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1383 بهمن 14 - 12دانشگاه تربیت مدرس،83-کنفرانس مهندسی معدن ایران

 های ژئوفیزیک زمینی کشور یک ضرورت انکارناپذیر ایجاد پایگاه داده
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 چکیده

ه اطالعات بیشتری با پیشرفت علم و تکنولوژی و در عصر ارتباطات، فناوری و اطالعات، بقا از آن کسی است ک
این موضوع .  از این اطالعات در پیشبرد اهداف خود سود جوید بتوانددر اختیار دارد و بنا به ضرورت و بسرعت 

 .زمین نیز از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه علوم. است های علوم نیز تسری یافته تقریباً در تمامی رشته
 مینی در جای جای کشور ما اجرا شده و در عمده موارد نتایج قابلاز گذشته نسبتاً دور مطالعات ژئوفیزیک ز

تا به امروز چندین هزار پروژه ژئوفیزیکی با اهداف و مقاصد گوناگون در کشور اجرا . است قبولی نیز نشان داده 
است که  است و این بدان معنی  شده و در برخی موارد حتی مطالعات تکراری نیز در یک منطقه انجام شده

اند و یا اینکه اطالعات مربوط به  های جدید اطالعی از مطالعات گذشته نداشته متخصصین یا مجریان پروژه
بر این اساس الزم است بمنظور جلوگیری از اتالف .  و در دسترس نبوده است های پیشین یافت نشده پروژه

وابق مطالعات ژئوفیزیکی برای مندی از مطالعات قبلی، پایگاهی بمنظور نگهداری س وقت و سرمایه و بهره
در این مقاله، هدف توجیه طراحی این پایگاه و . بینی شود دستیابی همگان به اطالعات مورد نیازشان پیش

 .تبیین قابلیتهای آن است
 

 ها، ژئوفیزیک زمینی فناوری اطالعات، پایگاه داده: های کلیدی واژه
 

 :مقدمه
شود تا  بینی می پیش. محوری است را بوجود آورده که فضای دانشعصر ارتباطات، فناوری و اطالعات فضایی 

شود و در این محیط اگر اطالعات بدرستی   میالدی دانش بشری هر هفتاد روز دو برابر می2020سال 
 . ها اعم از انسانی، مالی و زمانی نیست مدیریت نشود؛ حاصل بررسیها چیزی جز سردرگمی و اتالف سرمایه

                                           
 ).0273 (3335509:، تلفکس36155-316دانشگاه صنعتی شاهرود، صندوق پستی  ♣



 

 ٢

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

كنيم و تالشمان نيز براي پيشرفت روز افزون است؛ الزم است با  ر اين عصر زندگي ميحال ما نيز كه د
آمده و بكارگيري درست ابزار، فرايندي بهينه را در جهت رسيدن به اهداف  گيري از امكانات فراهم بهره

 . بكاربنديم
 در رسيدن بشر به رشد، نياز در صنايع مختلف اكتشاف موادمعدني بمنظور دستيابي به موادخام اوليه مورد

تك اجزاي آن را بشناسيم و كيفيت آنها  سازي اين فرايند الزم است تك براي بهينه. يكي از اين فرايندهاست
اگر بتوانيم به نحوي كيفيت . يكي از اجزاي اكتشاف موادمعدني، اطالعات ژئوفيزيكي است. را افزون نماييم

يم؛ قدم مؤثري براي پيشرفت در راه اكتشاف موادمعدني، مطالعات اطالعات اين جزء از مطالعات را افزايش ده
 .]٣و٢و١ [ايم  برداشته... شناسي و  محيطي، ژئوتكنيكي، باستان زيست

 :بحث
به فراخور استعداد معدني و . شود از گذشته نسبتاً دور مطالعات ژئوفيزيك اكتشافي در كشور ما اجرا مي

بطوريكه وقتي به تاريخچه اين .  در مناطق مختلف متفاوت استمطالعاتي گوناگون، حجم اين مطالعات
از سوي ديگر اولين . كنيم تعداد آنها در برخي مناطق از تراكم نسبتاً زيادي برخوردار است مطالعات نگاه مي

سفانه  متا. آوري اطالعات موجود گذشته در منطقه مورد مطالعه است گام در انجام مطالعات اكتشافي جمع
چرا كه اوالً مراكز توليد اطالعات معدني متعدد و . پذير نيست ري اطالعات در كشور ما بسادگي امكانآو جمع

همين داليل معموالً  به. رساني در كشور ما چندان مناسب نيست اند و از طرفي فرهنگ اطالع بعضاً ناشناخته
شدن  رود به فاز بعدي بدون كاملشود و و آوري اطالعات در يك منطقه مطالعاتي بطور كامل انجام نمي جمع

شود كه برداشتهاي مشابه ژئوفيزيكي حتي گاهاً با نتايج  مي لذا در موارد متعددي ديده. شود اين فاز آغاز مي
 . شده است مشابه تكرار شده و وقت و هزينه گزافي صرف

در اين طرح هدف . ر استناپذي هاي ژئوفيزيك كشور اجتناب الذكر طرح ايجاد پايگاه داده نظر به داليل فوق
تحقيق و پژوهش پيرامون بانك اطالعات ژئوفيزيك ايران است و اهم موارد مورد بررسي در آن بشرح ذيل 

 : است

 تحقيق و بررسي پيرامون بانكهاي مشابه تاسيس شده در كشورهاي پيشگام بمنظور -١
 ها آوري، پردازش، نگهداري و ارائه داده ترين روش جمع بكارگيري بهينه

. گيري شود  است كه از تجربه متخصصين كشورهاي پيشگام در زمينه ژئوفيزيك بهره در اين بخش هدف آن
ديگر . اند حل آنرا نيز يافته چراكه اين كشورها مشكل پيش روي ما را چندين سال قبل تجربه نموده و راه

تحقيق در زمينه كشورهاي پيشگام بايد . توان بهره برد و گزينه مناسبتري را برگزيد اينكه از تجميع عقول مي
ها، نگهداري و ارائه اطالعات حاصل از  ها، پردازش داده آوري داده  در روشهاي جمع:در چند بخش انجام شود

شناختي،  در كشورهاي مختلف به فراخور ويژگيهاي جغرافيايي، زمين. هاي خام اوليه به كاربران ايشان داده



 

 ٣

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

) ١(شكل . الذكر متفاوت است يشان نحوه تشكيل يا عدم تشكيل پايگاه فوقمعدني و سياستهاي حاكم بر ا
 .دهد را نشان مي) كشور اياالت متحده امريكا(هاي ژئوفيزيك دنيا  شمايي از يكي از پايگاه داده

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]٤ [هاي ژئوفيزيك كشور اياالت متحده امريكا   شمايي از پايگاه داده-١شكل 

 
 اكز اطالعات ژئوفيزيك زميني كشور شناسايي مر-٢

نظر به تعدد مراكز توليد اطالعات ژئوفيزيكي و متوليان اين دانش در كشـور مـا، شناسـايي مراكـز اطالعـات                      

هاي مختلف اجرا شـده در كشـور          آوري درست و كامل اطالعات پروژه       ژئوفيزيك زميني كشور بمنظور جمع    

ماخذي بـراي معرفـي ايـن مراكـز در كشـور ايجـاد نشـده و                 اما متاسفانه هيچ مرجع و      . امري ضروري است  

 . فعاليتهاي ايشان نيز تحت نظارت هيچ سازمان مشخصي نيست

ريزي كشـور، برخـي واحـدهاي تحقيقـي           بندي سازمان مديريت و برنامه       و درجه   برخي شركتهاي داراي رتبه   

اد كشاورزي، وزارت نيـرو، برخـي       شناسي و اكتشافات معدني كشور، جه       نظير جهاد دانشگاهي، سازمان زمين    

بنـدي سـازمان مـديريت و حتـي         ترابري، شـركتهاي فاقـد رتبـه و درجـه          واحدهاي دانشگاهي، وزارت راه و    

حتي آماري از متخصصان اين علم نيز       . هاي ژئوفيزيك زميني كشور ما هستند       اشخاص حقيقي، مجريان پروژه   



 

 ٤

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

آموختگـان    هاي مذكور، متخصصان، دانش     ه مجريان پروژه  لذا اولين قدم شناسايي جامع    . در كشور وجود ندارد   

 .و اساتيد اين فن در كشور است

پايه عمده ژئوفيزيك، سيستم اطالعات جغرافيايي   تهيه و تحليل فرم اخذ اطالعات بر سه-٣
(GIS)اي  نويسي رايانه  و برنامه 

آوري شود؟ نحوه ارائه فرم  ي بايد جمعچه اطالعات. هاست حال نوبت به تهيه فرم اخذ اطالعات مربوط به پروژه
 آوري شده چگونه گزارش شود؟ اطالعات چگونه باشد؟ اطالعات جمع

هاي ژئوفيزيك كشور انگلستان را نشان   در پايگاه دادهGISشمايي از ارائه اطالعات بر پايه سيستم ) ٢(شكل 
 .دهد مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ]٥ [هاي ژئوفيزيك كشور انگلستان   در پايگاه دادهGISيستم  شمايي از ارائه اطالعات بر پايه س-٢شكل 

 

 .شوند اين سواالت و بسياري سواالت مهم از اين دست پيش از طراحي فرم اخذ اطالعات بايد پاسخ داده

 . ها را باز نمايند آوري شوند كه بيشترين گره اطالعاتي بايد جمع -١
 . جزو اطالعات محرمانه نباشند -٢
 باشند؛ چرا كه ممكن است پاسخ دادن به آنها از سوي شركتها باعث اخالل در حجم زيادي نداشته -٣

 . فعاليتهاي روزمره ايشان گردد



 

 ٥

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

كنندگان فرمها بهترين و دقيقترين پاسخ را به پرسشها  از نظر روانشناختي طوري طراحي شوند كه كامل -٤
 . بدهند

ها در نهايت بايد در  يت اجرايي پروژهها حتماً قيد گردد؛ چرا كه موقع محل جغرافيايي اجراي پروژه -٥
 . سيستم اطالعات جغرافيايي قابل ارائه باشد

ها حتماً قيد شود؛ چرا كه در نهايت بانك  مشخصات شركتهاي مجري، ناظر، مشاور و پيمانكار پروژه -٦
 . هاي ژئوفيزيك زميني در كشور بدست خواهد آمد اندركاران پروژه اطالعات منحصربفردي از دست

 . ها نيز مشخص شود اف اجراي پروژهاهد -٧
. ترين شكل ممكن در رايانه امكانپذير باشد گيري از آن بساده در نهايت اينكه نحوه ارائه اطالعات و گزارش -٨

بطوريكه بشكل توصيفي و گرافيكي بتوان اطالعات را مشاهده نمود و امكان جستجوي مجرد يا تركيبي 
 .اطالعات بطور همزمان ميسر باشد

 
 آموختگان و متخصصين تدوين فهرستگان خبرگان ژئوفيزيك كشور اعم از اساتيد، دانش -٤
 

گردآوري اطالعات اين بخش نيزحركت ديگري در جهت شناساندن اين علم به جامعه، سهولت در دسترسي 
به ايشان، ارزيابي تخصصهاي موجود در كشور، محلهاي حضور ايشان و اعالم اهميت تخصص ايشان در قالب 

ارشد جامعه بمنظور درك بيشتر اهميت علم ژئوفيزيك و  آمار و ارقام و گزارشات مختلف به مديران
در اين فهرستگان هم بايستي امكان جستجو به صورت تركيبي و . كاربردهاي آن در حل مشكالت كشور است

ه اطالعات شمايي از ارائ) ٣(شكل . ترين حالت ممكن فراهم گردد بر پايه موضوعات مختلف در سهل
 .دهد ويژه كشور اياالت متحده امريكا را نشان مي فهرستگان خبرگان ژئوفيزيك كشورهاي عمده دنيا به

 آوري اطالعات موجود در مراكز اطالعات ژئوفيزيكي كشور  جمع-٥
آوري اطالعـات موجـود در مراكـز اطالعـات            هاي ژئوفيزيك زميني جمع     يكي از مهمترين بخشهاي پايگاه داده     

ارائه اطالعات صحيح از طرف برخي از  نام و نشان بودن اين مراكز از يك سو و عدم          تعدد وگاهاً بي  . ور است مذك
 . مراكز از سوي ديگر از جمله مشكالت فراروي اين بخش از كار است

چنينـي در     هـاي ايـن     متاسفانه فرهنگ ارائه اطالعات در كشور ما كمتر توجيه دارد و بهمين دليل اغلب پروژه              
البتـه خوشـبختانه بـا وجـود متخصصـين و        . يابنـد   آوري اطالعات كمتر توفيق ادامه فعاليـت مـي          مرحله جمع 

كننـد و باتوجـه بـه تفـاهم           مدرسين فعال دانشگاهي كه بعضاً در مراكز مختلف توليد اطالعات همكـاري مـي             
اي بـه    نحو شايسـته  ه   بخش ب  رود اين   هاي همكاري ميان مراكز مختلف و اهميت موضوع پايگاه، انتظار مي            نامه  

 .دهد نام برخي از مراكز داراي اطالعات ژئوفيزيكي كشور را نشان مي) ١(جدول . سرانجام برسد



 

 ٦

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]٦ [ويژه اياالت متحده امريكا   شمايي از ارائه اطالعات فهرستگان خبرگان ژئوفيزيك كشورهاي عمده دنيا به-٣شكل 

 ژئوفيزيكي كشور برخي از مراكز اطالعات -١جدول 

 شناسي سازمان زمين  مركز تحقيقات جهادكشاورزي

 وزارت نفت  سازمان انرژي اتمي

 موسسه زلزله شناسي  آهن مركز تحقيقات راه

 مركز اسناد وزارت علوم  موسسه ژئوفيزيك

 مشانير  مهاب قدس

 مهندسين مشاور منابع آب و نيروي ايران  )تماب(مركز تحقيقات منابع آب 

  گمانه كارمهندسين مشاور  وزارت نيرو

 ACE  مهندسين مشاور   يكممهندسين مشاور

  آب و خاكمهندسين مشاور   قدس نيرومهندسين مشاور

  مهابادمهندسين مشاور   زمين فيزيكمهندسين مشاور

  تهران پاديرمهندسين مشاور   صنايعمهندسين مشاور

  كاوان دشت پيشگاممهندسين مشاور   صحراكاومهندسين مشاور



 

 ٧

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

 گيري و پيشنهادات نتيجه

جانبه كشور،  زمين و در كنار آن ژئوفيزيك در فرايند توسعه همه با توجه به نقش حياتي و زيربنايي علوم

 . نمايد گردآوري اين اطالعات امري اجتناب ناپذير مي

در ) ر توليد ناخالص مليد(از سوي ديگر با توجه به سياست دولت مبني بر ارتقا سهم توليدات معدني 

هاي سوم و چهارم توسعه كشور، يكي از راهكارهاي اساسي در تحقق اين مهم دسترسي به اطالعات  برنامه

كاري در يافتن  سامان يافته، سهولت دسترسي به اين اطالعات و جلوگيري از اتالف وقت و سرمايه و دوباره

 . كي استهاي ژئوفيزي زمين و از جمله داده هاي علوم داده

ها حداقل در چارچوب نشر  شود اطالعات تفضيلي مربوط به هركدام از پروژه پس از آن نيز پيشنهاد مي

گردآوري و در محلي براي ) كردن فضاي فيزيكي مورد نياز بمنظور دسترسي سريع و كم(الكترونيك 

 . شود عرضه) اطالعات غيرمحرمانه در مورد(گيري عموم  بهره

دولتي اين امور قوانيني تنظيم نمايند كه طي اين قوانين پيش از خاتمه يا دريافت همچنين متوليان 

الزحمه مربوط به فعاليتهاي ژئوفيزيكي، حداقل يك نسخه از گزارش نهايي پروژه در اختيار مرجع  حق

 .آوري اين اطالعات قرارگيرد جمع
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