفلزی در کشور فعال هستند.

 برخی معادن بزرگ  ایران و موقعیت آنها

عنصر/ 
ماده معدنی

شهرستاناستاننام معدن

آهن
سیرجانکرمانگل گهر

بافقیزدُچغارت، چادرملو، سه چاهون
خوافخراسان رضویسنگان

مس

رفسنجانکرمانسرچشمه
شهربابککرمانمیدوک
اهرآذربایجان شرقیسونگون

کاشمرخراسان رضویتکنار
تفتیزدعلی آباد و دره زرشک

بیرجندخراسان جنوبیقلعه زری

سرب و روی

مهریزیزدمهدی آباد 
فیروزآبادفارسسورمه
اصفهاناصفهانایرانکوه
شازندمرکزیعمارت
مالیرهمدانآهنگران

کروم
جیرفتکرماناسفندقه
سبزوارخراسان رضویسبزوار

نیریزفارسخواجه جمالی

منگنز
قمقمونارچ

رباط کریمتهرانرباط کریم

طال

گلپایگاناصفهانموته
تکابآذربایجان غربیزرشوران

قروهکردستانساری گونای
سردشتآذربایجان غربیباریکا

فیروزه
نیشابورخراسان رضوینیشابور
دامغانسمنانباغو

شاهرودسمنانطرودآمتیست
جیرفتکرماناسفندقهگارنت

بیشتر بدانید
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 ایران یکی از 15 کشور بزرگ معدنی جهان 
است و رتبه دوم جهان را از نظر ذخایر فلدسپار 
دارد و برای باریت و ژیپس در رتبه پنجم و از 
نظر سنگ آهن، در رتبه دهم جهان جای دارد. 
آهن،  مانند  اساسی  فلزهای  ذخایر  بر  عالوه 
روی، سرب و مس، ایران دارای ذخایر قابل 
توجهی نیز از آلومینیم، منگنز، مولیبدن، طال، 
کروم و نیز مواد معدنی غیرفلزی مورد استفاده 
در صنعت مانند باریت، سنگ های ساختمانی، 

کائولن و بنتونیت است.

بیشتر بدانید

معدن مسـ  مولیبدن سونگون )اهر(نمایی از معدن طالی زرشوران )تکاب(

 نمایی از معدن روباز مس سرچشمه )کرمان( با ذخیره ای 
بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون تن

نقشۀ پراکندگی ذخایر فلزی در  ایران )نقاط رنگی(
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ذخایر نفت و گاز ایران

حفاری اولین چاه نفت خاورمیانه از سال 1286 هـ .ش در شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان در منطقه ای به 
نام میدان نفتون آغاز شد و در 5 خرداد 1287 هـ .ش به نفت رسید )شکل3-7 الف(. این چاه 360 متر عمق داشت که 
از آن، روزانه 36000 لیتر نفت استخراج می شد. این چاه به »چاه شماره یک« معروف است و هم اکنون در شهر مسجد 

سلیمان به صورت موزه، تحت نظارت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار دارد )شکل3-7 ب(.

شکل3ـ7ـ اولین چاه حفر شده در ایرانـ  مسجد سلیمان

ذخایر نفت ایران به طور عمده در الیه های سنگ آهک قرار دارند. برخی از میدان های مهم نفت ایران در جدول  
ارائه شده است. 

ایران با دارا بودن حدود 10 درصد از نفت جهان، در رده چهارم و از نظر ذخایرگاز، در رده دوم جهان قرار دارد. ذخایر 
نفت و گاز ایران به طور عمده در جنوب و غرب )منطقۀ زاگرس و خلیج فارس( و در شمال )دریای خزر( قرار دارند. 

ذخایر گاز خانگیران سرخس در شمال شرق نیز، از ذخایر مهم هیدروکربن در ایران است. 
بزرگ ترین میدان نفتی ایران، میدان اهواز است که در رده سومین میدان های نفتی عظیم جهان قرار دارد. 

 دو دلیل ذکر کنید که چرا عمده ذخایر نفت ایران در منطقه زاگرس است؟فکر کنید

الف(

ب(
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برخی از مشخصات میدان های مهم نفتی ایرانبیشتر بدانید

نام میدانرتبه
ذخیره درجا 

)میلیارد بشکه(
ذخیره قابل برداشت 

)میلیارد بشکه(
تولید روزانه 
)هزار  بشکه(

65/537750/000میدان نفتی اهواز1

52/923/7480/000میدان نفتی گچساران2
46/721/9520/000میدان نفتی مارون3

33/25/240/000میدان نفتی آزادگان4

30/217/4300/000میدان نفتی آغاجاری5
16/53/44180/000میدان نفتی رگ  سفید6
15/22/660/000میدان نفتی آب تیمور7

14/21046/000میدان نفتی سروش8

11/25/7237/000میدان نفتی کرنج9

7/595/67120/000میدان نفتی  بی بی حکیمه10

میدان های گاز پارس جنوبی در خلیج فارس و خانگیران در منطقۀ سرخس،  از 
مهم ترین میدان های گازی ایران هستند.

شکل4ـ7ـ نقشه پراکندگی ذخایر نفت 
و گاز ایران
)نقاط سیاه رنگ، محل ذخایر(

ترکمنستان
ایروان

تبریز
ارومیه

تهران
سنندج

عراق

ایران

مشهد

خلیج فارس

دریای عمان

دریای خزر



114

گسل های اصلی ایران

پوسته ایران زمین، دارای گسل های متعددی است و کمتر جایی از کشور را می توان یافت که در آنجا گسلی وجود نداشته باشد. 
وجود این گسل ها، فعالیت پوسته ایران زمین را نشان می دهد. تعدادی از گسل های ایران، قدیمی و غیرفعال و برخی از گسل ها، جوان 

و لرزه خیز هستند که امروزه زمین لرزه ها، در امتداد آنها رخ می دهد.

شکل 5  ـ7ـ نقشه گسل های اصلی ایران

سل هلیل رود
گ

گسل کپه داغ

گسل خزر

گسل شمال البرز

گسل ترود

ل درونه
گس

گسل مشا

گسل آستارا

گسل تبریز

س
گسل جوان اصلی زاگر

س
گسل اصلی زاگر

گسل راندگی اصلی
گسل راستالغز اصلی

گسل فرعی

گسل کازرون

خلیج فارس

دریای خزر

ت
گسل ده شیرـ  باف

گسل انار
گسل کوه بنان

سل تایبند
گ

سل باختر نه
گ

سل خاور نه
گ

گسل نصرت آباد

گسل سبزواران

گسل ارس پاسخ دهید
 در نزدیکی محل سکونت شما 

کدام گسل/گسل ها وجود دارد؟ 
گسل/  این  اخیر  سال های  در  آیا 
گسل ها باعث زمین لرزه شده است؟

آتشفشان های ایران

مهم ترین کوه های آتشفشانی ایران، دماوند، 
تفتان، بزمان، سهند و سبالن هستند. دماوند، 
بلندترین قله آتشفشانی ایران، در گذشته فعال 
بوده و آثار فعالیت های آن هنوز به صورت خروج 
گازهای گوگردی در دامنه های نزدیک دهانه 

آتشفشان دیده می شود. 
بیشتر فعالیت های آتشفشانی جوان، در دوره 
کواترنری در ایران، آتشفشان هایی هستند که در 

امتداد نوار ارومیه  ـ ُپل دختر قرار دارند. 

دریای عمان

شکل 6ـ7ـ نقشه پراکندگی قله های آتشفشانی در ایران

بزمان
تفتان

دماوند

سبالن
دریای خزر

خلیج فارسدریای عمان

سهند
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 دماوند: آتشفشان مخروطی شکل دماوند با ارتفاع 5671 متر، در بخش میانی رشته کوه البرز، بارزترین 
فعالیت آتشفشانی دوره کواترنری در ایران است. دامنه کوه دماوند پوشیده از جریان گدازه هایی به وسعت 
400 کیلومتر مربع است. جدیدترین گدازه ها در دامنه غربی مخروط قرار گرفته اند و روی همین دامنه است 
که به طور محلی مخروط هایی از خاکستر وجود دارد. در ارتفاع 100 متر پایین تر از قله، در ضلع جنوبی دماوند، 
خروج گازها نمایان می شوند. دهانۀ این آتشفشان با 300 متر قطر، با دریاچه ای از یخ پوشیده شده است. 
فعالیت های عظیمی که کوه دماوند را به وجود آورده در حدود ده هزار سال قبل و آخرین فوران آن، مربوط به 

7300 سال پیش می باشد.
 تفتان: ارتفاع این قله 4036 متر از سطح تراز دریا است و از دو دهانۀ آتشفشانی آن، بخارهای گوگرد 
خارج می شود. در ورودی حفره های آتشفشانی، بلورهای گوگردی خالص به وفور دیده می شوند. نزدیک ترین 

شهر به تفتان، خاش است. تَپت در زبان بلوچی به معنای گرما و تفتان، برگرفته شده از تپتان است.

بیشتر بدانید

زمین گردشگری

سیاره زمین، دارای مناظر و چشم اندازهای متنوعی است. این 
تنوع و گوناگونی، به دلیل اتفاقات و رویدادهای زمین شناختی است 
که در طول تاریخ شکل گیری و تکوین این سیاره رخ داده است. 
کشور  ایران از نظر میراث زمین شناختی و گوناگونی پدیده های 
زمین شناختی، یکی از غنی ترین کشورهای جهان است. به همین 
دلیل زمین گردشگری می تواند در کشورمان، جایگاه اقتصادی 

ویژه ای داشته باشد.
گروهی از پدیده های زمین شناختی مانند غارها، گل فشان ها، 

آبشارها و.. که ارزش باالیی از نظر علمی و آموزشی یا زیبایی ویژه داشته و یا بسیار کمیاب هستند، به عنوان میراث زمین شناختی 
معرفی می شوند. 

شکل 7ـ7ـ روستای کندوان

1ـ زمین گردشگری چگونه در رونق اقتصادی کشور تأثیر می گذارد و شما در زمینه حفاظت 
از آن چه نقشی می توانید داشته باشید؟

2ـ یکی از جاذبه های زمین گردشگری در اطراف محل سکونت خود را به کالس معرفی کنید.

تحقیق کنید

ژئوپارک
برای حفاظت از جاذبه های میراث زمین شناختی در یک محدوده و بهره برداری درست از آنها ژئوپارک ایجاد می شود. ژئوپارک، 
یک محدوده مشخص است که در آن، میراث زمین شناختی با جاذبه های طبیعی و فرهنگی ویژه واقع شده است. در هر ژئوپارک، مردم 
آن منطقه با آموزش هایی که می بینند در حفاظت از جاذبه های زمین شناختی، طبیعی و فرهنگی همکاری و از  این جاذبه ها، برای 
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شکل8   ـ7ـ دره ستارگان ژئوپارک قشم

شکل 9  ـ7ـ چشمه باداب 
سورت ساری

گردشگری بهره برداری و کسب درآمد می کنند. ژئوپارک باعث می شود که جامعه محلی، رشد و رونق اقتصادی و فرهنگی داشته باشد 
و این میراث ها حفظ شود.

اکنون در کشور ما ژئوپارک جزیره قشم به ثبت جهانی رسیده است. با برنامه ریزی های انجام شده و براساس مطالعات علمی و گردشگری، در 
سال های آینده، تعداد ژئوپارک های کشورمان افزایش خواهد یافت. 

شکل 10ـ7ـ کوه های 
مریخی چابهار

شکل 12ـ7ـ هوازدگی در روستای وردیج تهران شکل11ـ7ـ غار علیصدرهمدان
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 ژئوتوریسم: اخیراً رشته جدیدی در گردشگری طبیعت به وجود آمده که توجه اصلی آن به 
میراث زمین شناختی است. این رشته را زمین گردشگری یا ژئوتوریسم نام گذاری کرده اند. هدف 
اصلی در زمین گردشگری، تماشا و شناخت پدیده های زمین شناختی است. البته هدف های 

بیشتری در زمین گردشگری دنبال می شوند.
است، این  داده  قرار  توجه  مرکز  در  را  جاندار  طبیعت  جاذبه های  که  اکوتوریسم  برخالف 
زمین گردشگری  مخاطبان  دارد.  وکار  سر  بی جان  طبیعت  جاذبه های  با  به طورکلی  صنعت 
و  عادی  گردشگران  بلکه  ژئومورفولوژی،  و  زمین شناسی  کارشناسان  و  متخصصان  تنها  نه 
بازدیدکنندگان ضمن فعالیت های زمین گردشگری،   عالقه مندان طبیعت هستند. در جریان 
آنها آشنا  با مبانی پیدایش  از پدیده های زیبا و ویژه زمین شناسی و ژئومورفولوژی،  بازدید 

می شوند و اهمیت وجودی آنها را در می یابند.
متخصصان این رشته تحصیلی در مراکزی مانند: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند در شناخت و معرفی ژئو پارک های جدید، 

کمک شایانی داشته باشند. 

علم، 
زندگی، 

کار آفرینی

بازالت های منشوریـ  سربیشه بیرجند
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واژه نامه

Extinctionانقراض
Dinosaurدایناسور

Ice Ageعصر یخبندان
Eonائون

Eraدوران
Periodدوره

Epochدور یا عهد
Trilobiteتریلوبیت

Placodermsماهی زره دار
Lithosphere Plateورقه سنگ کره

Asthenosphereسست )خمیر( کره
Petrochemistryپتروشیمی

Quartzکوارتز
Garnetگارنت

Boraxبوراکس
Haliteهالیت

Sylviteسیلویت
Apatiteآپاتیت

Limestoneسنگ آهک
Gypseژیپس

Feldsparفلدسپار
Pozzolanپوزوالن

Perlitپرلیت
Corondumکرندوم

Amethystآمتیست
Berylبریل

Agateآگات )عقیق(
Olivineالیوین
Spinelاسپینل
Lapis Lazuliالجورد

Jadeیشم
Turquoiseفیروزه
Baryteباریت

Fluoriteفلوئوریت
Bentoniteبنتونیت
Kaolineکائولن
Zeoliteزئولیت
Diamondالماس

Clark Concentrationغلظت کالرک
Anomalyبی هنجاری

Mineralکانی
Plagioclaseپالژیوکالز

Orthoclaseفلدسپار پتاسیم
Ore Mineralکانه

Oreکانسنگ
Mineral Deposit (Ore Deposit)کانسار

Micaمیکا
Pyriteپیریت

Placerپالسر
Mineral Steakرگه معدنی

Electronic Conductivity of Rocksرسانایی الکتریکی سنگ ها
Anomalies of the Eatth,s تغییرات میدان گرانش زمین

Gravitional Field Subsurface Reservesذخایر زیر سطحی

Alloy Metalعیار فلز

Ore Preparationکانه آرایی
Concentrateکنسانتره

Chalcopyriteکالکوپیریت
Pit mining ــ Openاستخراج روباز

Underground Miningاستخراج زیر زمینی
Gemگوهر
Opalاپال

Chrysoberylکریزوبریل
Opalescenceدرخشش اپالی

Rubyیاقوت
Emeraldزمرد

Source Rockسنگ مادر
Primery Migrationمهاجرت اولیه

Oil Trapنفت گیر
Reservoir Rockسنگ مخزن
Cap Rockپوش سنگ

Petrologyپترولوژی
Interceptionبرگاب

Capillary Fringeحاشیه مویینه
Topographic Mapنقشه توپوگرافی

Aquiferآبخوان
Piezometric Levelسطح پیزومتریک

Karst Limeآهک کارستی
Evaporites Stoneسنگ های تبخیری

Water Hardnessسختی آب
Fossil Waterآب فسیل
Water Balanceبیالن آب
Loamخاک لوم

Soil Profileنیم رخ خاک
Hydrogeologyهیدروژئولوژی

Morphologyمورفولوژی
Stressتنش

Tension Stressتنش کششی
Compressive Stressتنش فشاری
Shear Stressتنش برشی
Coringمغزه گیری

Exploratory Boresگمانه های اکتشافی
Elastic Behaviorرفتار کش سان
Plastic Behaviorرفتار خمیر سان

Gabbroگابرو



119

Quartziteکوارتزیت
Hornfelsهورنفلس

Schistشیست
Calciteکلسیت

Dolomiteدولومیت
Borrow Materialsمصالح قرضه

Soil Damسد خاکی
Concrete Damسد بتنی

Dam Reservoirمخزن سد
Dam Bodyبدنه سد
Pill Damپی سد

Dipشیب
Strikeامتداد

Available Storage Capacityظرفیت مفید مخزن
Cavernمغار

Trenchترانشه
Locationمکان یابی

Gabionگابیون
Nailingمیخ کوبی

Retaining Wallدیوار حائل
Layer Liningالیه آستر
Layer Procedureالیه رویه

Ballastباالست
Cortexبخش اساس

Oripimentاورپیمان
Realgarرالگار

Medical Geologyزمین شناسی پزشکی
Lake of Elementکمبود عنصر
Element Toxicityسمیت عنصر

Keratosis Pilarisشاخی شدن پوست
Amalgamationملقمه کردن

Itai - Itai Diseaseبیماری ایتای ایتای
Goitreگواتر

Anthropogenic Gradeغبارهای زمین زاد
Silicosisبیماری سیلیکوسیس

Environmental Geologyزمین شناسی زیست محیطی
Hydrotherapyآب درمانی

Faultگسل
Foldingچین خوردگی
Fault Surfaceسطح گسل
Fault Dipشیب گسل
Fault Strikeامتداد گسل

HangingWallفرادیواره
Foot wallفرودیواره

Gointدرزه
Oblique Faultگسل مایل

Normal Faultگسل عادی
Reverse Faultگسل معکوس

Strike - Slip Faultگسل امتداد لغز
Earthquake Epicenterکانون زمین لرزه

Earthquake Hypocenterمرکز سطحی زمین لرزه
Internal Wavesامواج درونی
Primary Wavesامواج اولیه

Secondary Wavesامواج ثانویه
Surface Wavesامواج سطحی

Beforeshocksپیش لرزه
Aftershocksپس لرزه

Magnitudeبزرگا
Richterریشتر
Intensityشدت

Monoclineتک شیب
Anticlineتاقدیس
Synclineناودیس

Tephraتفرا
Lavaگدازه

Fumarolفومرول
Pyroclasticسنگ آذر آواری

Tuffتوف
Lapilliالپیلی

Blockقطعه سنگ
Bombبمب

Fumarole Stageمرحله فومرولی
Geothermal Energyانرژی زمین گرمایی

Geophysicsژئوفیزیک
Tectonic Structural Geologyتکتونیک و زمین شناسی ساختمانی

Prismatic Basaltبازالت منشوری
Mud Volcanoesگل فشان

Gondwanaگندوانا
Eurasiaاوراسیا

Tethys Oceanاقیانوس تتیس
Subductionفرورانش

Geotourismزمین گردشگری
Geoparkژئوپارک
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