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 فصل دوم

 زیربنای تمدن و توسعه صنعتیمنابع معدنی، 

 

 

 
 

 

مبنای اقتصاد کشورهای مختلف، متفاوت است. زیربنای اقتصاد کشورها می تواند مواردی مانند صنعت، کشاورزی، منابع 

که در زندگی بسیاری از کاالهایی  اقتصاد کشور ما، کدام مورد است؟معدنی، گردشگری و ... باشد. به نظر شما، مبنای 

، منیزیم، رس ها، آلومینیوم ،آهن) و غیر فلزی یا با آنها سروکار داریم، از منابع فلزی ،کنیمروزمره از آنها استفاده می

شناسی مینز در علم. به دست می آیندو ...  ، بنزینالستیك ،مانند پالستیك نفتی و پتروشیمیایییا مواد  و  (و ...  سرامیك

زمین تشکیل و ذخیره  در پوسته گاز چگونه و نفت ،سنگزغالهای فسیلی مانند می آموزیم که منابع معدنی و سوخت

 .زندگی استفاده کرداکتشاف و استخراج و در توان آن ها را هایی میبا چه روش .شوندمی

 

معدن

صنعت



2                                    

 

 

  زمین و زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربردها:

 

 

  در زندگی ما معدنیمنابع 

 موردهای برق، آهن مس موجود در کابل .تعداد زیادی از مواد مورد نیاز برای زندگی ما هستند هکنندمنابع معدنی، تأمین

پس از شناسایی  منابع معدنی .تهیه می شوندمعدنی از منابع و ... تلفن همراه در موجود  پالتین، خط آهندر  استفاده

تعدادی از کاربردهای  .می شوندبه کاالهای مورد نیاز تبدیل ی، فرآور ازدن استخراج و پس امع از، توسط زمین شناسان

 آورده شده است. 2-1غیر فلزی( در جدول  –مواد معدنی )فلزی 
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 فعالیت

فهرستی از وسایل و موادی که در زندگی روزمره، به کار می برید یا با آن سر و کار دارید، تهیه کنید افزون بر موارد باال، 

ابع کدام یك از این من و مشخص کنید کدام به صورت مستقیم و کدام به صورت غیرمستقیم از زمین به دست می آید؟

 فلزی و کدام غیرفلزی است؟

 

 منابع معدنی و کاربردهای آنها

 آهن، آلومینیم، منیزیم، منگنز، تیتانیم، سیلیسیم فلزهای فراوان فلزها

 مس، سرب، روی، نیکل، کروم، طال، نقره، قلع، تنگستن، مولیبدن، اورانیم، پالتین، و ... کمیابفلزهای 

 اورانیم، توریم عناصر رادیواکتیو

 هالیت یا نمك )سدیم کلرید(، سدیم کربنات، بوراکس، کلسیم فلورید صنایع شیمیایی غیرفلزها

کودهای 

 شیمیایی

)پتاسیم کلرید(، گوگرد، کلسیت و سنگ آهك آپاتیت )کلسیم فسفات(، سیلویت 

 )کلسیم کربنات(، شوره )سدیم نیترات(

ژیپس )گچ ساختمانی(، سنگ آهك )سیمان(، رس )آجر و کاشی و سرامیك(، شیل  ساخت و ساز

های تزیینی و نما، فلدسپار )کاشی و )آجرسازی(، شن و ماسه، سنگ الشه، سنگ

 سازی(، پوزوالن و پرلیت )مصالح سبك وزن( سرامیك(، سیلیس )شیشه

(، آمتیست )کوارتز بنفش(، بریل الماس، کرندوم )یاقوت و یاقوت کبود(، گارنت )بیجاده گوهرها

)زمرد(، فیروزه، آگات )عقیق(، پریدوت )زبرجد(، اسپینل )لعل(، الجورد، یشم، زیرکُن 

 )زرگون( و ...

استفاده در 

پزشکی و 

 داروسازی

ها، ضداسید معده، ضد اسهال(، بیوتیكهای رسی )آنتیباریت )آندوسکوپی(، انواع کانی

 های ضد آفتاب(،دان(، تالك )پودر بچه، لوازم آرایشی، کرمکوارتز و فلوریت )خمیر دن

های استفاده

های خاص کانی

 رسی

ها، صنعت فوالد، سیمان، بنتونیت )گل حفاری، خاک رنگبر، جاذب آب و آالینده

سرامیك، صنایع رنگ، کاغذسازی، تصفیه آب و فاضالب، داروسازی، تصفیه و رنگبری 

، کائولن )سرامیك، کاغذسازی، پرکننده، الستیکسازی، ...(ها و روغن، قند، نوشیدنی

 سازی، پشم شیشه و ...(دیرگداز، داروسازی، رنگ

های استفاده

 هاخاص زئولیت

کشاورزی )سبك کردن و هوارسانی به خاک، دامپروری   )مکمل غذای دام و طیور(، 

فاضالب، کنترل  گیر، تصفیه آب وپرورش ماهی، پاالیش نفت، جداسازی گاز، رطوبت

ای، فیلتر کاغذی، سیمان، پزشکی، سنگ تزیینی، عایق های هستهبو، مهار زباله

 ها، کاغذسازی و ...گرمایی، کنترل آلودگی دودکش

ساینده ، باریت )گل حفاری(، گرافیت )مداد، تایر خودروها(، تالك )کاغذسازی، رنگ( های دیگراستفاده

 ز()الماس، گارنت، کرندوم، کوارت
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 لظت عناصر در پوستۀ زمینغ

زمین و بررسی پوسته برای تعیین ترکیب شیمیایی  2وودو رینگ 1نام کالرکشناس بهزمیندو  ،میالدی 4191در سال  

 یبترکری و ابردمناطق مختلف را نمونه هایسنگ، تعداد بسیار زیادی از انواع آن تلفخهای مپراکندگی عناصر در بخش

ها نواع سنگا زمین ومیانگین پوستۀ شیمیایی ترکیب امروزه . تعیین کردندهای معتبر جهان در آزمایشگاه راشیمیایی آنها 

  (.2-2می نامند )جدول  غلظت میانگینیا  غلظت کالرکرا 

 ترکیب میانگین فراوان ترین عناصر در پوسته زمین 2-2جدول 

ا ب آنها. کنندشناسان برای اهداف مختلف از آنها استفاده میامروزه زمین .میانگین عناصر، کاربردهای زیادی دارد غلظت

ه میانگین، بغلظت منطقه و مقایسۀ آن با مقادیر  هرهای ها و خاکغلظت عناصر در سنگمقدار باال و پایین گیری اندازه

 برند.می و ... پی  تاریخچۀ تکوین یك منطقه ،کره های سنگحرکت ورقهشناسی مانند زمینفرایندهای 

                                                 
1 Clark 

2 Ringwood  
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و اگر  مثبتهنجاری بیباالتر برود،  پوسته ای غلظت از حد میانگینشناسی باعث شوند در منطقهاگر فرایندهای زمین

 نامند.می منفیهنجاری بیغلظت عنصر یا عناصری از غلظت میانگین کمتر شده باشد، آن را 

 

                                                                                           کنید  تفسیر

 

                      نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی سنگ های یك منطقه به صورت زیر می باشد:

 در کدام عناصر بی هنجاری دیده می شود؟ -1

 

 

 

 

 

 کانی

 در علوم هشتم با مفهوم کانی و کاربرد برخی از آنها آشنا شدید. با توجه به آموخته های خود در مورد ویژگی های 

 کانی، به پرسش زیر پاسخ دهید.

  کدام یك از تصاویر روبرو کانی می باشد؟ چرا؟

 

 

 

 

 مقدار )%( عنصر

Si 11 

Fe 5 

Ca 2 

Na 1 

Cu 1/0  

Pb 2 

Zn 3 

K 1 
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ها و گروه سیلیکاتدو ها براساس ترکیب شیمیایی به کانی

  شوند.بندی میردهها غیرسیلیکات

تشکیل درصد پوسته زمین را  91 هایی هستند کهها، کانیسیلیکات

4-کاتی )در ترکیب شیمیایی خود بنیان سیلی و می دهند
4SiO)  را

 ها خاک و هاسنگانواع  اصلیاجزای و به همراه عناصر دیگر دارند 

ز، کوارتتوان به میهای سیلیکاتی، کانیاز  دهند.را تشکیل می

 هایهای غیرسیلیکاتی گروهکانی .اشاره کردمیکاها  و 3فلدسپارها

  نشان داده شده اند. 2-3جدول دهند که در متنوعی را تشکیل می

 

 

 رده بندی کانی های غیر سیلیکاتی 2-3جدول 

 

 

 

 جمع آوری اطالعات

 انی های سازنده سرامیك و شیشه، اطالعات جمع آوری و در کالس ارائه کنید. کدر مورد 

 

گروهی از کانی ها که در آن یك فلز ارزشمند اقتصادی وجود دارد، کانه است. مانند مگنتیت که از آن آهن استخراج می 

 آزاد یافت می شوند. مانند طال، نقره و مسشود و یا گالن که از آن سرب استخراج می شود. برخی از کانه ها به صورت 

 

 

 

 

 

 

 کانی های سیلیکاترده بندی جدول 

                                                 
 به فلدسپارها در زبان فرانسه و آلمانی فلدسپات گفته میشود 3
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 :جمع آوری اطالعات

 جدول زیر را کامل کنید.در مورد کانه های زیر اطالعات جمع آوری و 

 

 

 

   

 

 

 

 کانسنگ

 ارزش اقتصادی ندارند. است. باطله کانی هایی است که تشکیل شده  کانه و باطلهاز ، کانسنگسنگ معدن یا 

است. ترین کانه فلز مس مهم 2FeSuCکالکوپیریت، به فرمول شیمیایی همانطور که در جدول ... می بینید، برای مثال 

 است. این همراه های رسی و ...، فلدسپار، میکا، کانیزهای باطله مختلفی مانند کوارتبا کانی عنصر، این در معادن مس

 دهند. ها، کانسنگ مس را تشکیل میکانی

ش افزایغلظت عناصر در یك منطقه  در بخش هایی از پوسته زمین،

)بی  دشومی متمرکز و حجم زیادی از ماده معدنی در آنجا  یابدمی 

از نظر اقتصادی، ارزشمند به طوری که استخراج آن ، مثبت(هنجاری 

. استخراج ماده معدنی یا کانسنگ تشکیل می شود کانسار و است

شود که برداری آغاز میپرهزینه است و تنها در صورتی بهره اغلب

شروع  بای وجود داشته باشد. یك عنصر با حجم و غلظت کاف

  گیرد.شکل می معدنبرداری یا معدنکاری، یك بهره

 ترکیب شیمیایی عنصر اقتصادی انهک

 هماتیت 

 مگنتیت

 بوکسیت

 کالکوپیریت 

 گالن

 اسفالریت

 آپاتیت
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 نمونه ای از کانسنگ

 انندم شوند که فلزی نیستند.هم برای کاربردهای صنعتی یا روزمره استخراج می دیگریمواد معدنی افزون بر کانسنگ ها، 

های کنیم، خاک رسی که برای ساخت آجر یا کاشی و سرامیك، یا سنگبرای ساخت و ساز استفاده میکه ای شن و ماسه

های غیرفلزی از این نوع ها و کانیشوند. سنگها، کفپوش، پله و دیوارها استخراج میساختمانی که برای نمای ساختمان

 صنعت سفالگری در آن شکل گرفته است.جین که مانند دشت رس الل نامند.می های صنعتیها و کانیسنگرا 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد کانی های صنعتی و سفالگری در اللجین

 

 جمع آوری اطالعات

 عالوه بر عوامل حجم و غلظت، چه عواملی در مقرون به صرفه شدن یك معدن دخالت دارند؟

 

 

 زیرسازی جاده ها استفاده می شود. دردر برخی موارد، بخش غیراقتصادی یا باطله ، به عنوان شن و ماسه 

 

 کنید گفت و گو

  ؟را از دریا استخراج نمی کنیم آنبه چه دلیل، ، وجود دارداز عنصر طال  مناسبیدرصد ها آب دریا در  -1

 ؟مورد بهره برداری مجدد قرار می گیردبه چه دلیل برخی از معادن متروکه، پس از مدتی  -2
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 زمین شناسان، کانسنگ ها را بر اساس سازوکار تشکیل آن ها به 

 .کنندیم یمسقتو رسوبی ماگمایی، گرمابی سه دسته 

 ییماگما هایکانسنگ 

 نیو پالت یکلمانند کروم، ن یعناصر فلز یبرخ هایکانسنگ

شوند. با  یلدر حال سردشدن تشک یماگما یكاز  توانندیم

 یچگال یلعناصر به دل ینماگما، ا یكسردشدن و متبلورشدن 

ها  کانسنگ ینو ا شوندیم یننشماگما ته بخش زیرینباالتر در 

 . سازندیرا م

 

 

 

 

 

 

 

 سازوکار تشکیل کانسنگ کرومیت )ماگمایی(

 

 

در صورتی که در هنگام تبلور ماگما، مقدار آب و مواد فرار فراوان باشد شرایط برای رشد بلورهای تشکیل دهنده سنگ 

مانند  عناصر خاص یبعض یبرا یکانسار مهم تواندیکه م و سنگ های درشت بلوری بنام پگماتیت تشکیل می شودفراهم 

  باشد. تیمانند مسکوو یصنعت هاییکان یاخاص مانند زمرد  یگوهر هاییکان یو بعض یتیمل

 

 

 

 

 

 

 بلورهای کوارتز
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 شیب زمین گرمایی

درجه دما افزایش می یابد. به این تغییرات دما در عمق شیب زمین  3در پوسته زمین به ازای افزایش هر صد متر عمق، 

یا توده های مذاب، دمای  گرمایی می گویند. در قسمت های عمیق پوسته به علت گرمای ناشی از شیب زمین گرمایی و

 آبها افزایش می یابد و باعث انحالل برخی از عناصر می گردد.

 

 کانسنگ های گرمابی

 هایرگههای خاص کنند که در حالتمی یننشبه شکل کانسنگ ته این عناصر رار مناطق مناسب، های گرم، د آب 

جود می را به و یگرماب یهاکانسنگبه آنها  ،ها آب گرم استکانسنگ ینا یلآنجا که عامل تشک از .سازندیمرا  معدنی

 .آورد

منشأ  یگرفلزات د یقلع و برخ یبدن،مول ی،مس، سرب، رو ذخایراز  یاریبس           

 دارند.  یگرماب

 

 

 

 

 

 

 

  یزرشوران از نوع گرماب یکانسار طال و سونگون اهر یبدنمول -کرمان، کانسار مس ۀسرچشم مسی سارهاشکل ... کان

 

 جمع آوری اطالعات

 کنید چه معادن فلزی وجود دارد؟ در مورد آنها تحقیق کنید.ای که زندگی میدر منطقه

 

  یرسوب کانسنگ های

. دآینیوجود مبه هایاچهو در یاهااز آب در شدنیننشته یاآب و  یرمانند تبخ یرسوب یندهایفرا یط ذخایر معدنی برخی

 اند.ستهد یناز ا یراحمدو بو یلویهفسفات کهگ ذخایرو  های دیگرو بسیاری استان ، سمنانفارس یهاو نمك استانگچ  ذخایر

را ته نشین پالسری  ذخایرهای مناسب در مسیر رود ها جدا کرده و در موقعیتها را از سنگگاهی نیز آبهای روان، کانی
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و  است شده، از رودخانه زرشوران طال برداشت میتکاب در منطقه تخت سلیمان تاکنون سال پیش. بیش از هزار می کند

 به همین دلیل است.نیز نام این رودخانه و روستای باالدست آن 

 

 جمع آوری اطالعات

 نشان دهید. ایران و ... بر روی نقشهجمع آوری اطالعات در مورد ذخایر پالسر طالی ایران 

 

 

 

 اکتشاف معدن

کننده رلتول تشکیل و عوامل کندهد. با دانستن اصفلزی و غیرفلزی در مناطق خاصی از پوسته زمین رخ می ذخایرتشکیل 

 شوند را پیدا کرد. توان مناطقی که در آن یافت میآنها می

های شناسان با بررسی نقشه، زمین(جوییپی مرحله)شامل مراحل مختلفی است. در اولین مرحله اکتشاف  معدن اکتشاف

رای بکنند. در آن وجود دارد را شناسایی می ذخایر معدنیبازدید صحرایی، مناطقی را که احتمال تشکیل شناسی و زمین

 شوند. های آهکی پیدا میسرب در سنگ ذخایرای از دانند که دستهشناسان میمثال زمین

شناسان، با هیجان همراه شود و از این رو زندگی زمینانگیز، در مناطق دورافتاده انجام میاین بازدیدها در شرایط هیجان

شهرنشینی و کشف رازهای  یو دور از هیاهو فیلداست. دیدن مناطق جدید و بکر، کار کردن در روز و اقامت شبانه در 

 شناسان است.ن، از نکات مثبت و جذاب زندگی زمینزمی

و حتی گیاهان،  ، آب هاهاها، خاکها، سنگبرداری از رسوبات آبراههنمونهبا استفاده از  اطق مستعد،نپس از شناسایی م

های خاص ویژگی از ،های اکتشاف ژئوفیزیکیروششود. با توجه به تر شناسایی میدارای کانسنگ دقیق هایبخش

خایر ذها، تغییرات میدان گرانش زمین برای اکتشاف الکتریکی سنگها، از مانند مغناطیس زمین، رسانایی کانسنگ

 شود. زیرسطحی و پنهان استفاده می

از عمق  برداریهای پیشرفته و نمونهیك توده معدنی در زیر زمین، حفاری با دستگاه تقریبی پس از مشخص شدن موقعیت

های تهیه شده تر ادامه یابد. نمونهمها ممکن است تا صدها این حفاریگیرد. ا حدی که ماده معدنی ادامه دارد، انجام میت

وسط شگاه تیهای موجود در آنها، در آزماو یا کیفیت ماده معدنی و شناسایی کانیفلز یا عیار  ،از حفاری، برای تعیین مقدار

مامی ، تاکتشافشناسان یا مهندسان شوند. در نهایت، زمینه شیمیایی بررسی میهای تجزیمیکروسکوپ و یا دستگاه

 د.آورندست میافزارهایی تحلیل کرده و مقدار ذخیره معدن و عیار میانگین ماده معدنی را بهدست آمده را با نرمهای بهداده
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 و فراوری ماده معدنی معدن استخراج

صورت اقتصادی بودن ذخایر، عملیات پس از بررسی های اکتشافی و در 

 چگونگی، بر اساس شکل و روش استخراج. استخراج آغاز می شود

کنند. استخراج به روش قرارگیری توده معدنی در زیر زمین، تعیین می

 . صورت می گیردروباز یا زیرزمینی 

طور که گفته شد، کانسنگ استخراج شده از معدن، عالوه بر کانه،  همان

 ،های مس. برای مثال در کانسارهم تشکیل شده استهای باطله کانی از

های مختلفی مانند کالکوپیریت و تعدادی کانی دیگر، عنصر مس در کانی

. درصد است یكها کمتر از عنصر مس در این کانسنگ عیارشود. یافت می

درصد کانسنگ استخراج شده، باطله  نودونهشود که بنابراین مالحظه می

 ید از آن جدا شود.است که با

 

 

 پیوند با ریاضی

است. محاسبه کنید در یك معدن طال، از هر تن  (ppm)در میلیون بخش 2آن، حدود  ذخایرعیار اقتصادی طال در 

 آید؟طال به دست می چقدر، می شودسنگی که استخراج 

 

 

ایی آرهای مفید اقتصادی، کانهجداسازی باطله از کانی

هایی در کنار معادن که در کارخانه استیا فراوری 

کنسانتره برای یا محصول نهایی  .شودانجام می

یا به طور  منتقلجداسازی فلز به کارخانه ذوب 

 شود. یممستقیم یا با تغییر اندک در صنعت استفاده 
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 جمع آوری اطالعات

 شود؟فراوری طال از کانسنگ چگونه انجام می

  

 

 انگیز دنیای کانیهاشگفتگوهرها، زیبایی 

 کند. گوهرهازیبایی رنگ و درخشندگی گوهرهایی مانند یاقوت، زمرد، فیروزه و عقیق، توجه هر کسی را به خود جلب می

ها هستند که در شرایط خاص، بیشتر توسط فرایندهای ماگمایی، نمایندگان بسیار زیبا و خاص و کمیاب دنیای کانی

 آیند. گرمابی یا دگرگونی به وجود می

کننده و انواع های خیرهها و ویژگیکرده تا از زیباییاز روزگاران کهن انسان از گوهرها برای آراستن خود استفاده می

شناسی . این موضوع به فطرت زیبادوستی و زیباییکندها برای زیباتر جلوه دادن خود استفاده ای موجود در این کانیهجلوه

 علموجود آمدن های بهترین دلیلگردد. شاید این یکی از مهمکه خداوند متعال در نهاد انسان تعبیه کرده است، برمی

 های بعدی آن باشد.گوهرشناسی و پیشرفت

های گرانبهایی است که به دلیل زیبایی، درخشش، استحکام، سختی ها و کانی)واژه عربی(، شامل سنگ ا یا جواهرگوهره

 ها قرار می گیرند.خاص انسانو مورد توجه  استها متمایز ها و سنگباال، رنگ و کمیاب بودن از سایر کانی

 

 دبیشتر بدانی

ها و ایرانیان و بعد از بار هندیاولین احتماال  میالد بر می گردد. سال پیش از 9000استفاده از گوهرها به حدود 

از  یشیآرا یهاو مهره یزهاوجود آو. از گوهرها استفاده کردندسال قبل از میالد مسیح  1000آنها مصریان در 

انگر نش برادوست کردستان هاییدر بلند یشسال پ 10150مرمر و صدف در آثار مربوط به  یت،جنس تالك، اسل

، یندر تپه زاغه در جنوب قزو و سنگ الجورد یروزهاز جنس ف ینتیز یهاکشف مهره ینمطلب است. همچن ینا

دره محمد جعفر متعلق به  یدر قبرها یایروزهف یهامهره یداشدنپ ینو همچن پیشهزار سال  9تا  8به ربوط م

و سنگ الجورد  یاییصدف در یروزه،ف یق،عق ید،و ستد تالك، سنگ چخماق، مرمر سف د، و داپیشهزار سال  1

استفاده  یخدهنده قدمت و تارنشان یهزار سال قبل همگ 1تا  5در  یحییدر شهر تپه  هایو سومر یالمیانع ینب

 هستند یراندر ا ینتیز یهاو سنگاز گوهرها 
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 معرفی گتاب

ه ان بتوهایی نگاشتند که میزیادی کردند و کتابشناسی تحقیقات دانشمندان ایرانی در زمینه گوهرها و کانی

جواهرنامه خواجه  یرونی،ب یحانابور اثر معرفه الجواهر یالجماهر ف ینا،س یابوعل الطبیالقانون ف یهاکتاب

 یوسط یرالدینخواجه نص از یلخانینامه اتنسوق و محمد بن منصور، نوشته یجواهرنامه سلطان ی،طوس یرالدیننص

 یو گوهرشناس یشناسیکان ینهکتاب در زم 35حدود  ،یقمر یهجریازدهم از قرن دوم تا  یراندر ا د.رک و اشاره

 ینالدریو تنسوق نامه خواجه نص یرونیب یحانالجماهر ابور هایکتاب ،یآنها از لحاظ علم ینکه معتبرترشده  یفتأل

 است. یطوس

 

 خراشیدگی بربراترین خواص گوهرها، سختی، رنگ، و درخشش است. اگر یك کانی سختی کافی نداشته باشد، در مهم

ها درخشندگی دهد. برخی خواص دیگر، مانند بازی رنگ به کانیمقاوم نیست و به سرعت درخشندگی خود را از دست می

کریزوبریل است، یا به صورت درخشش اپالی در اپال )نوعی  دهد که در گوهرهایی مانند چشم گربه، که کانیزیبایی میو 

 شود. کمانی است، دیده میکوارتز( که درخششی رنگین

 

 

 

 

 

 

 

 رخشندگی در کانی گوهری چشم گربهد

 

 درخشش اپالی در کانی گوهری اپال
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 کاوش کنید

 شوند؟هایی تراش داده میشکلکنون به نوع تراش گوهرها توجه کرده باشید. گوهرها به چه شاید تا 

 تفاوت الماس و برلیان در چیست؟ 

 

های الزم برای گوهر را دارند که در شکل ... تعدادی از کانی ویژگی 100کانی شناخته شده، حدود  4000از میان حدود 

 ترین آنها نشان داده شده است.مهم
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 پاسخ دهید

  به چه دلیل کانی کلسیت یا ژیپس نمی تواند یك کانی قیمتی باشد؟

 

 

 

 

  فیروزه ایران

شود و در واقع گوهر ملی ایران است. فیروزه در تمام جهان به نام ایران شناخته می

معادن نزدیك  سنگ های آندزیترترین فیروزه جهان، فیروزه نیشابور است که از ومشه

شود و در تمام جهان طرفدار دارد. در برخی مناطق دیگر کشورمان، استخراج میاین شهر 

 مانند معدن باغو در نزدیکی دامغان و از معادن مس کرمان نیز فیروزه به دست آمده است.

 

 

 های فسیلیسوخت

ی تولید برااز منابع طبیعی انسان از گذشته دورتا امروز و های انسان ضروری هستند تمامی فعالیت انجام منابع انرژی برای 

  انرژی استفاده کرده است.

 

 

 فعالیت

 1450انسان در دوره غارنشینی، انقالب صنعتی، در شرایط امروزی و در سال  مورد استفاده به نظر شما منابع انرژی 

 شمسی چه بوده و یا خواهند بود؟

 نوع مصرف نوع منابع انرژی زمان

   غارنشینی

   انقالب صنعتی

   زمان حال

   1450سال 
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 ،کشورهای جهان تر در بیشاهمیت خاصی دارند.  های فسیلی، سوخت)شکل ...( منابع مختلف انرژی در دسترساز میان 

نوری مواد آلی گیاهی و جااز تجزیه و یا دگرگونی های فسیلی اصلی تولید انرژی هستند. سوختع مناب های فسیلیسوخت

 . ذخیره شده اندهای رسوبی که در رسوبات یا سنگ به وجود می آیند

 

 

 

 
 

 با هم بیندیشیم

جود وچه ارتباطی بین این دو انرژی های فسیلی از خورشید است. منشا اولیه انرژی نهفته در سوخت با توجه به شکل باال

 ؟دارد
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 نفت و گاز

برخالف زمین وجود دارند. جامد در ع، گاز و نیمهصورت مایطور طبیعی، به هایی هستند که بههیدروکربن ،گازْو نفت

وجود  دریایی بهمتر(  200کم عمق )کمتر از محیط شود، نفت خام در خشکی تشکیل میمحیط های  که در سنگزغال

ا ترین منشمهم ها،ها و باکتری، فیتوپالنکتونها در این محیط .یدآمی

 ریزدانه اترسوبمواد آلی هستند. بقایای این موجودات پس از مرگ، در 

فاسد شدن، به سرعت تمام اکسیژن  پس ازو  مدفون می شوندبستر دریا 

های ، توسط الیهماده آلی باقیمانده. کندموجود در آن را مصرف می

ا گذشت بشود. میرسوبات بستر دریا حفظ الی ه البو در باالیی پوشیده 

شده هستند،  تجزیهزمان، این رسوبات ریزدانه که حاوی مواد آلی نیمه

گیرند و در نهایت به یك سنگ در معرض دما و فشار بیشتر قرار می

ی . مواد آلکه سنگ منشا نفت است شوندتبدیل می 4رسوبی به نام شیل

واکنش  سرییك  طریقدر طی تبدیل رسوب ریزدانه به شیل، از 

و افزایش آن  ،دما و فشارمقدار  .شودبه نفت خام تبدیل میشیمیایی 

 داستان نیست.  پایاناما این  بسیار مهم است.

 

....... 

 مبیندیشی باهم

  دهد؟، چه اتفاقی رخ میبیشتر یا کمتر شوداگر فشار و دما از حد مورد نیاز برای تشکیل نفت 

 

 مهاجرت نفت

شود، همراه با آب دریایی که از زمان رسوبگذاری در سنگ به دام افتاده، از نفت و گازی که در سنگ منشا تشکیل می 

 ،هایی با تراوایی باال، نفت و گاز و آب به سنگمهاجرت. در طی این کندمی  به سمت باال حرکتها میان تخلخل سنگ

ترند، چون نفت و گاز از آب سبك کنند.آنها را پر میخالی ی و فضاها هارسند و حفرهسنگ و سنگ آهك میمانند ماسه

و آب را نگیرد، به سطح زمین راه می  ،جلوی حرکت این نفت و گاز مانعی. اگر گیرندقرار می نبر روی آآز آب جدا شده و 

گاهی این نفت، دچار اکسایش و . شوندتبخیر میزمین آورند یا روی سطح وجود میرا به  های نفتیچشمهیابند و 

                                                 
 شیل 4
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های خوزستان و ایالم دیده آورد که تعداد زیادی از آنها در استانو ذخایر قیر طبیعی را به وجود میشدگی شده غلیظ

 شوند.می

 

 با هم بیندیشیم

 چرا بیش ترین نفت و گاز دنیا در خلیج فارس یافت می شود؟

 چه مناطقی از ایران برای تشکیل نفت و گاز مناسب تر است؟

ویژگی های زمین شناختی دارند که برای تشکیل منابع جدید نفتی در چندمیلیون سال خلیج فارس و دریای عمان چه 

 آینده مناسب ترند؟

 هنگامی که نفت به صورت چشمه های نفتی ظاهر می شود، چه اتفاقی افتاده است؟

 

 

 

 091و است رفته  به سطح زمین رسیده و از بیننفتی که در طول تاریخ زمین تولید شده،  درصد 9999  شود کهگفته می

  !تشکیل دادهرا  تمام ذخایر نفت موجوددرصد باقیمانده است که 

اگر نفت و گاز در مسیر مهاجرت خود به 

ناتراوا مانند شیل و گچ های از سنگ ییاالیه

برسد، دیگر قادر نخواهد بود به مهاجرت خود 

های تلههای ناتراوا یا ادامه دهد. این الیه

نفت و گاز به سطح زمین حرکت  جلوی، نفتی

به دام  سنگ مخزنگیرند و آنها را  در را می

، آنها را های عمیقتا ما با حفاری چاهاندازند می

 استخراج کنیم.  سنگ مخزن از
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 کاوش کنید

 در مورد انواع تله های نفتی توضیح دهید. 

 تله های نفتی ایران از کدام نوع هستند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدانیم: بیشتر

 اولین چاه نفت حفاری شده در ایران
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 سنگزغال

آید. مواد آلی موجود در های خشکی به وجود میسنگ، یك سوخت فسیلی جامد است که از مواد آلی در محیطزغال

ها و ها، موماز مواد شیمیایی مانند رزین ،شوند. این مواد آلی زارها، و چمنزارها حاصل میخشکی، بیشتر از درختان، بوته

با  رمرو هب و شوندمیتوسط رسوبات پوشیده  وانباشته ها لیگنین غنی و به این دلیل جامد هستند. این مواد آلی، در باتالق

ایرلند  مانندها، در برخی کشورند. گردتبدیل می ،نهشته نامتراکم با درصد کربن باالست كکه ی تورببه گذشت زمان 

 شود. برداری میعنوان یك ماده سوختی بهرهتورب به

های ها سال، تورب در زیر فشار رسوبات و سنگسنگ است. در طی میلیونتشکیل زغال محصول در فرآیند تورب، اولین

د فراری مانند کربن دی اباالیی، فشرده شده و آب و مو

در شود. با خروج این مواد، اکسید و متان از آن خارج می

است،  متخلخل ای پوک و ضخامت تورب که مادهنهایت، 

یك سنگ ای از یابد و به الیهدرصد کاهش می 90تا حدود 

 شودقابل سوختن تبدیل میو  غنی از کربنسیاه و رسوبی 

از فرایندهای زغال شدگی در  .است سنگزغالکه همان 

سبب  دهد ورخ می سنگ، تغییرات زیادیتورب تا زغال

کربن در  درصدبا خروج تدریجی آب و مواد فرار، می شود 

ر دسنگ و کیفیت زغال می یابد وسنگ حاصل افزایش 

 شود. توان تولید انرژی آن بهتر می نتیجه

 زغال سنگ در کشور ایرلند

 پاسخ دهید:

 ؟توجیه می کنیدوجود ذخایر زغال سنگ در سیبری که سرزمینی سرد می باشد را چگونه  -

 الیه های زغال دار طبس، نشان دهنده چه نوع آب و هوایی در گذشته است؟ -

 چرا برخی از مناطق با وجود جنگلی بودن مکان مناسبی برای تشکیل زغال سنگ نیستند؟ -
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 بیشتر بدانید

سنگ، تورب  اولین مرحله تشکیل زغال: سنگهای مختلف زغالدرجه

ماده گیاهی پوسیده شده پوک است که به آسانی آتش است. تورب یك 

می گیرد. با خروج آب و مواد فرار، و یك مرحله فشردگی، سنگی به نام 

لیگنیت به وجود می آید که زغال سنگ نارس است و هنوز مواد لیگنینی 

سنگ و آب زیادی دارد. با تراکم بیشتر، این ماده به تدریج به زغال

 تومینی و در مرحله آخر به آنتراسیت تبدیلیسنگ بلبیتومینی، و زغانیمه

 شود.می

 

 

 سوال های پایان فصل

 

 میلیون سال دارند. چرا؟   450حدود ، سنی ی شناخته شده در جهان هاسنگزغالترین قدیمی -1

این یافته چه ؟ (شده اند تشکیل)در چه دوره زمین شناسی های ایران چه سنی دارندسنگتحقیق کنید زغال -2

 اطالعاتی در باره شرایط آب و هوایی گذشته زمین در اختیار زمین شناسان قرار می دهد؟


