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 آيندة علوم زمين
 معلم ـ تهران شناسي ـ دانشگاه تربيت پور ـ گروه زمين عبدالمجيد يعقوب

 

 چكيده
با تغييراتي كه . كند اي سمت و سوي آينده پژوهش در آن زمينه را تعيين مي نيازهاي بشر در هر زمينه 

اك، كاهش كيفيت خاك، ناسالمي ها بوجود آورده و مسايلي نظير فرسايش خ انسان در جو زمين با افزودن آالينده
 .ه استدهاي در دسترس، جهان با بحرانهاي بسياري روبرو ش مواد غذايي، كميت و كيفيت آب

تكيه بر مصرف سوختهاي فسيلي شامل نفت، گاز، زغالسنگ، شيل نفتي، ماسه قيري عالوه بر آلوده  
 .ه داردشدن محيط ناپايداري در ادامه برآوردن نياز بشر را نيز به همرا

ها خود  ةاي مناسب براي جدايش آالينده سازي پااليه زيست و آماده مقابله با عوامل ناسازگار در محيط 
مجموعه نيازهاي انسان در جهان از خورشيد، جو كره، زيستكره، آبكره و . ساز ديگري براي بشر است مشكل
ها در دسترس و در  اء خورشيد ساير بخشبه استثن. شود  كيلومتر بخش فوقاني پوسته زمين تأمين مي5حدود 

زمين معطوف به نحوه استفاده بهينه از اين منابع  هاي آينده در علوم پژوهش. معرض آلوده شدن توسط انسان است
 .با توجه به ازدياد جمعيت سطح كره زمين است

 
 مقدمه

ه در خدمت شناسي و زمين فيزيك هموار شناسي، هواشناسي، اقيانوس علوم زمين شامل زمين 
ها و تشويش بشر در مواردي و حرص او در مواردي ديگر سبب  نگراني. انسان براي رفع نيازها است

به طور كلي نيازهاي بشر شامل سه نياز . ها به سمت و سوي خاص جهت يابد شود كه پژوهش مي
مواد معدني و هاي صنعتي و حياتي و  اصلي است كه عبارتند از فضا براي زيستن، انرژي براي فعاليت

 . ماندن آب براي زنده
 

 فضا
مجموع زميني كه در سطح كره زمين در شرايط كنوني در دسترس و استفاده انسان است بالغ  

ولي اگر اين مقدار زمين را .  ميليارد كيلومترمربع است كه به نظر وسعتي عظيم براي زيستن است6بر 
نفر است تقسيم كنيم به هر نفر سهمي كمتر از يك  ميليون 7به جمعيت كنوني كره زمين كه بالغ بر 

شود كه بايد كليه نيازهاي او از نظر تأمين غذا، انرژي، كشاورزي، صنعت و  كيلومتر مربع نصيب مي
غيره از اين قطعه زمين محدود تأمين شود و پسماندهاي گوناگون صنعتي، كشاورزي، زيستي و نظاير 

 .آنها نيز به اين مكان ريخته شود
دانيم كه روند  همه مي. شود با افزايش جمعيت كره زمين اين فضاي در دسترس محدودتر مي 

شود كه جمعيت جهان طي دو  بيني مي پيش. افزايش جمعيت در غالب كشورهاي جهان صعودي است
با توجه به اهميت فضا در زندگي بشر يكي از ). 2003فايف ( ميليارد نفر برسد 10دهه آينده به بيش از 

هاي در دسترس،  اهداف پژوهشي در علوم زمين يافتن راهكارهاي مناسب براي استفاده بهينه از زمين



 
 
 

 1384، دانشگاه تربيت معلم تهران، ين همايش انجمن زمين شناسي ايرانمجموعه مقاالت نهم

 

727 

هاي قطبي و باالخره هدف درازمدت  هاي كامالً باير نظير كويرها، صحاري و سرزمين داير كردن زمين
 پژوهشي هاي درازمدت هاي مناسب براي زيستن در ساير كرات است كه همواره از طرح يافتن مكان

 .است
 

 انرژي
هاي موجود كه در دسترس بشر قرار دارد به دو گروه زميني و فرازميني تقسيم  انرژي 

. هاي ديگر است هاي زميني شامل انرژي حاصل از سوختن مواد با خاستگاه آلي و انرژي انرژي. شود مي
فضوالت، استخوان هاي عهد حاضر مانند چوب،  هاي با خاستگاه آلي خود به دو گروه سوخت سوخت
 .شود هاي فسيلي مانند نفت، گاز، زغالسنگ، شيل نفتي، ماسه قيري تقسيم مي و سوخت) بيوگاز(و غيره 

هاي فسيلي به ويژه نفت، گاز و  ترين منابع توليد انرژي در شرايط كنوني سوخت اصلي 
بنابراين يكي ديگر . ندهاي فسيلي در عين آالينده بودن پايان پذير دانيم كه سوخت مي. زغالسنگ است

از اهداف علوم زمين در آينده پژوهش در جهت يافتن منابع جديد از اين سوختها در جهان و نيز يافتن 
 .جايگزين احتمالي براي آنها است

جايگزين توليد انرژي از سوختهاي فسيلي منابع ديگر انرژي زميني يا منابع انرژي فرازميني  
توليد . اي است  استفاده از انرژي آب، باد، زمين گرمايي و انرژي هستهاست منابع ديگر انرژي زميني

انرژي از آب، باد و منابع زمين گرمايي فاقد آلودگي است، بويژه انرژي بسيار قابل توجه منابع زمين 
گرمايي است منبع اين انرژي ماگماها و مناطق تكتونيكي فعال پوسته زمين است كه گاهي در نزديكي 

فايف . تبعات آنها قابل مشاهده است) هاي فعال آتشفشانها و گسل(ي در سطح زمين سطح و حت
گراد را معادل  مقدار انرژي موجود در يكصد كيلومتر مكعب ماگما با دماي يكهزار درجه سانتي) 2004(

ي بنابراين انرژي عظيمي كه در مناطق تكتونيك. مجموع انرژي موردنياز بشر در جهان برآورد كرده است
توانند منابع انرژي بسيار  و آتشفشاني جوان زمين وجود دارد در صورت انجام پژوهش مناسب مي

اكنون در كشورهاي ايسلند،  از اين نوع انرژي هم. باارزش و بدون آلودگي براي استفاده بشر باشند
دورنماي استفاده ولي . شود زالندنو، ايتاليا، تركيه و برخي كشورهاي ديگر به مقدار محدود استفاده مي

 .از آن در آينده بسيار مطلوب است
اي نيز از منابع انرژي بسيار با اهميت است و مقدار انرژي حاصل از سوخت  انرژي هسته 

اي در مقايسه با سوختهاي فسيلي بيش از يك ميليارد برابر آنها  هاي سوخت در واكنشگرهاي هسته ميله
اي همراه است و اغلب  هاي هسته است كه با سوختاست ولي مشكل اصلي پسماندهاي خطرناكي 

). 2003لوترموزر (كشورهاي صنعتي براي دورريزي اين پسماندها با مشكالت فراواني روبرو هستند 
 .عوارض سوء حاصل از نشست مواد پرتوزا در محيط زيست بسيار سهمگين و مشكل آفرين است

هاي فرازميني است كه شامل انرژي   انرژياز منابع ديگر انرژي كه در دسترس بشر قرار دارد 
هائي  اين منابع فاقد اثرهاي آاليندگي بوده و همواره انرژي.  است (tides)خورشيد و انرژي كشندها 

هاي فسيلي در حقيقت انرژي خورشد فسيل شده  نكتة قابل توجه آنست كه سوخت. ناپذير هستند پايان
 .است
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 از نظر منابع انرژي با مشكل مواجه باشد لكن استفاده از رسد كه انسان در آينده به نظر نمي 
منابع انرژي در دسترس او نيازمند پيشرفت فنĤوري و يافتن راهكارهاي مناسب براي بكارگيري آنها 

 .است
 

 مواد معدني و آب
به عنوان مثال هر نفر در سال بالغ . نياز بشر به مواد معدني و آب بر هيچكس پوشيده نيست 

كند و نياز انسان به آب غيرقابل انكار است به عبارت ديگر حيات  لوگرم نمك طعام مصرف مي كي5بر 
از طرفي ميزان ذخيره كانيهاي شناخته شده قابل استخراج تاحدودي مشخص . معني است بدون آب بي

و ثابت است و حال آنكه مصرف روزافزون مواد معدني با توجه به افزايش تدريجي جمعيت سطح 
 .پذيرند لكن نياز بشر به آنها روزافزون است به عبارت مواد معدني پايان. غيرقابل انكار استزمين 

هاي بشر در اين مورد سبب شده است كه راهكارهاي گوناگوني را به آزمايش  نگراني 
هاي جديد نظير استفاده از فيبر نوري و  همانطور كه در شرايط كنوني با استفاده از فنĤوري. بگذارد

شود  Ĥوري نانو در عين مصرف كمتر مواد بهره بيشتر از نظر فضايي، سرعت و غيره نصيب بشر ميفن
. جويي و استفاده بهينه از آنها در صنايع است ها نيز صرفه يكي از راهكارهاي پيشنهادي در مصرف كاني

 .يي مشابه يكديگرندبه عنوان مثال مفتولهايي با قطر بسيار كم در مقابل مفتولهاي ضخيم كه از نظر كارا
راهكار ديگر پيشنهادي جايگزين مواد بجاي يكديگر و جايگزين كردن برخي مواد معدني و  

. اند  سطح زمين را پوشانيده4/3آبهاي آزاد سطح زمين بيش از . آب، درياهاي سطح كره زمين است
آبي قابل حل   كرد مشكل كمبنابراين با فنĤوري مناسب اگر بتوان آب مورد نياز بشر را از درياها تأمين

 .است
اي در  هاي اقيانوسي فرارانده شدن روي پوسته قاره انواع مختلف ذخاير معدني در پوسته 

اين سنگها بستر . اي است ـ رسوبهاي موجود در روي پوسته قاره و آتشفشان) افيوليتها(حاشيه قاره 
موجود در بستر درياها را كه مواد معدني مواد معدني ) 2002(پيتررونا . دهند اقيانوسها را تشكيل مي

 عنوان كرده است شامل تمام عناصري تشخيص داده است كه موردنياز و استفاده انسان 21براي قرن 
 كه با سرد شدن ماگماها (geothermal fluids)اعتقاد او بر اينست كه سيالها زمين گرمايي . است

نيز معتقد است كه سياالت ) 2003(فايف . كنند ا ميهمراه هستند مقادير قابل توجهي فلزات را جابج
 است كه عامل انتقال (CO) حاوي مقاديري كربن منواكسيد (CO2)اكسيد  دما باالي غني از كربن دي

بسيار خوبي براي فلزاتي نظير طال، فلزات گروه پالتين و نيكل است و با سرد شدن اين سيالها مواد 
 .شوند همراه آنها رسوب مي

هاي بسيار نازك از  نيز اهميت موجودات زنده به صورت ورقه) 2002(يكيال و لوريج كارت 
بهرحال درك زمين شيمي سطح زمين . اند مواد آلي را در نهشت طال مورد مطالعه و تأكيد قرار داده

 .هاي آبي غيرممكن است ها به ويژه در محيط بدون توجه به نقش ميكروارگانيسم
ر قابل توجهي از مواد مناسب براي صنايع كشاورزي، مانند فسفر، در بستر درياها مقادي 

به عالوه مقادير كمي از عناصر نظير موليبدن از بستر درياها قابل برداشت . كلسيم، پتاسيم وجود دارد
 مرو منابع معدني موجود 1974درسال . است كه براي تثبيت طبيعي نيتروژن در خاك مورد لزوم است

) 1شكل ( پيتر رونا با رسم نقشه جهان 2002درسال . اختصار مورد بررسي قرار داددر درياها را به 
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مواد معدني موجود در كف اقيانوسهاي سطح زمين را كه شامل كليه كانيهاي موردنياز بشر است در 
قسمتهاي مختلف اقيانوسها مشخص كرد و نشان داد كه مواد معدني موردنياز بشر در درياها موجود و 

 .سترسي استقابل د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).2002اقتباس از رونا (ـ توزيع جهاني منابع معدني دريايي 1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

معضالت استفاده از منابع موجود در اقيانوسها شامل اكتشافات مواد معدني، مشكالت  
تكوين روشهاي اكتشاف . برداري و فنĤوري مناسب براي استخراج مواد است جغرافيايي و سياسي بهره

برداري مستلزم  مواد معدني در زير درياها و توسعه و پيشرفت در فراهم كردن فنĤوري مناسب بهره
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 اجالسيه سازمان ملل متحد در مرور قانون 1994در سال . قانونمند شدن استفاده از منابع دريايي بود
 كشورهاي حاشيه اقيانوسها تا  مقرر شد كه مرز1997 به اجرا درآمد و در سال (UNCLOS)دريا 

جزو حريم اين كشورها قرار گيرد و بقيه اقيانوسهاي جهان )  مايل دريايي200( كيلومتري 370فاصله 
 Common)» ميراث مشترك بشر«اعالم شد و براي اين بخش آزاد عبارت ) آزاد(المللي  بين

heritage of mankind) 1997گزارش سازمان ملل ( بكار برده شد.( 
برداري از منابع موجود در آبهاي آزاد تا حدودي حل  با توجه به مصوبة فوق مسأله بهره 

برداري از اين منابع با وجود شركتهاي چندمليتي و  اگرچه باز هم مشكالتي بر سر راه بهره. شود مي
رسد كه با  در هر حال به نظر مي. كشورهاي دور و نزديك به منابع كشف شده وجود خواهد داشت

ها سمت و سوي آينده علوم زمين حركت به طرف درياها  توجه به كاهش تدريجي مواد معدني در قاره
برداري از منابع دريايي با  شكي نيست كه بهره. برداري از منابع دريايي است و شناسايي، اكتشاف و بهره

ي مواد آراي هلكن فراوري و كان. محيطي محدودتري براي محيط زيست بشر همراه است آلودگي زيست
برداري براي محيط زيست  به عالوه گرچه نفس بهره. زا در محيط است استخراجي همچنان آلودگي

برداري به طور قطع در محيط دريايي تأثير سوء خواهد  انسان زيان كمتري وارد لكن اين نوع بهره
ثرهاي سازي فنĤوري استخراج ا داشت كه الزم است همزمان با ابتكار و ابداع در مورد بهينه

 .برداري نيز مورد توجه قرار داشته باشد محيطي اين نوع بهره زيست
معضل ديگري كه همواره فراروي بشر در شرايط كنوني است عوارض سمناكي و  

امروزه سعي . محيطي كانيها و برخي عناصر نظير جيوه و ارسنيك در محيط است هاي زيست آلودگي
مثالً براي ارسنيك از (اي گوناگون براي جدايش اين مواد ه هايي نظير پااليه شده است كه با روش

غافل از اينكه گرچه آب آلوده به ارسنيك ممكن است . استفاده كنند) هاي سراميكي يا اكسيد آهن پااليه
ها قابل مصرف شود لكن ماهيت سمناكي ارسنيك و وجود آن در طبيعت همچنان باقي  با اين روش

زيست  داسازي به طريقي به تغليظ مصنوعي آن در طبيعت و محيطهاي ج است و با كمك اين روش
بايد بخاطر بسپاريم كه طريق پسنديده براي كاهش سمناكي يك عنصر يا كاني جدايش . كنيم كمك مي

آن از مواد يا آب حاوي ماده نيست بلكه بايد به شكلي به تغيير ماهيت فيزيكي يا شيميايي آن دست 
 .يافت

 
 منابع

- Fyfe, W. S., 2003, Needed: New-Sustainable resource technologies for our new world with 10 billion 
humans, Mineral exploration and Sustainal le development, Millpress, Rotterdam, P. 7-8. 

- Kapthileey and Beveridge, 2002, Eftect of biofilms in gold precipitation, Environmental microbiology, 
vol. 4, P. 667-675. 

- Lottermoser, B., 2003, Mine wastes, Springer verlag, 277 P. 
- Mero, 1974, Mineral Resources of the sea, Elsevier. 
- Rona, P., 2002, Marine Minerals for the 21st Century, Episodes, Vol. 25, No. 1, P. 2-12. 
- United Nations, 1997, The Law of the Sea United Nations Convention on the law of the Sea: Division for 

Ocean Affairs and the Law of the sea. Office of Legal Affairs, United Nations Publication No. E. 97. 
Vol, 10, 294 P. 

 
 
 
 
 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

