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ايل استاتيكي درتحوالت پترولوژيكي تحليل ديدگاههاي ديناميكي در مق
 سنگهاي كره زمين

 
 محمدولي ولي زاده استاد دانشگاه تهران

 
شناخت واقعيت از   علم  از ديدگاه استاد بزرگ جامعه شناسي ايران، زنده ياد دكتر امير حسين آريانپور              

 در طـي زنـدگي      انسان بـرخالف سـاير جـانوان،      . طريق تجربه به اتكاء يك فلسفه با تأكيد بر كميتاست         
آن، راه  علمي، واقعيت را تغيير ميدهد و با توجه به تغيير واقعيت آن را مي شناسد، با شناسـايي قـوانين                     

 انساني كه مايـه شـناخت اسـت ، وسـيله     كارپس . بر آن را مي يابد و از جبرقهاي طبيعي مي رهد     غلبه  
 . كسب حريت است

اگر علم رياضي را زمينه و . ه هايي تقسيم شده اند      علم به تناسب گونه گوني نمودهاي هستي، به دست        
 :بنياد علوم ديگر بشماريم، طبقه بندي علوم چنين خواهد شد

يا علوم مـاده بـي جـان كـه عبارتنـد از علـوم فيزيـك، شـيمي، زمـين شناسـي                       علوم فيزيكي،   : الف
 واخترشناسي كه در پي شناخت قوانين حركات گوناگون ماده بي جان مي باشند؛

يا علوم مـاده جـان دار كـه شـامل زيسـت شناسـي، فيزيولـوژي، گيـاه شناسـي و                     علوم زيستي،   : ب
 جانورشناسي است جوياي قوانين حركات متنوع ماده جان دار هستند؛

كه در برگيرنده علم تاريخ، علوم اقتصـاد، وان شناسـي و جامعـه     علوم اجتماعي يا علوم انساني،      : ج
 نام دارد و همواره بـه صـورت      " انسان   "از ماده جان دار را كه       شناسي است و قوانين حركات بخشي       

 . اجتماعي زيست مي كند، مي جويد
اين هر سه دسته به دليل اينكه به جلوه هاي واقعيتي يگانه نظرند، با يكديگر ارتباط دارند، و از آن جا                

 متدولوژي كه مفهوم    واژه.  كما بيش يكساني هستي را مي كاوند       " متدولوژي   " هستند يا    " علم   "كه  
اول بررسي هـاي روشـهاي تحقيقـي علمـي ؛           : معنوي آن روش شناسي است، به دو معني به كار ميرود          

 .  مجموع روشهاي هر علم–دوم 
و كج انديشي باز مي دارد و او را متدولوژي در معني نخست وسيله اي است كه محقق را از گمراهي            

 رو، متـدولوژي شـاخه اي از منطـق، يعنـي فـن درسـت                از ايـن  . در رسيدن به حقيقت ياري مـي كنـد        
مجمـوع وسـايل و   . متدولوژي درمعنـي دوم شـامل تعـدادي روش اسـت    . انديشيدن محسوب مي شود   

 روش علمـي    "در اينصورت   .  نام مي گيرد   " روش   " طرقي كه رسيدن به مقصدي را ميسر مي سازد        
روشـهاي  . نين واقعيت رهبـري مـي كنـد        مجموع وسايل و طرقي است كه محقق را به علم، يعني قوا            "

محقـق در هـر     . علمي، مانند علوم متعددند و هر روشي تا اندازه اي به كشف قوانين علمي مدد ميدهـد                
 . موردي مناسب ترين روش را بر مي گزيند

روشهاي علمي متضمن اعمال يا مراحي هستند، و بر روي هم مي توان مراحلي را كه محقق از آغـاز                    
طرح فرضـيه يـا     ) 2تجربه مقدماتي،   ) 1: واقعيت مي پيمايد به صورت زير خالصه نمود       كار تا كشف    
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 . تنظيم نظريه يا تئوري) 5كشف قانون، و ) 4تجربه وسيع براي وارسي قضيه، ) 3هيپوتز، 
در فوق، از آنجا كه علم زمين شناسـي از مقولـه هـاي علـوم تجربـي                  باتوجه به نكات برشمرده شده      

انسـان اوليـه بـه عنـوان     . زي خيال پردازانه بيرون از محدوده تجربي در آن جائي ندارداست، نظريه پردا  
جستجوگر، براي حفظ خود از خطراتي كه هر لحظه او را تهديد مي كرد و نيز تأمين معـاش در جهـت                  
ادامه زندگي روزه مره اش، به شناسايي محيط زيست و منابع مواد غذايي، كشف لوازم و سپس ساخت                  

دراين راستا ابتدا مشاهده مستقيم محيط دوروبـر، بـه كـارگيري مهـارت،     .  مورد لزوم كشانده شد وسائل
انسان گرديـد و بـا تجربـه انـدوزي و نهايتـاً             مغزي  موجب توانايي توسعه    دستها،  مخصوصاً استفاده از    

رد ايـن رونـد در مـو      . كسب مهارت، به تدريج قادر شد محيط را مهـار و بـراي خـود دلپـذيرتر سـازد                  
موجودات زنده غير از انسان، به دليل عدم توانايي انجام تجربـه و كسـب معرفـت از طريـق آن مقـدور        

تكامل بخشيدن تاريخي درروند زندگي آنان اتفاق نيافتاد و بنابراين جريان زنـدگي شـان بـي                 نگرديد و   
نـزد آنهـا    تغيير و به صورت نخستين خود باقي مانده است، مگر اينكه جهـش هـا و سـازگاري جديـد                 

 .گرديده باشد
به اين ترتيب است كه به تدريج انسان از حالت آغازين غير قابل تمايز با ديگر موجودات زنـده، و از                     
جمله جانوران تكامل يافته از نظر ساختمان بدني، به صورت موجودي متفكر با قابليت استفاده از مـواد                  

قوانين موجود و شناخت محيط است كه به بهره         خام طبيعي، و سپس ابزار ساز كنوني درآمد، وبا كشف           
 . مندي هر چه وسيعتر از امكانات موجود، در اتقاء سطح رفاه نوع خود پرداخت 

كشف قوانين موجود در طبيعت توسط انسان، شناسايي مكانهاي مناسب تـر زنـدگي و منـابع طبيعـي             
 . اش را موجب گرديدمواد معدني، و سپس استحصال و به كارگيري آنها در زندگي روزمره 

در علوم تجربي مشاهده، تفكر، جمع بندي مقدماتي نظم موجود موجب ابراز الگويي بـه نـام فرضـيه                   
گرديد و سپس به كمك تجربه تونست به كشف قوانين موجود، و در نتيجه درك قانونمندي آن، يعنـي                   

 هاي تجربي مناسب بايـد بهـر        البته الزم به ذكر است در اين روند از كليه روش          .  دست يابد  " نظريه   "
جست و چنانچه در كليه مورد تجربي مناسب امري خاص، نتيجه گيـري منطقـي حاصـل شـده باشـد،                     

گاه در جامعه به مواردي برخورد مي كنـيم كـه افـرادي هنگـام كـاوش در                  . كشف حقيقت وقوع مييابد   
ا بـا پنـدارهاي غيـر       جهت معرفت به قوانين حاكم در طبيعت، برخي اطالعـات حاصـل از تجربيـات ر               

ارتقاء يافته انـد؛ و چـون مـدام آن           " نظريه پرداز  "تجربي درهم مي آميزند و تصور مي نمايند به مقام           
آنان نيز مـدام در      "؟! نظريه هاي    "بخش از پندارهاي خيال پردازنه شان دستخوش تغيير مي گردد لذا            

ر شـده و در ورطـه خيـال پـردازان سـقوط             معرض نابساماني قرار گرفته و بنابراين از جايگاه علمي دو         
به ايـن عـده     . مغاير با نظر قبلي خود ساز مي كنند        "! نظريه اي جديد   "كرده، و ديده مي شود هر روز        

از افراد الزم است توصيه شود از خيال پردازي دوري جسته و به واقعيت هاي بدسـت آمـده از تجربـه                      
 . واگذار كنند( !)  شايسته اتكا داشته باشند و نظريه پردازي را به اشخاص

پديده هاي از قبيل صور مختلف عوارض توپوگرافي، وجود يـك منبـع معـدني خـاص در نقطـه اي                     
از جمله مسائلي بودند كه     مطمئناً  . در بخش خارجي پوسته كره زمين كه درمعرض ديد است         ... معين و   
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به دليل وقوف به قوانين حـاكم در  از آغاز توجه هر انساني را جلب نموده است ولي چون در آن هنگام     
ايجاد آنها، پاسخگويي به علت وجودي شان مقدور نبوده، گرايش به اوهام پديد آمـد و خيـال پـردازي                    

تدريجاً با فزوني يافتن سطح آگاهي هاي انسان و انباشت آنهاست كه اوهام و خرافـه هـا                  . حاكم گرديد 
زمين شناسي نيز با توجـه بـه ايـن امـر            . آن نشست كنار گذاشته شد، و توجه به قانونمندي علمي جاي          

بنابراين نظر به اينكه زمين شناسي بر اسـاس     . است كه به عنوان شاخه آي از علوم تجربي معرفي گرديد          
پايه هاي علوم ديگر از قبيل رياضي، فيزيك، شيمي و زيست شناسي استوار مي باشد، لذا الزم است در                   

كم بر علوم مزبور مورد توجه جدي قرار گيرد و معرفت به آن حاصل              تحقيقات مربوط به آن، قوانين حا     
با گسترش معرفت به قوانين حاكم بر علوم مورد اشاره و بهره گيري از آنهاست كه زمين شناسي                  . گردد

 . به صورت شاخه علمي درآمد
ن عبارتنـد   با توجه به آگاهيهاي موجود، عمده ترين مقوله هاي قابل تعمق در وضعيت كنوني كره زمي               

از غير يكنواختي بخشهاي مختلف از سطح تـا مركـز، تنـوع در وضـعيت تغييـرات چگـالي، حرارتـي،                      
هر يك از اين قسمت ها، و باالخره تنوع در ساختمان و جنس سنگهاي سازنده خارجي ترين                 . شيميايي

سـي را درسـت   مجموع اين مقوله ها هستند كه علم زمـين شنا   . بخش اين كره كه پوسته ناميده مي شود       
 . مي نمايند

علم زمين شناسي باالخص به شناسايي اجسام سـازنده بخـش خـارجي كـره زمـين، تنـوع جـنس و                      
بـه ايـن    . ساختماني، رابطه آنهابا هم و باالخره مكانهاي حضور بالقوه مواد معدني در آن معطوف اسـت               

م زمين شناسي خارج مـي      ترتيب مالحظه مي شود شناسايي بخشهاي زيرين پوسته از قلمرو مستقيم عل           
گردد و به علوم ديگر كه در آنها به بررسيهاي غير بخشهاي زيرين پوسته از قلمرو مسـتقيم علـم زمـين                  

مسقيم توجـه معطـوف مـي گـردد،     شناسي خارج مي گردد و به علوم ديگر كه درآنها به بررسيهاي غير     
ت در مشاهده سنگهاي سازنده گود      با دق . است   " علوم زمين    "روي مي نمايد كه در سيطره جامع تر         

افتادگي بستر اقيانوسها و برآمدگيهاي قاره هاي پوسته كره زمين، مشخص گرديد اين دو بخـش از هـم                   
تفاوت بارز دارند؛ ضمناً مكانهايي از پوسته بسيار فعال هستند و در آنها پديده هاي آتشفشـاني و زمـين     

جـنس  . يگر از آن چنين پديده هايي تظاهر پيدا نمي كننـد لرزه وقوع مي يابد ؛ حال آنكه در مكانهايي د        
مواد آتشفشاني، هم با توجه به محل قرا گيري هـاي مكانهـاي آنهـا، در موقعيـت هـاي زمـين شناسـي                        

پراكندگي سرزمين هاي دگرگوني، توده هاي آذرين وابسته به ايـن           . مختلف از هم بسيار متفاوت هستند     
تبعيت نموده و مساله همراهي آنها با هـم  وندهاي خاص و معني داري    سرزمين ها و گوناگوني آنها از ر      

الگوي مشخصي را عرضه ميدارند و پراكندگي منابع معدني نيـز از قانونمنـدي ويـژه اي حكايـت مـي                     
 . نمايند

مسائلي اين چنين موجب مي گردد كه موقعيت هاي زمين شناسي ويژه اي در پوسـته زمـين و طبـق                     
 .  داشته باشند كه مطالعه مجموعه  اين مقوله ها، پترولوژي اطالق مي گردداصولي قانونمند وجود

مدل تحول پوسته اي در كـره       از آغاز معرفي زمين شناسي به صورت مقوله علمي تاكنون براي تفسير             
 بـوده و  Staticزمين دو ديدگاه متفاوت از هم  ابراز گرديده است كه الگوي نخستين، الگويي ايستا يـا       

ين تصور حاكم بوده است كه پوسته زمين از ابتداي تشكيل خود تا كنون در موقعيـت جغرافيـايي   برآن ا 
طبق اين الگو، عمـده     . خود بدون اينكه دستخوش حركت وجابه جايي افقي شده باشد باقي مانده است            
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ار بار  تحوالت بايد صرفاً در جهت قائم صورت پذيرفته و فاكتور بارز موثر در تحوالت آنف فاكتور فش                
قسمتهاي سازنده فوقاني بر روي قسمتهاي تحتاني باشد و در اثر اين تغييـرات مولفـه فشـاري مـذكور                    

ولي مطالعات بسـيار و از جملـه در ابتـدا، مطالعـات           . است كه تغييرات دمائي نيز صورت پذيرفته است       
ي مختلـف پوسـته در      تغييرات مكانهاي قطب مغناطيسي در مكانهـا      بسيار و از جمله در ابتدا، مطالعات        

جريان سرگذشت كره زمين نشان داده است كه در سرگذشت زمين تغييرات و جابه جايي افقـي عمـده                   
وقوع يافته و اين امر موجب گرديده است در سنوات اخير به الگوي ديگري توجه شود كـه در آن غيـر                

هاي مختلف سازنده پوسته از تغيير و تحوالت درجهت قائم، تغييرات و جا به جايي عمده افقي در بخش          
 معـروف شـده   dynamicاين الگو به نام الگوي پويـا يـا مـدل        .داده است زمين طي سرگذشت آن رخ      

 . است
از ابتداي معرفي علم زمين شناسي تا حدود اواخر دهه ششم قرن بيستم تفكر حاكم و غالب بـر ايـن                     

ر كليه ادوار گذشته زمـين در مكـان         امر استوار بوده است كه اجزاء مختلف سازنده سطح پوسته زمين د           
هندسي خود استوار باقي مانده و دستخوش حركات افقي قابل توجه نگرديده و عمده تغييـرات در آن،                  

ولي در اواخر دهه ششم قرن بيستم، با توجه به انباشت اطالعـات             . در جهت قائم صورت پذيرفته است     
هاي مختلف پوسته كـره زمـين،   )ورقه (  جايي تكه علمي مشاهداتي و تجربي قابل انطباق با آنها، جا به      

در ايـن جابـه     . عمدتاً درجهت افقي در حوزه هاي مختلف علمي زمين شناسي مورد توجه قرار گرفـت              
جايي ها، مكانهايي از پوسته در معرض فشـردگي و گستسـگي و سـپس حركـت و بـاالخص رانـدگي        

م فشارشي بوده است و در مقابل مكانهايي نيز  بخشي به زير بخش ديگر واقع شده كه در آنها رژيم حاك           
در معرض پاره شدگي و دورشدن از هم و تحت رژيم حاكم كششي و برداشته شدن فشار قـرار داشـته                  

در اين دو رژيم، عمده نيروهاي حاكم عبارت از نيروي حركت قطعـات گسسـته از هـم پوسـته                     . است
 در سرگذشـت خـود در زمانهـائي صـورت           زمين درجهت افقي بوده و به اين ترتيـب كـل كـره زمـين              

 . غيرفعال و در مقابل در زمانهائي ديگر صورتي فعال داشته است
براين اساس در زمانهاي فعال، مكانهايي از پوسته كره زمين در معرض جا به جايي، لغزش، دور شدن           

درمعـرض جـا بـه      از هم قرار داشته، و بر اين اساس در زمانهاي فعال، مكانهايي از پوسـته كـره زمـين                    
جايي، لغزش، دورشدن قطعات از هم قرار داشته و همزمان با آن نقاطي ديگر هـم در حـال برخـورد و                      

در چنين زمانهاي فعالي كوهزايي ها، دگرگوني سنگهاف تزريـق          . تصادم و فشرده شدن واقع بوده است      
 نقـاط مختلـف كـره       توده هاي نفوذي، پاره شدگي و ايجاد آتشفشاني هاي با طبيعت هـاي مختلـف در               

در زمـان هـاي     . داده است زمين صورت پذيرفته و در نتيجه همراه با آنها پديده هاي زمين لرزه نيز رخ                
پديده هـاي   . آرامش، پديده هاي فشردگي، كششي و ديگر پديده هاي مذكور در فوق وقوع نيافته است              

 داده، و بـين دو مرحلـه        مزبور به صورت كامالً متناوب در جريـان سرگذشـت زمـين در سـطح آن رخ                
البته به اين امر هم وقوف داريم كه پديده هاي زمـين           . كوهزايي يك مرحله كوه نازايي اتفاق افتاده است       

 . شناسي اصوالً از نظر طول زماني وقوع پديده هاي طوالني مدت هستند
 توسـط   اساس كار الگوي پويا بر نتـايج حاصـل از مطالعـات ژئـوفيزيكي لـرزه نگـاري انجـام شـده                     

مـيالدي در   1949اين دانشمند نتايج مطالعات خود را نخسـت در سـال            . استوار بوده است  هوگوبنيوف  
 تحت عنوان منشاء گسلهاي عميق اقيانوسـي و سـپس در سـال    Bull. Geol. Soc. Amجلد شصتم 
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زمين لرزه ها و خزش سـنگ، و بـاالخره   :  تحت عنوان.Bull. Seis. Am در جلد چهل ويكم 1951
 كـوهزايي و سـاختمان   " تحـت عنـوان   Bull. Geol. Soc. Am در جلد شصت و پـنجم  1954در 

 .  معرفي نمود")با توجه به مدارك و شواهد حاصل از لرزه شناسي ( بخش عميق پوسته زمين 
 كه از جايگاه ژئوفيزيكي صورت پذيرفته بود، و با تكيه بر آن در دهه شصت قرن                 متعافب اين تحقيق  

تحقيقـات و جسـتجوهاي ارزشـمندي در        ديكينسون وهاترتون   ، در نقاط  اشاره بنيوف،       گذشته ميالدي 
 . زمينه آتشفشان شناسي آغاز كردند

 ، آتشفشـان آنـدزيتي و وضـعيت لـرزه           Science مجلـه    157 در جلد    1967نامبردگان ابتدا در سال     
آتشفشان آندزيتي و لرزه  در مجله تحقيقات ژئوفيزيكي، 1968خيزي در اطراف اقيانوس آرام، سپس در      

 باز هم در مجله تحقيقـات ژئـوفيزيكي، رابطـه بـين آتشفشـان               1969خيزي در نيوزيلند و باالخص در       
 . آندزيتي و لرزه خيزي دراندونزي، جزائر آنتيل كوچك و ديگر جزائر قوسي را مورد بررسي قرار دادند

 با تكيه بـه اطالعـات ژئوشـيمي،          با توجه به بررسي هاي ژئوشيمي،      1970در سال   جايكس و وايت    
 مجلـه  34 سنگهاي برداشته شده از جزائر قوسـي، مقالـه پربـاري در جلـد     K/ Rbتحقيق نسبت هاي 

Geoch. & Comochem. Acta1978هـم در سـال   ماگارتين، وتيفورد و جيمـز  .  منتشر نمودند 
 Earth & Planetaryلـه   مج78ميالدي در زمينه ژئوشيمي ايزوتوپها د رمقاله جالبي كـه در شـماره   

Science Letters      ارائه كردند كه در آن ايزوتوپهاي اكسيژن و منشـاء آنـدزيت هـاي داراي نسـبت 
Srهاي باالي 

Sr
86

 .  مورد توجه قرار گرفت87
ايـن دانشـمندان در     . را بايد از پيشگامان به حساب آورد      فور و هورلي    در قلمرو ژئوشيمي ايزوتوپي،     

 مساله بازالت ها و منشاء سـنگهاي آذريـن را بـا    Journal of petrology در جلد چهارم 1963 سال
توجه به تركيب ايزوتوپي استرانسـيم بازالـت هـاي قـاره اي و اقيانوسـي و كـاربرد آن درمـورد منشـاء               

 . سنگهاي آذرين مورد بررسي قرار دادند
 تارلينـگ و رانكـون     كتـابي كـه توسـط         در 1973سپس درحيطه تكتونيك ورقه اي، ابتـدا در سـال           

 نقش تكتونيـك ورقـه اي       مورسدرخصوص استنباط جا به جايي قاره اي درعلوم زمين معرفي گرديد،            
 مسـاله الگوهـاي متفـاوت    براون 1981متعاقباً در سال . درايجاد پريدوتيت هاي آلپي مورد توجه قرا داد    

 مسـاله سـنگهاي     1982 در   بـراون . طرح نمـود  جايگيري باتوليت ها درجريان سرگذشت كره زمين را م        
 مسـاله   1983در  فيـورنتيني   ؛  )تنوع، تحول و ارتباط آنها با قوسـهاي آتشفشـاني           ( نفوذي كالك آلكالن    

 1988، در   هيملـين و دوپـره    محدودي تجربي ايجاد و جايگاه هاي زمين ساختي فرايندهاي ماگمـايي،            
مـدارك  (  فرورانش پوسته قاره اي به اعماق گوشته         1988در  شريير  مساله فعاليت شيميايي كره زمين ؛       

 1958در  تاتـل و بـوئن،      درمقوله پترولوژي تجربي،    . را مورد توجه قرار دادند    ) و وشواهد پتولوژيكي    
 كار بررسي تجربي بر روي چگونگي پديـده      1960 در سال    وينكلر،مساله پترولوژي تجربي گرانيت ها،      

 بررسـيهاي تجربـي بـر    1965 در   فون پالتـن   از راه آناتكسي تجربي،      تشكيل گرانيت هاو ميگماتيت ها    
باالخره دركميسيون پترولوژي تجربي و تكتونيك كلي       . روي مايعات مذاب گرانيتي را مد نظر قرار ادند        

 كـه درمـونترال     1972كره زمين كه درجنب بيست و چهارمين كنگره بين المللي زمين شناسي در سـال                
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شد، با توجه به تعداد زياد مقاالت رسيده به كنگره در جهت دفاع از مدل دينـاميكي            كشور كانادا برگزار    
كـه از   وايلـي   . پيتـر جـي   تحول پوسته، مقرر گرديد مقاالت قابل توجه در اين زمينه تحت سرپرسـتي              

 جلد 3شماره ( تجربه گرهاي بنام در اين مورد بوده است، جمع اوري شود و در يك شماره مخصوص        
در مورد تحول نوارهاي دگرگوني، كه بـر اسـاس مـدل ايسـتا،     . به چاپ رسدتكتونوفيزيك  ه  مجل ) 17

كليه دگرگونيهاي عمده را به صورت فشردگي در اثر نيروي ليتوستاتيك مناطق با ابعاد تقريباً معادل هـم     
 مي گرديده و عمده فاكتور موثر در آن را فشـار قـائم وزن بخشـهاي فوقـاني بـر روي بخشـهاي                      تصور

اين مواد مذاب   . تحتاني مي نداشتند، كه طي آن، نهايتاً عمل ذوب كامل مواد جامد بايد انجام مي گرفت               
و مواد مذاب برخاسته از بخش گوشته اي واقع در زير آن بايستي الزاماً گسترش افقي مي داشتند، حـال                  

 خالف ايـن امـر را نشـان    آنكه توده هاي نفوذي كه نتيجه انجماد مواد مذاب مهاجر به سوي باالهستند،            
تحـول  ضـمناً در كليـه ايـن نوارهـا،     . ميدهد؛ به عبارتي حركت قائمي به سمت باال را آشكار مي سازند  

درجات دگرگوني به صئرت جفت نوارديـده مـي شـود كـه سـمت قـاره اي و اقيـانوس آنهـا از نظـر                           
ه با آنها نيز از هم متمايز مـي         فاكتورهاي فشار و دما از هم متفاوت هستند، و ضمناً طبيعت نفوذي همرا            

 Jonrnal of petrology مجلـه  2 در جلـد  آكيهومياشـيرو  توسط 1961نخستين بار در سال . باشند
نوارهاي دگرگوني به صورت نوارهاي كشيده و باريك و در ارتباط بـا هـم در كـل سـطح كـره زمـين                        

يسـتا چشـم داشـتند، ارائـه آن بـا           معرفي گرديد؛ ولي چون هنوز در آن ايام نظريه هاي حاكم بر مـدل ا              
 در مجمـوع مقـاالت مجلـه    مياشير و وگاري ارنسـت  توسط خـود  1973در سال  . تناقضائي همراه شد  

 از ديـدگاه تكتونيـك ورقـه اي و    1961تكتونوفيزيك مورد اشاره در فوق، به كليه تناقضات مقاله سـال            
ت است كه نخستين بار در مورد تحول        در اين مجموعه مقاال   . مدل ديناميكي پاسخ منطقي عرضه گرديد     

 . پوسته زمين هم خواني و توافق هاي كارهاي تجربي و صحرايي را به وضوع مشاهده مي كنيم
 معيارهاي تجربي و حرارتي خاستگاه عمقي برخـي از ماگماهـاي گرانيتـي              1983در  وايلي  . پيتر جي 

 در ارتباط بـا آن دربـاره   ي و بررسي در همان سال مساله مطالعات صحراييوهانسدرمناطق فروارنش و   
درخصوص بررسيهاي تومودينـاميكي، در  . منشاء ميگماتيت هاي اليه بندي دار را مورد توجه قرار دادند      

مساله فرايندهاي محتمل در دگرگوني رخساره گرانوليت مورد توجـه قـرار            فريند و پاول     توسط   1983
 . ي و ترموديناميكي با هم در نظر گرفته  شدگرفت و در اين تحقيق بررسيهاي صحرائي، پتروگراف

 مساله پترولوژي و نوارهاي دگرگوني را در كتاب كوهزايي مورد توجـه قـررا               1984 در سال    مياشيرو
 . داد

 با توجه به مقابله بررسيهاي آزمايشگاهي و صحرايي، بـراي نخسـتين بـار از             1974در  چاپل و وايت    
از اين زمان به بعـد اسـت كـه ايـن            . تيكي سخن به ميان مي آورند     تيپولوژي متنوع گرانيت ها از نظر ژن      

در سـال  . مساله با دقت زيادي، و هر روز بيشتر از روز قبل، مورد پيگيـري و تأييـد قـرار گرفتـه اسـت        
در باهياي كشور برزيـل     ) ISGAM( سمپوزيوم بين المللي درباره گرانيت و كاني سازي وابسته           1978
سكاتلند در سمپوزيومي كه به بهانه دويستمين سال ابراز نظريه منشـاء آذريـن               در اينبورگ ا   1988و در   

برپا گرديد، و دليل برپايي اين سمپوزيوم در اين شهر هم اين بود كـه در                جميز هاتن   گرانيت ها توسط    
ايـن سـمپوزيوم آغـازگر    . هنگام ابراز اين نظريه در دو قرن پيش، نامبرده استاد اين دانشگاه بوده  اسـت       
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سمپوزيوم مزبور تصـور مـي      قبل از برگزاري    . يك سري از سمپوزيومهايي درباره منشاء گرانيت ها شد        
گرديد در اين نشست مساله منشاء گرانيتها بررسي و به صورت كامل و براي هميشه حل گردد، ولي در                   

در  بـه عنـوان مسـئول جمـع بنـدي نتـايج حاصـل از سـمپوزيوم         فايفپايان اين سمپوزيوم پروفسـور      
سخنراني اختتاميه خود اعالم داشت كه تصور مي كرديم در اين گردهمايي مساله مـورد بحـث روشـن                   
گردد و پرونده ان براي هميشه بسته گردد، حال آنكه در اينجا متوجه شديم كه بعد از گذشـت دو قـرن            

تصور مساله، در دو از ارائه نظر هاتن، علي رغم اينكه مساله حل نشد، بلكه به دليل بغرنج بودن بيش از                 
از چندي گردهمايي هـايي  قرن آينده هم به صورت روشني حل نخواهد گرديد و بنابراين نياز است هر         

نهايتـاً در جلسـه پايـاني آن گردهمـايي          . در اين خصوص داشته باشيم و مساله مورد حالجي قرار گيرد          
از مراكـز معتبـر تحقيقـاتي جهـان         مقرر گرديد هر چهار سال يكبار نتايج بررسيهاي انجام شده در يكي             

 ناميده شد؛ و از آن زمان تاكنون بـه ترتيـب        سمپوزيوم  هاتن     و نام    –و اين گردهمايي ها     . عرضه شود 
 در دانشـگاه مريلنـد      1996در سـال    هاتن سـه    ، و   1992در كشور استراليا در سال      هاتن دو   سمپوزيوم  

 2003 در هاتن پنجدمي كلرمون كشور فرانسـه و   در آكا1999در سال   هاتن چهار   ايالت متحده امريكا،    
الزم به ذكر   . در آينده در كشور برزيل ارائه گردد       هاتن شش    در كشور ژاپن شد برگزار شد و قرار است        

 سمپوزيومي هم در دانشگاه ليورپـول انگلسـتان تحـت عنـوان       1969است عالوه بر موارد فوق در سال        
گزار گرديد و در آن مسائل مربوط به پتروفيزيك توده هـاي           برساز و كارهاي تزريق توده هاي نفوذي        

انيزوتروپي  ميالدي مقوله دقيق پتروفيزيكـي     2000در سال   ژان لوك بوشه    . نفوذي به بحث گذشته شد    
را در راستاي درك تأثير نيروهـا در هنگـام تزيـق     قابليت تأثير پذيري مغناطيسي و فابريك گرانيت ها         

 . ي از قبل موجود سازنده پوسته زمين مطرح نموده استمواد مذاب نفوذي در سنگها
عالوه براين، در سالهاي اخيـر در مـورد تعيـين وضـعيت شـيميايي عناصـر اصـلي و كميـاب و نيـز                         

پوسـته در مكانهـاي مختلـف پوسـته زمـين           سـازنده   مختلـف در سـنگهاي      ژئوشيمي ايزوتوپي عناصر    
 . نوز در زمان ما نيز ادامه داردمساعدي زيادي به عمل آمد و اين قبيل بررسي ها ه

كليه بررسيهاي مورد اشاره در فوق كه تعداد اندكي از بررسـيهاي انجـام شـده در ايـن زمينـه تحـول                       
به حساب مي آيند، جملگي قوياً حركت و جا به جايي ورقه هاي پوسته اي ابـراز توسـط                   پيوسته زمين   

 .  را مورد تأييد قرار دادندبنيوف
كه در اين سري از بررسيها، از ارقام نتايج تجزيـه هـاي ارائـه شـده                 ضروري است  يادآوري اين نكته  

قابل اعتبار باشـد و بتـوانيم       توسط آزمايشگاه تخصصي بايد اطمينان داشته باشيم؛ يعني آزمايشگاه كامالً           
بتوانـد  آنها را با مدل هاي شاخص مورد مقابله قرار دهيم، تا از اين طريق تا جايگاه تكتونيك ايجادشان                   

نظر به اينكه در اين مدل هر سري از اين قبيل نمونه برداريها از جايگاه تكتونيكي كامالً                 . مشخص گردد 
شناخته شده انجام گرفت و قانمندي خاص از آن استنباط گرديد، لـذا از مـدل بـراي مشـخص داشـتن                      

 .  بهره جستجايگاههاي تكتونيكي سنگهاي قديمي مشابه با رعايت كليه احتياط هاي مي توان
در مورد حضور و پراكندگي مواد معدني در مكانهاي مختلف پوسته زمين و قانونمندي هاي آن ها، و                  
نيز بسياري از مقوله هاي ديگر علم زمين شناسي كه بر اساس مدل ايستا در تحول پوسته كـره زمـين از        

، به وضوح مي توان پاسـخ هـاي      ابهامات عمده وغير قابل تفسيري برخوردار بودند، با تكيه بر مدل پويا           
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 . منطقي و صحيحي ابراز داشت
با توجه به مطالبي كه مذكور افتاد متوجه مي شويم با تكيه بر مدل پويـا كـه تطـابق دقيـق بررسـيهاي             

 فيزيـك اسـتوارند و همـراه بـا          –تجربي آزمايشگاهي، پتروشيميايي كه بر قوانين ترموديناميك و شيمي          
و ) بسـياري از مسـائل الينحـل در زمـان حاكميـت مـدل ايسـتا،               ( حرايي،  صـ بررسيهاي پتروفيزيك و    

قانونمندي كليه مسائل مبتال به شان آشكار گرديده است و با مسلح شدن بر داشـن دقيـق و بررسـيهاي                     
نتايج حاصل از بررسيهاي انجام شده در سال هاي اخيـر در            . مناسب، تدريجاً ابهامات برطرف مي گردد     

نشان داده اسـت كـه مـدل پويـاي         ) و همينطور هم در پترولوژي بطور اخص        ( اعم  زمين شناسي بطور    
تحول پوسته زمين از استحكام و قانونمندي ويژه اي در تفسير تحول پوسته زمين برخوردار است و بـا                   

 . تكيه بر آن است كه به واقعيت هاي موجود ناشناخته هاي آن وقوف حاصل مي گردد
كشور ماف مشاهده مي گردد هراز چنـدي در      ) به خصوص زمين شناسي     ( متاسفانه در مجامع علمي     

خـاص، بـا تصـوراتي خيـال        ) يـا مـواردي   ( مواردي نتايج برخي از بررسي هاي آزمايشگاهي در مورد          
در ايـن خصـوص     . ظري جنجال برانگيز مطرح مـي گـردد       پردازانه غير علمي درهم آميخته مي شود و ن        

دست پيدا كنند، غافل از اينكه باالخره نظريـه         مايند از اين راه به شهرتي       شايد ابراز كنندگان تصور مي ن     
 . هاي غير علمي از نظريه هاي علمي، دير يا زود با محك هاي مناسب علمي از هم متمايز خواهد شد

 
 :در پايان الزم ميدانم دو نكته را به صورت توصيه در اينجا تقديم دارم

 زمين شناسي كه خود از علوم تجربي است، بايد تعبيـر و تفسـيرها   در كليه موارد بررسيهاي علمي    ) 1
بر اساس داده هاي تجربي مناسب استوار باشد و محقـق ايـن علـم از ارائـه تفسـيرهاي پنـدار گرايانـه                        

 اجتناب كند؛ 
در بحث هاي پتروشيمي و ژئوشيمي كه عبـارت از بررسـيهاي فراوانـي و قرابتهـاي بـين عناصـر                     ) 2

اساس كار بر مقـادير كمـي يـك عنصـر اصـلي و كميـاب                . ر كانيها و سنگها مي باشد     مختلف موجود د  
. موجود در آنها استوار است و بايد به صحت و دقت ارقام مربوطه اطمينان كامـل وجـود داشـته باشـد                     
 بنابراين تا هنگاميكه به نتايج ارائه شده توسط آزمايشگاه اطمينان حال نگردد از تفسير درباره آنهـا بايـد                  

تا آنجا كه اينجانب اطالع دارم نظر به اينكـه تـا ايـن تـاريخ هيچيـك از آزمايشـگاههاي                     . اجتناب نمود 
موجود در ايران كه ادعاي توانايي و آمادگي چنين امري را درار هستند، در معرض كنتـرل كـاري قـرار                     

 نمـي باشـند و در       نگرفته اند و در نتيجه نتايج عرضه شده توسط آنها مورد تأييد مجـامع علمـي معتبـر                 
نتيجه مقاالت علمي كه درآنها به اين نتايج استناد شده است نشريات معتبر علمي خارجي، حتـي مـورد                   
بررسي مقدماتي هم قرار نمي گيرد، و بنابراين مقاالت حاصل از اين بررسيها امكان چـاپ و نشـر پيـدا                

 نمايند اين اسـت كـه اگـر ايـن           دليلي كه مسئولين مجالت مزبور در اين خصوص اظهار مي         . نمي كنند 
مي گردد و بـه     ) سنگ يا كاني    ( مقاالت نشر يابند، ارقام ارائه شده در آنها وارد بانك داده هاي آن ماده               

براي كاربرها اشكاالت اساسي رخ مـي    اين طريق موجب آلوده سازي بانك اطالعات مي شود در نتيجه            
 . نمايد
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ر كشور ما كمبـود چشـمگيري از نظـر تجهيـزات و وسـايل               تا آنجا كه اطالع داريم در حال حاضر د        
آزمايشگاهي براي انجام تجزيه هاي كمي مشاهده نمي گردد، اما غالبـاً دسـتگاههاي موجـود، بـه دليـل                    

آمادگي بهره برداري ندارند، كه اگر در همان ابتداي شـروع     ) از نظر تأمين مالي     ( نقص هاي كم اهميت     
كه متاسفانه در زمان خود    ( قض اقدام مي شد اشكال برطرف مي گرديد         كار در مورد برطرف كردن آن ن      

اقدام الزم به عمل نيامد و دستگاه عاطل و باطل ماند و حتي براي يكبـار هـم شـده باشـد مـورد بهـره                          
در حال حاضر اين قبيل دستگاهها كه غالباً گران قيمت انـد بـه صـورت تأسـف         ). برداري قرار نگرفت    
از آنجـا كـه     . هاي موسسات علمي موجود گوشه و كنار ممكلت پراكنده مـي باشـند            باري در آزمايشگاه  

الزم است وجود آنها توجيه اقتصادي داشته باشد، لذا منطقي حكم مي كنـد آنهـا را از صـورت تملـك                      
انحصاري و يا مخفي فاقد توانائي بهره برداري در گوشه يك آزمايشگاه در حال خـاك خـوردن خـارج         

يكي . در سطح كشور متمركز نمود) حسب ميزان نياز ( ه آنها را در چند مكان محدود   كرد و حداقل هم   
مشكالت عمده در خصوص عدم اطمينان از نتايج ارائه شده توسط اين آزمايشگاه ها، بـيش از                 ديگر از   

س همه اين مسئله مطرح است كه بايد مدام در معرض كنترل قرار گيرند تا كارگزاران آن ها كامالً احسا                  
براي اين امر، قاعده نيز اين است كه چنين آزمايشگاههايي بايـد در ارتبـاط  و كنتـرل                   . مسئوليت نمايند 

قبيـل آزمايشـگاههاي    متاسفانه هيچ يـك از ايـن        . مستقيم رسمي آزمايشگاههاي معتبر بين المللي باشند      
وع بارها بـا مسـئولين      البته اين موض  . موجود در سرتاسر كشور در معرض اين كنترل رسمي قرار ندارند          

دست اول ذيربط در سطح كشور در ميان گذاشته شده كه با تأسف علي رغم اينكه غالباً اشخاص مزبور                   
نتيجه ايـن مـي شـود كـه محقـق           . بر اين نقيصه نمودند ولي تاكنون براي رفع آن اقدامي بعمل نياوردند           
سـام آور گـردد و ضـمناً هـم اگـر            مجبور به ارسال آنها به موسسات خارج از كشور و صرف هزينه سر            

بـه  ) نسـبتاً معتبـر از نظـر بـين المللـي      ( محققي هم با تأمين هزينه موفق به ارسال آنها به آزمايشگاهي       
باز هم كنترل نهايي نتايج اندازه گيريها       ) كه بار مالي سنگيني را بايد تحمل نمايد         ( خارج از كشور شود     

 . از عهده او خارج خواهد بود
يهاي منطقي الزم است كليه مراحل تحقيق به وسواس و به طور منظم از مقـاطع مگاسـكوپي                  در بررس 

، آزمايشـگاهي   ) مقياس كـارتوگرافي منطقـه       نقشه هاي كوچك مقايس، سپس متوسط و باالخره بزرگ        (
( تـا التراميكروسـكپي   ) سنگ شناسي، و شيمي عناصر اصلي، كمياب، ايزوتوپي، پتروفيزيكـي        (معمولي  

مورد پيگيري واقع گردد تا در مورد خاص با اطمينان نتواند نظري            ) مطالعه ادخالهاي جامد و سيال      مثالً  
  . علمي ارائه شود
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