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 کلیات -1

 ؟چیست گردشگری زمین -1-1

 نیزمد  ینددها یها و فرا دهیبا هدف تماشا و شناخت پد عتیطبآگاهانه و مسئوالنه در  یگردشگر ،یگردشگر نیزم

  .(1388 علیرضا، کاظمی، مریا) تکامل آنها است ریو س یریگ و آموختن نحوه شکل یشناخت

 :رندیمورد توجه قرارگ دیبا فیتعر نیکه در ا ینکات

داند کده   یکند. در واقع او م یمنطقه مسافرت م کیبه  یگردشگر با هدف مشخص و برنامه قبل نیزم کی: هانهآگا

 دارد. یکل یشناخت دی. او از موضوع مورد بازددیدارد و چه خواهد د یچه انتظار دیبازد نیاز ا

ر هنگام استقرار در منطقده  آگاه است و د یشناخت نیزم یها دهیپد تیگردشگر به ارزش و حساس نی: زممسئوالنه

کدار بداز    نید از ا زید را ن گرانیکرده و د یخوددار رامونیپ عتیبه آنها و طب بیاز وارد نمودن هرگونه آس د،یو بازد

 دارد. یم

کودکان و نوجوانان  ژهیبه همگان به و نیعلوم زم هیپا یها آموزش مفهوم یگردشگر نیاز اهداف زم یکی: آموزنده

 شیو افزا عتیو طب نیبا زم شتریب یکیو ارزش آنها، موجب احساس نزد یشناخت نیزم یها دهیبا پد ییاست. آشنا

 ها خواهد شد. دهیپد نیافراد نسبت به حفاظت از ا یو اجتماع یفرد تیحس مسئول

بده   نیعلدوم زمد   یهدا  از مدوزه  دیشود. بازد یانجام م یعیطب طیدر مح یگردشگر نیزم یها تیمدار: فعال عتیطب

بده   یگردشدگر  نیدر کندار زمد   یلد یتکم تید فعال کی شتریباشد و ب ییگردشگر نیزم تیفعال کیتواند  ینم ییتنها

رود.  یبده شدمار مد    یگردشدگر  نیزمد  یاهد  تید در شمار فعال زین یلیفس یها تیاز سا دی. البته بازددیآ یحساب م

هدر منطقده    یشناخت نیزم خیاست که در طول تار یگوناگون یندهایحاصل عملکرد فرا یشناخت نیزم یها دهیپد

موضدوع   یشدناخت  ختیر نیو زم یشناخت نیزم یها دهیپد یریو روند شکل گ یتکامل ریس ندها،یرخ داده است. فرآ

 .ستا یگردشگر نیمورد عالقه و توجه زم
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 دشگریگر ارتباطات زمین -1-2

 زمین گردشگری  با سه دسته از افراد در ارتباط مستقیم است.

 

 

 

 زمین گردشگری  با دو دسته از عوامل درگیر است.
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 1اصول زمین گردشگری -1-3

 رشد هماهنگ در منطقه: حفظ و ارتقای خصوصیات جغرافیایی منطقه.

الق گردشدگری سدازمان جهدانی    پایبندی به اصول و اسدتانداردهای بدین المللدی: تبعیدت از کددهای جهدانی اخد       

هدای گردشدگری    گردشگری و اصول منشور گردشگری فرهنگی که توسط شورای بین المللی تاسیس آثار و سایت

(ICOMOS.تهیه شده است ) 

هدای گردشدگری بدا بهتدرین نسدبت       ریزی برای گردشگران، نه برای گردشگری! تدوین برنامده  بازار انتخابی: برنامه

 فقیت با سود، نه با تعداد گردشگر!هزینه/سود. سنجش مو

ای از غذاهای محلدی، اسدکان بدومی و ارزان قیمدت و خدرده فروشدی        رشد تنوع محصوالت: تقویت طیف گسترده

 گردشگری. امکانات تا رسیدن به تمام طیف بازار زمین

آن تجربیات با تضمین رضایت گردشگر: ایجاد تجربیات خوب و کیفی برای گردشگر که تمایل به اشتراك گذاشتن 

 شود. دیگران داشته باشد که در نهایت منجر به جذب گردشگران جدید می

درگیرکردن و دخالت دادن جامعه: بنیان نهادن گردشگری بر منابع موجود در جامعده، تشدویك کسدب و کارهدای     

 دید.های مدنی به ترویج و توسعه صادقانه تجربیات گردشگران قدیمی برای گردشگران ج محلی و گروه

تعیین مزایای اجتماعی: تضمین منافع خاص اقتصادی و اجتماعی از گردشگری کده بده بومیدان محلدی، مندابع و      

 کند. کسب و کار آنها کمک می

های تجاری به ایجاد تعادل در استفاده از مندابع و حفاظدت از مندابع و     حفظ و افزایش هدف اصلی: تشویك شرکت

 ایجاد ظرفیت محدود. همچنین مدیریت گردشگری با توافك و

هدای   های فعال برای جلوگیری از توسعه بیش از حد و تخریب. ایجاد جاذبه استفاده عاقالنه از زمین: اعمال تکنیک

 های زیست محیطی، طبیعی، تاریخی یا فرهنگی. مصنوعی در نواحی دارای حداقل سرمایه

 ط زیست.های کسب و کار سازگار با محی حفظ منابع: تشویك و ترویج شیوه

ریزی: شناخت و مالحظه نیازهای فوری اقتصادی بددون فددا کدردن اهدداف بلندد مددت و پتانسدیل زمدین          برنامه

 گردشگری.

 تشویك به تفسیر تعاملی: درگیر کردن بازدید کننده و میزبان در فرآیند یادگیری.

نظارت و تالش جهت درك کامل ارزش  های بازاریابی همراه با های انجام شده: توسعه ارزیابی و شیوه ارزیابی تالش

پایدار اهداف. باید برای هر منطقه سود نهایی و مناسب جامعه و بازگشت مورد انتظار سرمایه از گردشگری تعیدین  

 شود.
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 زمین گردشگری معدنی -2

برخدوردار   یگردشدگر  یهدا  جاذبده  یبدرا  یخاص تیمعادن از اهم ،یهر کشور یگردشگر نیزم یها جاذبه نیاز ب

اکتشداف و   یهدا  معدادن، روش  دنی. چراکه درندیگ یمعادن مورد توجه قرار م یگردشگر نیند که باعنوان زمهست

 یها سنگ ژهیو ها به مشاهده انواع سنگ ،استخراج معادن یمورد استفاده برا آالت نیها و ماش استخراج آنها، دستگاه

 تید به صدورت معدادن و ظرف   یهب خداداددرك موا نیدارد. همچن یخاص تیمردم جذاب یبرا یو جواهر یمتیق

دور تا زمان حال، بده منظدور روندك     یها هر منطقه از گذشته یمعدنکار خچهیو تار یمعدنکار یها مناطك و روش

و  ستیز طیو پرکردن اوقات فراغت و کمک به درك و استفاده درست از مواهب و حفظ مح گرا عتیطب یگردشگر

در  ینقدش مهمد   تواندد  یجهان اسدت کده خدود مد     دیجد یکردهایاز رو ،یو معدنکار نیعلوم زم یآموزش همگان

بعدد از   جدان  یبد  عدت یو حفدظ طب  یمعادن بخش خصوص یدرآمد جنب شیمهندسان معدن و افزا یبرا ینیکارآفر

 داشته باشد. یمعدنکار اتیعمل

منطقده   یو فرهنگد  یدو روندك اقتصدا   ایتواند باعث اح یاشتغال و درآمد م جادیعالوه بر ا یمعدن یگردشگر نیزم

کندد کده    یرا فراهم مد  ییبرنامه ها یامکان برگزار نیکند. همچن یرا غن ریو مناطك فق بایشده، مناطك زشت را ز

 باشد. ینم ریامکانپذ یگرید طیمح چیانجام آنها در ه

 

 تقسیم بندی زمین گردشگری معادن -2-1

 :(1393)زینال زاده  ندی کردتوان به شرح زیر تقسیم ب طورکلی زمین گردشگری معادن را میه ب

 .معادن فعال و در حال بهره برداری 

 .معادن متروکه 

 .معادن بازسازی شده جهت گردشگری و زمین گردشگری 

 های کانه آرایی و فرآوری مجاور معادن. کارخانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پیت معدنی معدن کالگورلی در استرالیا
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 کاربرد زمین گردشگری معادن -2-2

 

 

 

 2 ردشگری معادنفواید زمین گ -2-3

 .حفظ محیط زیست 

 .سوددهی و اقتصادی شدن مجدد معادن متروکه 

 .آموزش 

 .کارآفرینی و اشتغال زایی 

 های مرتبط. ایجاد تعامل مثبت بین جامعه معدنی و ارگان 

 .افزایش دانش عمومی نسبت به معدن و معدنکاری 

 .افزایش جذب گردشگر 

 .افزایش جذب سرمایه گذار معدنی 

 ها. اد تفرجگاهافزایش تعد 

 های گردشگری مناطك مختلف و شهرها. افزایش جاذبه 

 .جبران خسارات وارده ناشی از معدنکاری به طبیعت 

 .استفاده چندگانه از سایت های معدنی 

 .کاهش مهاجرت به شهرها و تمرکز زدایی 
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 های اقتصادی رکود یافته در منطقه. رونك مجدد فعالیت 

 های انجام شده. احیای هزینه 

 ذب و گسترش تبلیغات.ج 

 های پایدار جدید. ایجاد اکوسیستم 

 

امکانات جانبی قابل پیی    -2-4

 3بینی

 .راه و جاده 

 .پارکینگ 

 .فضای سبز 

    ،محدل اقامددت )هتدل، سددوئیت

چادر، آالچیدك، محدل اسدکان    

 محلی و...(

   ،دریاچدده مصددنوعی )قددایقرانی

 سایت ماهیگیری و...(

 .سایت سوارکاری 

  بال.سایت تیراندازی و پینت 

 .رستوران و کافی شاپ 

 .موزه معدن 

    ،فروشددگاه مددواد غددذایی، هدددایا

یادگددداری، سدددوغاتی و صدددنایع  

 دستی.

 .شهربازی 

 های آموزشی. کارگاه 

 .درمانگاه 

 .)پیست اسکی )برف و چمن 

 .سایت نجوم و ستاره شناسی 

 .)...مراکز آموزشی و کارآموزی تخصصی معدنی )تراش جواهرات و 

 .باغ وحش 

                                        
 گردشگری معدنی، آیدین زینالزاده، کارشناس دفتر امور اکتشاف 3

 

 پارك گلد ریفت سیتی، ژوهانسبورگ، آفریقایی جنوبی

 

 کان در موزه ملی معدنکاری اسکاتلندکود
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 ردی و صخره نوردی.سایت کوهنو 

 ...سایت چتربازی، پاراگالیدر، بالن و 

 .پیست دوچرخه سواری، اتوموبیل رانی، کارتینگ و موتورسواری 

 

 آشنایی با معدن -3

شود  لیمعدن تبد کیبه  م،ییگو یکه به آن کانسار م عتیلقوه موجود در طبااستعداد ب کی نکهیا یبرا یبه طور کل

 طیکه کانسدار در شدرا   نکهیاز ا یو اکتشاف کانسار و آگاه ییجو یشرح: پس از پ نیکرد به ا یرا ط یندیفرا دیبا

 نیابتدا مشخص شود بهتر نکهیا یعنیشود.  یطراحمعدن  یستیاست، با یموجود قابل بهره بردار یو اقتصاد یفن

عددن، کده   و احددا  شدبکه م   یآماده سداز  اتیو انجام حفر ی. پس از طراحستیچ یبه ماده معدن یابیراه دست 

 .دیمحل مورد نظر را معدن نام توان یکشد، آنگاه م یسال طول م نیمعموال چند

 

 برخی تعاریف -3-1

ای است که در آن آثار یک یا چند ماده معددنی صدرف نظدر از اقتصدادی      ( به معنی محدودهindexنشانه معدنی )

  بودن آن، مشاهده شده باشد.

گیدرد گفتده    یک یا چند ماده معدنی مطالعات تکمیلی صورت می کانسار به یک محدوده که در آن برای استخراج

های معدنی و سنگ باطله که مستلزم عملیات اکتشافی )جهت بهره  ای از کانی شود. به عبارت دیگر، به مجموعه می

 شود. برداری( است، کانسار گفته می

  گردد. ای است که از آن یک یا چند ماده معدنی استخراج شده یا می معدن محدوده

 آنومالی: جمع شدگی بیش از حد معمول یک کانی در یک سنگ را آنومالی گویند.

 .کند ها رخنمون پیدا می صورت رگه، توده، دایک، الیه و طبقه در داخل سنگه معادن ب

ها و یا دیگدر مدواد ارزشدمند از زمدین و معمدوالم از معدادن گفتده         گری به عمل استخراج کانی کاری یا کدان نمعد

 .شود می

 

  

 رگه های گوگرد دار معدن دالزیان

 الیه های نازك گچ در بخشی از معدن گچ زنبورك، قم 
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 دسته بندی معادن -3-2

 :شوند می تقسیم کلیمعادن به دو دسته 

 معادن رو زمینی

 معادن زیر زمینی

 کانسدار  شدکل  و معدنیهای مختلفی هستند که با توجه به نوع ماده  های باال دارای زیر مجموعه هر کدام از دسته

 شوند. بندی می دسته

 تقسدیم  زیدر  دسدته  دو بده  را آنهدا  حالت این در. ست معدنیوع ماده نوع دیگری از دسته بندی معادن بر اساس ن

 .کند می

 معادن فلزی

 معادن غیر فلزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهمیت معادن سطحی -3-2-1

آالت بارگیری و حمل بسیار بزرگ که از قدرت و ظرفیت زیداد برخوردارندد    دلیل استفاده از ماشینه معادن روباز ب

شند، همچنین این روش استخراج برای معادن بزرگ که دارای شرایط ژئومکانیکی سخت و با دارای تولید باالیی می

 گیرد. مناسب بوده و مورد استفاده قرار می  یا بسیار سخت هستند کامالم

درصد آهن، مس، فسفات، آزبست، بوکسیت، منگنز و زغال سنگ قابل بهره برداری در معادن روبداز   7۰-9۰امروزه

 استخراج می شوند.

شوند. در مورد زغال سنگ و اورانیوم نیز باید گفت که سهم  تقریبا تمام مواد ساختمانی از معادن روباز برداشت می

 گردد. درصد، از طریك فنون معدن کاری روباز استخراج می 25-3۰ای به میزان  قابل مالحظه

هدای اسدتخراج زیرزمیندی از     یر روشگیرد در مقایسه با سا روش روباز که در معادن سطحی مورد استفاده قرار می

و هزینه استخراج پایین به ازای هر تن از مزایای عمدده ایدن روش    ادی برخوردار است اما تولید باالهزینه اولیه زی

 است.

 سینه کار معدن گچ زنبورك، قم

 
 یکی از تونل های معدن نمک کوهدشت کهن، گرمسار
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 استخراج معادن سطحی -3-2-2

ارندد را  زدیدک سدط  زمدین قدرار د    های مورد استفاده برای استخراج آن گروه از معادن که در سدط  و یدا ن   روش

قدر از سدط  باطلده بدرداری صدورت     ها معموال آن نامند. در این روش های استخراج معادن سطحی یا روباز می روش

 فضدای  در معددنی  ماده  گیرد تا به ماده معدنی دسترسی حاصل شود و چون عملیات باطله برداری و استخراج می

 همدین  به. ندارد وجود زیاد ظرفیت و قدرت با بزرگ تآال ماشین از استفاده نظر از محدودیتی گیرد می صورت باز

 مدواد  اسدتخراج  امکدان  اسدت  پدایین  هزینده  چون. بود خواهد پایین هزینه و باال روش این در ایمنی و تولید دلیل

 ز وجود دارد.نی کم عیار با معدنی

 

 های سطحی مراحل استخراج در روش -3-2-3

 یدرآماده سازی سط  زمین به کمک بولدوزر و گر 

 حفاری بر روی باطله و مواد معدنی 

 انفجار باطله یا مواد معدنی 

 بارگیری باطله یا مواد 

 حمل باطله یا مواد 

 بازسازی معدنی 

 

 های سطحی ذخایر قابل استخراج با روش -3-2-4

 :ای ذخایر توده

ون پدر  عیار بده سدمت ز   ذخایری هستند با حجم زیاد و متراکم که عیار کانی در آنها متغیر و مقدار آن از زون کم

 خایر معموال بیضوی شکل یا بدون شکل هستند.ذیابد. این  عیار افزایش می

 معدن متروکه آهک سرم، قم
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 :ای ذخایر الیه

دار  و گسترش زیادی دارند، این ذخایر بسته به شرایط زمین شناسی، افقی یا شدیب  استذخایری با منشاء رسوبی 

 هستند. ) زغال سنگ، نمک، بوکسیت، فسفات، آهن، پتاس(

 

 :ر آبرفتیذخای

ذخایری هستند که از تغییر، تجزیه و فرسایش ذخایر دیگر به وجود آمده و منشاء ذخایر فلزات سنگین و قیمتدی  

 .رفیری(ودار، ذخایر پالسری و پ های کانه هستند )ماسه

 :نکته

مدوارد  نکته قابل توجه در خصوص موادی از قبیل شیل ، فسفات ، نمک و حتی زغال سنگ است که در برخدی از  

 نیازی به حفاری و انفجار نداشته و به راحتی توسط لودر ،گریدر، بولدوزر و ... قابل استخراج هستند.

 دورنمای معدن آهک کمر کوه، قم
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 مزایای روش روباز نسبت به زیرزمینی -3-2-5

ایمنی باالتر به دلیل روشنایی کافی و قدرت دید باال و عدم نیاز به سیستم نگهداری در فضای باز تولید باال به 

های بارگیری و حمل در ظرفیت و قدرت باالتر به دلیل تولید باال و پایین بودن  استفاده از ماشین دلیل امکان

هزینه استخراج علیرغم باال بودن هزینه اولیه امکان استخراج مواد معدنی با عیار پایین وجود دارد ضایعات مواد 

  .های روباز کمتر استر معدنی در روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4های استخراج در معادن روباز یا سطحی روش -4

 (Mechanical Methodsهای مکانیکی ) روش

 روش های استخراج با برش های مستقیم، کنتوری یا جعبه ای یا آگر الف( 

(Auger mining, countour strip mining) 

 (Area mining methodروش های استخراج پهنه ای یا مسطحی )ب( 

 (Open pit miningروباز، پله ای یا گودبرداری )روش کالسیک استخراج پ( 

                                        
 روشهای استخراج معادن سطحی، مرتضی اصانلو 4

 زغال سنگ قهوه ای در آلمان دناغول پیکر برداشت زغال سنگ از مع حفاری ماشیننمایی از 

 

سراپرده از زغال سنگ ئیس معدن ر مهناز میرزاییخانم مهندس  سرکار

 خبرگزاری مهرحمید صادقی، ، عکاس توابع شهرستان کوهبنان

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88&select-author=author-exact
http://rezasarizan.blogfa.com/post-122.aspx
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 (Quarry miningروش استخراج کواری )ت( 

 

 (Aqueous Excavation (Extraction) Mining Methodsروش های استخراج به کمک مایعات )

 (Placer Mining Methods) روش های استخراج پالسریالف( 

 (Hydraulicingاستخراج هیدرولیکی ) -

 (Dredgingاج الیه روبی )استخر -

 (Solution Miningروش های استخراج محلول )ب( 

 (Borehole miningاستخراج گمانه ای ) -

 (Leachingفروشویی یا لیچینگ ) -

 (Novel and Innovative Mining Methodsهای استخراج نوین و ابتکاری ) روش

 (Automation, roboticsاتوماسیون و رباتیک در معدنکاری )الف( 

 (Marine Miningاستخراج دریایی یا اقیانوسی )ب( 

 استخراج معدن در فضاپ( 

 

 های مکانیکی روش -4-1

های خشدک اسدتفاده    هایی هستند که در آنها از فرآیندهای مکانیکی برای جدا کردن مواد از زمین در محیط روش

آیندد.   دسدت مدی  ه هدا بد   از ایدن روش  تولیدات معدنی دنیدا بدا اسدتفاده    %9۰شود. الزم به ذکر است که حدود  می

 های متفاوت قابل استفاده هستند. های مکانیکی در کانسارهای متراکم و با مقاومت روش

 این روش شامل موارد زیر است:

 (Auger mining, countour strip miningای یا آگر) کنتوری، جعبههای مستقیم، های استخراج با برش روشالف( 

 (Area mining methodای یا مسطحی ) پهنههای استخراج  روشب( 

 (Open pit miningای یا گودبرداری ) روش کالسیک استخراج روباز، پلهپ( 

 (Quarry miningروش استخراج کواری )ت( 

 

 ای یا آگر های مستقیم، کنتوری، جعبه روش استخراج با برش -4-1-1

 یها با دامنه یو در مناطك کوهستان یافق شیکماب هیالصورت ه ب یکاربرد دارد که ماده معدن یروش در موارد نیا

 یکه ماده معددن  ییبرش در کنار دره، جا کی(. در شروع کار ابتدا زغالاستخراج  یواقع باشد )خصوصا برا بیپرش

باطله استخراج شده و در  ریموجود در ز یگردد. ماده معدن یدره جمع م نییو مواد باطله در پا جادیرخنمون دارد ا

کنندد، و بده بده     یاستخراج شده انباشدت مد   یرا در محل ماده معدن یدست آمده از برش بعده حله بعد باطله بمر

 خدت یروش اسدتخراج، ر  نید و انباشدت باطلده در ا   ی. در اثر برداشت مواد معددن ابدی یادامه م ندیفرا بیترت نیهم
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رسد که  یم یضخامت باطله به حد تیشود. در نها یم دهیشکل د ینوسیس یتپه ماهورها ورتمعدن به ص یشناس

 .ستیاستخراج به روش روباز مقدور ن گرید

 رید اسدتخراج گدردد و در غ   یند یرزمیز یهدا  از روش دید باشدد با  ادیجا مانده زه ب یماده معدن زانیکه م یصورت در

شدود   یفاده مآگر است یادامه استخراج از روش استخراج ینباشد برا ریپذ هیتوج یچنانچه از نظر اقتصاد نصورتیا

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یکه معموال به همراه روش کنتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای یا مسطحی روش استخراج پهنه -4-1-2

اسدتخراج   ی)عمدتا برا ردیگ یصورت م یا جعبه یها استخراج به صورت برش ،یمثل روش کنتور زیروش ن نیر اد

و در دو طدرف تپده    یافقد  بایتقر یا هیبه صورت ال یاده معدنکه م یروش خصوصا در موارد نیسنگ(. ا زغال هیال

 شتریمتر ب 5۰از  دیروش ضخامت باطله نبا نیا. در ردیگ ینسبتا مسط  رخنمون داشته باشد مورد استفاده قرار م

مدورد   زید دارند ن اطلهبمتر  5۰از  شیکه ب یمعادن یروش برا نیا یماده معدن هیضخامت ال شیباشد، گرچه با افزا

 شود. یم یاز روش کنتور یا به گونه لیمعموال  تبد یحالت نی. در چنردیگ یاستفاده قرار م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مستقیم، کنتوری استخراج با برش روش

 

 پهنه ای یا مسطحیروش استخراج 
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 ای یا گود برداری روش کالسیک استخراج روباز، پله -4-1-3

آهدن، مدس،    رید نظ یفلدز  یکانسارها یبرا  حامیاست که ترج یاستخراج معادن سطح یها از روش یکیوش روباز ر

کده   یمعددن  رهیاز ذخ یروش، استخراج به صورت پله پله و تا عمق نیشود. در ا می برده کاره ب …و  یسرب و رو

مختلدف بده    یهدا  اسدت و پلده   یضیب ای رهیاها معموال د پله یافق ریکند. تصو یم دایباشد، ادامه پ یاقتصاد اتیعمل

شود تدا   یم یمعدن آنقدر باطله بردارروش از سط   نیارتباط دارند. در ا گریکدی( به rampمورب ) یا جاده لهیوس

به خدارج از محددوده     عمدتام دیپس از برداشت با یماده معدن یرو یها حاصل شود. باطله یدسترس یبه ماده معدن

 میتدرم  ،یسداز  ها که ممکن است در امدر جداده   باطله نیآنجا انبار شوند. تنها آن بخش از ا رمعدن منتقل شده و د

و  رندد یگ یقرار مد  ینیدر داخل محدوده مع رندیگر نمودن گودال مورد استفاده قرارها و پ اهکارگ یساز یها، پ جاده

 انباشت نمود. ینیمع وهیش هگرفت و بخارج از محدوده معدن محل خاص درنظر در دیحتمام با یمابق یبرا

 یه منفجدره اصدل  استفاده شده و مداد  ونیحمل کام ستمیشاول و س یریگبار ستمی% معادن روباز س8۰از  شیب در

 آنفو است.

  

 نمایی از چاله معدنی معدن بیگهام، آمریکا

 

 نمایی از معدن زغال سنگ قهوه ای آلمان
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 کواری روش استخراج -4-1-4

ها و مصال  ساختمانی از قبیل آهک، الشده سدنگ، شدن و ماسده، مرمدر،       روش کواری عمدتا برای استخراج سنگ

های آذرین دیگر به کار می رود. روش استخراج مشابه روش روباز است، با این تفاوت کده از مدواد    گرانیت و سنگ

ه برای خرد کردن بلکه برای ایجداد سدط    منفجره ن

 گردد. آزاد استفاده می

ای  ای و تددوده روش کددواری در مددورد مصددال  الیدده 

 متفاوت است:

صدورت  ه ای را بد  ای: مصدال  الیده   الف( مصدال  الیده  

 کنند. های پر شیب )قائم( استخراج می پله

هدای   ای نظیر سدنگ  ای: مصال  توده ب( مصال  توده

ای معمولی را به وسیله آتشدباری یدا   ه آذرین و آهک

کنندد.   سیم برش و به صورت پله پلده اسدتخراج مدی   

برای مصال  نرم مانند شن و ماسه مسدتقیما از بیدل   

 شود. مکانیکی، بولدوزر و لودر استفاده می

 

 

  

 روش استخراج کواری در معدن متروکه آهک سرم، قم

 

 

 روش استخراج کواری در معدن سنگ
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 های استخراج به کمک مایعات روش -4-2

های هیدرولیکی  یا یک حالل آبکی از طریك جریان ها از زمین، آب هایی هستند که در آنها برای بازیابی کانی روش

ها در معدنکاری  تولید کانی %1۰گیرد. به طور کلی کمتر از  کار رفته و یا واکنش انحاللی مورد استفاده قرار میه ب

ها، بده دلیدل پدایین بدودن      ها در کاربرد این روش آید. علیرغم وجود محدودیت دست میه ها ب سطحی با این روش

نسبی، هنوز هدم از جدذابیت برخدوردار    هزینه 

 5هستند.

 این روش شامل موارد زیر است:

 Placer) هدای اسدتخراج پالسدری    روشالدف(  

Mining Methods) 

 (Hydraulicingاستخراج هیدرولیکی ) -

 (Dredgingاستخراج الیه روبی )-

 Solutionهددای اسددتخراج محلددول ) روشب( 

Mining) 

 (Borehole miningای ) استخراج گمانه -

 (Leachingفروشویی یا لیچینگ ) -

 

 های استخراج پالسری روش -4-2-1

هددای  هددایی هسددتند بددرای بازیددابی کددانی روش

سنگین از کانسارهای اصوال آبرفتی یا پالسری، 

جایی و انتقال یا تغلیظ  از آب برای کندن، جابه

 شود. کانی استفاده می

سدتخراج  که بتوان از فشار آب بدرای ا  برای این

استفاده کرد باید شرایطی حکم فرما باشدد کده   

 عبارتند از:

 

( مواد معدنی قابلیت خرد شدن در اثر فشدار  1

  آب را داشته باشند.

( آب کددافی در دسددترس بددوده و فشددار آن   2

 مناسب باشد.

 ( فضای کافی برای انتقال مواد معدنی در بخش تحتانی آماده شود.3

                                        
 انجمن مهندسین استخراج معادن 5

 مایعات در یک معدننمایی از روش استخراج به کمک 

 

 نمایی از روش استخراج پالسری در یک معدن
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 شیب مناسب باشد.( کانسار دارای ارتفاع و 4

 ( وضعیت طبیعی منطقه، اجازه انتقال مواد معدنی و باطله کنده شده به این روش را بدهد.5

 های استخراج محلول روش -4-2-2

های قابل حمل یا گداز پذیر و یا موادی که  ای از روش استخراج به کمک مایعات است که برای استخراج کانی گونه

گیرد. در این روش از آب یا یک حالل مایع دیگدر بدرای    رآیند مورد استفاده قرار میتوانند به صورت دوغاب د نمی

 شود. انحالل و نهایتا استخراج استفاده می

 

 

 

  

 نمایی از روش استخراج محلول
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 فالت ایران و میراث معدنکاری -5

 

 گذری بر سوابق تاریخ معدنکاری -5-1

 یمیقد یمعدن یاز جمله کارها انجام گرفته. هیاست که توسط بشر اول ییها تیفعال نیتر یمیاز قد یکی یعدنکارم

را ندام بدرد.    یعد یطب ریمس و استفاده از ق یها یرودخانه، استخراج و ذوب کان یها توان جدا کردن طال از شن یم

اسدتخراج   یرا بدرا  یند یرزمیز یهدا  روباز بود. بعدها، بشر روش یها به صورت ترانشه و حفره یمعدن یکارها نیاول

هدا   یحفار نیا یکه برا یفرو رفت. ابزار نیدر داخل زم یمتر 2۰تا  15و تا اعماق به کار برد  یفلز یها کانسنگ

شد. بر اساس اطالعدات   یآتشزنه ساخته م یها بود که با استفاده از سنگ ییها گرفت، کلنگ یمورد استفاده قرار م

ن واحد پول به کارگرفته ها استخراج و به عنوا ینقره توسط بابل  ،یمس الدیسال قبل از م 35۰۰موجود، در حدود 

در حددود   نایسد  رهید در شبه جز روزهیاستخراج ف یبرا انیتوسط مصر یمعدن یها تیفعال نیاول نیشده، همچن یم

گذشدته دور قسدمت عمدده طدال از      رنشدان داده کده د   یخیتار قاتیانجام شده است. تحق الدیسال قبل م 34۰۰

 لهیحفر و سپس مخلوط طال و شن به وس یکوچک یها ، چاهاستخراج طال ی. برادیگرد یجنوب سودان استخراج م

 .دیگرد یو به روش شست و شو از هم جدا م یچدن یها ینیس

 

 
  

 نمایی از معدن سوزنگر، شوشتر
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 یزرکا -5-2

 یتوان صاحبان اصل یم رانیبوده است و با توجه به گذشته شش هزار ساله آن در ا انیرانیدر انحصار ا زیساخت کار

 دانست.  انیرانیرا ا زیکار

در نظر گرفت که مبتکر  یمعدنکار یکارها نیتوان جزو اول یرا م زهایکار لهیبه وس ینیرزمیز یاه استخراج آب فن

رسد،  یم لومتریک 6۰به حدود  یمرکز رانیا یاز نواح یدر بعض زهایکار نیبودند. با توجه به آنکه طول ا انیرانیآن ا

 شود. یمشخص م شتریفن ب نیا تیاهم

و پدنج   یارتفاع س نهیشیبا ب شیدو هزار ساله ک زیرسند، کار یوع شده و به مظهر ماز ارتفاعات شر ها زیکار معموال

ندارد، حفر و ساخت  یارتفاع چندان شیک نکهی. با توجه به ااست ایدن یهازیکار نیاز نادرتر یکی رهیجز نیا یمتر

 شیاز پد  شیآن را بد  و ارزش تید گل مدارن )مرگدل( اهم   هیال درخالق  انیرانیبه دست ا ینگیرید نیبا ا یزیکار

 6کند. یم انینما

 

 تاریخچه معدنکاری در ایران -5-3

و ذوب  یمعددن  یهدا  تید دارد. وجود آثار فعال یوابسته به آن در کشور ما سابقه بس طوالن عیو صنا یعلم معدنکار

اسدت.   از علوم مربوطه انیرانیو شناخت ا رانیدر ا یکار معدن یمختلف نشان دهنده سابقه طوالن یفلزات در نواح

 نیگواه ا یزر، زرشوران، کوه سرمه، کوه نقره و تالمس وهصدها نام به جا مانده از روزگاران گذشته مانند آهنگران، ک

 مدعاست.

 یتوان معادن سرب و رو یمعادن م نیوجود دارد از جمله ا یمیقد یآثار معدنکار رانیا یاز معادن فعل یاریبس در

سدرب و   ر،ید مال یشاهرود، معدن سرب آهنگران در حوال یس آباد در حوالانارك، معدن مس عبا ینخلک در حوال

 ده نمار از توابع بلده را نام برد. یلنمار در حوا یاصفهان و معدن سرب و رو یکیکوه در نزد رانیا یرو

رز در زاگرس در غدرب، البد   دهیسر به فلک کش یها مانده آنها از دامنه رشته کوه یباق یها ذوب و سرباره یها کوره

وقفه  یب یها تیشوند، که داللت بر فعال یم دهیبلوچستان د یها و دامنه رشته کوه رانیا یمرکز ریشمال، اعماق کو

کراوه و معادن  هیمعدن مس چهل کوره واقع در ناح یها هدارد. سربار رانیدر فالت ا عیوس اسیدر مق یمعدن کار

 ،اید شدوند )ک  یمد  دهید د رانیکه در ا گرید یها از مثال یاریستفتان و ب دستریخارستان و ب هیناح نیمتروکه مس ب

 مدعا. نیست بر ا یشاهد( 1374

اند و  بوده میقد یایدر دن یمناطك متالوژن نیتر یمیقد رانیدهد که شمال و مرکز ا ینشان م یشناس نهیرید شواهد

 .اند افتهیاند که به کشف فلز دست  بوده یاقوام نیجزو اول رانیساکنان فالت ا

                                        

 /http://karizkish.com/history - کاریز یشمجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیرزمینی ک 6
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 یند یرزمیز اتیحفر عیادعا وجود شبکه وس نیا لیاند. دل داشته یادیدر استخراج مواد مهارت ز یرانیکاران ا معدن

 زشیاز ر یریشگیپ یمواقع برا یوجود آمده و در بعض چند هزار سال به یاست که ط شابورین روزهیف یمیمعدن قد

 .(1374)کیا  باشد یاهل فن م رتیح هیاروزه ماستفاده شده است که ام ییها ها و داربست آن از ستون

و پس از  شیپ رانیدر ا یکار معادن دال بر قدمت صنعت معدن یکشف شده و در برخ یها نهیو سنگ نهیآثار سفال

شروع بده کدار    كیدق خیو تار ییمعادن را شناسا خچهیتوان تار یگونه ابزار کشف شده م نیا كیاسالم بوده و از طر

که قدمت آن به هزاره ششدم   رانیدر فالت ا کونتمناطك س نیتر یمیاز قد یکیکرد.  نییکشور تع حرفه را در نیا

 یهدا  قرار دارد. کداوش  نیغرب کاشان و سر راه ف یلومتریک 5بوده است که در  لکیتپه س رسد، یم الدیقبل از م

نجام شدده کده از طدرف    ا یالدیم 1933در سال  رشمنیگ یبه سرپرست یفرانسو ئتیه کی لهیبه وس لکیتپه س

 خیما قبل تار یها توان آثار نحوه سکونت انسان یم رانینقاط ا ریبهتر از سا لکی. در ساند داشته تیموزه لوور مامور

 هید مختلف تکامل بشدر اول  یها آثار دوران لکیفرهنگ آنها را مشاهده کرد. در س شرفتیپ یتکامل ریس زیو ن رانیا

از  شیمحل ب نیاز فلزات در ا دهو استفا یدار گله ه،یاول یکه کشاورز دهد یان ماند. آثار کشف شده نش کشف شده

کشدف   الدیسال قبل از م 41۰۰متعلك به  یآثار مس نیتر یمیقد لکیگرفته است. در س یانجام م رانینقاط ا ریسا

گذر از عصر  کلیشود که در س یاستنباط م نیچن تیواقع نیاند. از ا شده یشده است که به روش سرد چکش کار

 صورت گرفته است. الدیاز م شیپحجر به عصر فلزات در هزاره پنجم 

است که  هینظر نیا دیکشف شده مو یشکل ابزارها نیذوب مس متعلك به آن دوران و همچن یها کشف کوره عدم

ط بده عصدر   آثار مربدو  لکیاند. در س مس آزاد ساخته شده یابزار آالت ساخته شده در آن دوران در اثر چکش کار

(، از جمله سنجاق، دست بند، قالب کمدر و  الدیتا هزاره دوم قبل از م یعنیمفرغ )اواخر هزاره چهارم تا عصر آهن 

 (.1369)صمصادی مهاجر است  شده کشف …

 

 

 

 نمایی از معدن تالمسی

 

 معدن نخلک آتشکده و قلعه بزرگنمایی از 
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سداکنان آن   یکده از نحدوه زنددگ    یبرداشدت  زید ( به دست آمده و ننیکه از تپه زاغه )سگزآباد قزو یآثار یاز بررس

 یهدا  در سداختمان  یو زنددگ  یکشاورز ،یشود که ساکنان آن از نظر دامدار یاستنباط م نیطقه شده است، چنمن

سدنگ   یاید اح یها روش نیتر یمیاز قد یکی طقه،من نیدر ا رایاند. ز بوده رانیاقوام فالت ا نیتر شرفتهیجزو پ یگل

باشدد. چدون آثدار     یمد  الدیل قبل از مسا 49۰۰مس، کشف شده است که متعلك به  یگر ختهیذوب و ر زیمس و ن

اسدت، لدذا    لکیشدده در سد   داید تدر از آثدار پ   یمیدر سگزآباد، قد متالورژی یها بر وجود کارگاه یکشف شده مبتن

دسدت آورده باشدند   ه محدل بد   نیخود را در ا یتجارب عمل نینخست یرانیا یها ستمتالورژی نیاول رود یاحتمال م

 (.1369مهاجر  ی)صمصاد

 نیتهران بوده است. ساکنان ا یلومتریک 361دامغان در  یتپه حصار در حوال م،یقد رانیدر ا متالورژی گرید هیناح

اندد.   تسدلط داشدته   لده یو م خیمانند خنجدر، سدنجاق، مد    یبه ساختن آالت و ابزار مس لکیمنطقه همانند مردم س

 یمفرغد  یایمنطقده اشد   نیدر ا نیباشد. همچن یم یعیمنطقه از مس خالص طب نیکشف شده در ا یمس یابزارها

 نید توان ا یباشند. به استناد آثار کشف شده م یم الدیسال قبل م 32۰۰تا  36۰۰شده است که متعلك به  دایپ زین

بده شدمار آورد. در    رانیدوره را آغاز عصر مفرغ در ا

مدردم تپده    اید گو الد،یاواسط هزاره چهارم قبل از م

مدس در   یگر ختهیذوب و ر یها به روش زیحصار ن

 نیاند و لذا احتماال ا آشنا بوده یمس گر یها کارگاه

جددزو  متددالورژی نددهیتوانددد در زم یمدد زیددمنطقدده ن

 دیددبدده شددمار آ میقددد رانیددنقدداط ا نیتددر شددرفتهیپ

 .(1369)صمصادی مهاجر 

 

 

 تیشه ای قدیمی موجود در موزه سازمان زمین شناسینمونه ای از 

 

 نمونه ای از چراغ های قدیمی موجود در موزه سازمان زمین شناسی

 
 

 نمونه ای از تیشه ای قدیمی و قالب ریخته گری آن مربوط به تپه زاغه
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واقع در  سیتل ابل رانیمس در ا دیمراکز تول نیتر یمیاز قد نیهمچن

 225واقددع در  یددیحیتپدده  کرمددان، یجنددوب غربدد یلددومتریک 8۰

کرمدان )شدهداد کرمدان( واقدع در      صیجنوب کرمان، خب یلومتریک

بدم هسدتند. دکتدر     کید در نزد یلوت و تدل آتشد   ریکو یغرب هیحاش

انجدام داده   یمطالعدات  ندر اسدتان کرمدا   نده یزم نید کالدول که در ا

کده از طبقدات اول و دوم تدل     ینیقطعات سدفال  نیدر ب»: سدینو یم

 یهدا دارا  از نمونده  یتعدداد  م،ید ا کدرده  یمان جمع آوردر کر سیابل

 یاید که از بقا دیرس یبه نظر م نیاند و چن رنگ مس بوده یایبقا

 جیذوب فلزات بوده باشند. پس از بده دسدت آوردن نتدا    نیسفال

قطعات مربدوط بده    نیمشخص شد که ا وکربنیراد یها شیآزما

محدل   نیتدر  یمیقدد  سیمنطقه تدل ابلد   دیآ یدارند. به نظر مسال قدمت  6۰۰۰ذوب فلز بوده و  نیسفال یها توده

 (.1375 ی)امام «بوده است ایصنعت ذوب فلز در دن

سرباره  یها مربع، توده لومتریک 6۰به وسعت  ینیمنطقه و در زم ستیاز ب شیکرمان در ب صیدر خب ریدهه اخ در

مدس، آن هدم از    دیتول یبرا یگر مس یها منطقه، کارگاه نیمس، کشف شده است. در ا دیتول یها متعلك به کوره

کدوره هدا بده شدکل      نیمس وجود داشته است. ا دیتول یبرا ییها ها و بوته شده که در آنها کوره دایپ یسنگ معدن

اواسط هزاره  ایمتر بوده و متغلك به هزاره چهارم و  کیحدود  یمتر و ارتفاع یسانت 5۰و به ابعاد  لیمکعب مستط

اسدت. از   یدرصد آنها فلدز  2۰کشف شده که حدود  یادیز یمنطقه آثار هنر نیباشد. در ا یم الدیاز م شیسوم پ

 زید کوچدک و بدزرگ و درفدش از جدنس مدس و مفدرغ و ن       یها یزید اله،یتوان انواع ظروف، پ یم اءیاش نیجمله ا

 را ندام بدرد   بده طدال   نیمدز  یهدا  و سدنگ  یدی و طال یا و نقدره  یمس یها انگشتر، گوشواره و حلقه رینظ یورآالتیز

 (.1369مهاجر  ی)صمصاد

 

 

 

  

 سنجاق سری از جنس مس مربوط به تپه حصار

 

 مربوط به خبیص شهداد کهنترین درفش فلزی جهان
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 لهیکه ت ییها توان نام برد. در کاوش یانارك و نخلک را م ،یمسکن ،یتالمس م،یقد رانیا یمناطك مهم معدن گریز دا

در  یمسدکن  -یاند چند توده کوچک سرباره در کندار جداده تالمسد    منطقه به عمل آورده نیکوت و همکارانش از ا

در  یکدوره کدوجک   زید و ن یتالمسد  یلومتریک 5در  یو چند توده سرباره در مسکن یطالمس یومترلیک 2/5فاصله 

عدالوه، توسدط   ه اند. ب کرده دایپ نینائ -یجاده طالمس یلومتریک 2۰سرباره در فاصله  یها معدن نو و توده یکینزد

از جداده کشدف شدده     یرلدومت یک کیو فاصله  یغرب طالمس یلومتریک 7مس در  دیکارگاه تول کی نیمحقق نیا

 (.1369مهاجر  یاست )صمصاد

کشدف شدده در سراسدر     یایاش یطور کل به

منداطك   شدتر یدهدد کده در ب   ینشان م رانیا

وجدود داشدته و مدورد     یمعادن مختلف رانیا

کارشدناس   کید اندد.   گرفتده قرار یبهره بردار

خدان   یتقد  رزاید در دوره صددارت م  یخارج

ناسم ش ینم یمن کشور: »دیگو یم ریرکبیام

 یفلزات خصوصا مس به پا یغنا ثیکه از ح

 رانید ا یها در تمام استان بایبرسد. تقر رانیا

 «.معدن مس وجود دارد کی

 

 

 7ها با نام ایرانی کانی -5-4

 .اند ها و مواد معدنی نیز در ارتباط با ایران و به اسم دانشمند ایرانی نامگذاری شده جالب است که تعدادی از کانی

مدیالدی توسدط بدادالوف و گولواندف کشدف و بده افتخدار         1957این کانی در سدال   (:Birunite)کانی بیرونیت 

 – 973اندیشمند بدزرگ ایراندی ابوریحدان بیروندی )     

 سدنج  چگالی بیرونی. شد نامگذاری(  میالدی 1۰48

 دقدت  با را قیمتی فلز و سنگ 18 چگالی و اختراع را

موعدده مج نددام بدده کتددابی کددرد تعیددین چشددمگیری

  ای قیمتی به زبان عربی نگاشت ها درباره  ستنیدان

بیروندی در ایدن کتداب     “الجماهر فی معرفه الجواهر”

نوع کانی و مواد دیگر شرح مفصدلی داده   3۰۰درباره 

است. وی نخستین کسی بود کده بده خاصدیت چندد     

 رنگی تورمالین پی برد.

 

                                        
 www.roshd.ir (،شبکه ملی مدارس ایران )رشد 7

 مجسمه های مسین مربوط به تپه حصار
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 1958در سدال   یکدان  نیا (:Avicenniteکانی آویسینیت )

کشدف و بده افتخدار     ویارپووا، کونکدووا، الرکدن، سدال   توسط ک

( یالدمددی 1۰37 – 98۰) نایپورسدد یرانددیدانشددمند بددزرگ ا

ها را در کتداب   یکان یبند  طبقه نیاول نایسشد. پور ینامگذار

 شفا انجام داد.

 

 

 

ایدن کدانی توسدط باریدان و      (:Talmessiteکانی تالمسیت )

ت دهی همین نام در مجاور “تالمسی ”هرین در معدن قدیمی

در بخش انارك کشف شد و به نام این معدن نامگدذاری شدد.   

 این کانی خاصیت فلوئورسنت دارد.

 

 

 

 

توسدط   197۰این کانی در سدال  (: Khuniiteکانی خونیت )

کیلدومتری   5۰ادیب و اوتمان در معدن قدیمی خونی واقع در 

شمال شرقی بخش اندارك کشدف شدد و بده ندام ایدن معددن        

 ی شد.نامگذار

 

 

 

 

توسدط   1963ایدن کدانی در سدال     (:Iraniteکانی ایرانیت )

 12باریان و هرین در یکی از معدادن قددیمی سدبرز واقدع در     

ه پداس  بد  شمال غربدی اندارك کشدف شدد و آن را    کیلومتری 

 مهمان نوازی ایرانیان به این نام نامیدند.
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 1972این کانی در سدال   (:Anarakiteکانی انارکیت )

 2۰۰ادیددب و اوتمددان در بخددش انددارك واقددع در  توسددط

کیلومتری شمال شرقی اصفهان کشف شد و به ندام ایدن   

 محل نامگذاری شد.

 

 

 

 

ایددن کددانی در سددال  (:Khademiteکییانی خادمیییت )

توسط باریدان و برتلدون و سدبران و صددرزاده در      1973

ند واقع در شمال یزد کشف شد و به افتخار مهندس غسا

از )رئیس وقت سازمان زمین شناسی کشور نصراله خادم 

نامگدذاری   (1973تدا   1959بدو تاسیس یعندی از سدال   

 شد.

 

 

ین کانی اولین بار طی ا: (Daliranite)کانی دلیرانیت 

استاد ( 1332تحقیقات خانم دکتر فرحناز دلیران)

دانشگاه کارلسروهه آلمان در منطقه زرشوران با همکاری 

اه سالزبورگ اتریش به گروهی هشت نفره از دانشگ

سرپرستی پروفسور پار کشف شد و به افتخار این 

 نام گرفته است.“ دلیرانیت”دانشمند کانی شناس

 

نیز دو کانی دیگر در معدن طالی باریکا  1392در سال 

بایجان غربی توسط آقای دکتر تاج الدینی در استان آذر

 باریکائیت و فردوسیئیتهای  کشف شد که به نام

  .اری شدندنامگذ
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 ادی و میراث فرهنگمعادن شد -6

در هدزاره چهدارم قبدل از     یشود، به طور سنت یگفته م زین یشداد یکه در اصطالح معدن کار یباستان یمعدنکار

در  یذوب شدداد  یهدا  کدوره  یمورد استفاده برا یها شده است. بازمانده چوب یو احتماال قبل از آن انجام م الدیم

 یکرده است )امدام  نییسال قبل تع 5۰۰۰ وکربنیرا با روش راد یومتریشده و سن راد شیاکرمان آزم هیچند ناح

1375.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :8است ریز یها یژگیو یدارا یشداد معادن

توسط  ،ییجو و معدن یکار بهره گرفته نشده و تمام دانش معدن یاز دانش غرب ،ییجو و معدن ی( در معدن کارالف

 ست.انجام گرفته ا انیرانیا

محرکه بوده است،  روین یکه دارا آالت نیو ماش یگونه مواد انفجار چیاز ه ،یشداد ی( در معدن کارب

 اکانین یبرا ش،یهستند که صدها و هزاران سال پ ییها همان ران،یا یبزرگ طال ی. کانسارهاشد یاستفاده نم

 در کنار آنها وجود دارد. یکار ما شناخته شده بودند و آثار معدن

 

 تشافاک -6-1

بده منداطك    ی. امدا وقتد  مینددار  یباسدتان اطالعدات چنددان    رانیها در ا اکتشاف کانه یها اصول و روش یاز چگونگ

و مدنظم اکتشداف    كیدق اریکه بس مینیب یم م،یکن یبرخورد م یمعادن باستان یاکتشاف یها ها و تونل چاه ،یاکتشاف

                                        
 رانیا یعیو طب یمعدن ریذخا یاقتصاد یشناس نیزم ،1381 منصور، قربانی، 8

 

 ی معدن نخلکنمایی از تاسیسات قدیم
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 یمعددن  یهدا  تیو سدا  یکده معدادن باسدتان    یقمنداط  اکتشاف در یالگو نیتر مهم زیانجام شده است. هم اکنون ن

اسدت کده تداکنون، کمتدر      یشدگفت  یجا .ستا یمیقد یشداد یکارها یاکتشاف یوجود دارد همان الگو یباستان

از  شیپد  مان،یدر مسجد سدل  یا . محلهمیباش دهیگذشتگانمان را در آنجا ند یپا یکه جا میا شناخته ییکانسار فلز

شدود،   یبه عنوان معدن طال معرفد  نکهیاز ا شیشوران پ نام داشت. معدن زره ونا، نفتو کشف نفت در آنج یحفار

است از جمله: کدوه   اریها بس نام نیشوران نام گرفته بود. از ا به خاطر زر )طال( در آن منطقه، زره شیهزاران سال پ

در منطقده   نیزر است،تخراج حال اس ررا پشت سر گذاشته و د یلیزر دامغان که اکتشاف طال در آنجا مراحل تکم

وجدود معددن سدرب،     لید به دل ریمعدن آهن شمال سمنان(، آهنگران مال لی)به دل یفوالد محله سار زد،یاردکان 

 (.1381 منصور، قربانی،) وانیمر آهن است( یبه معن یآسن در زبان کرد)آباد  و آهن، آسن یرو

 کرد. میباستان رواج داشته اشاره خواه رانیدر ا که یو فرآور یفلزگداز ،یبه اکتشاف شداد زیادامه ن در

 

 

  

 ، مرودشتبانش یمعدن هخامنشنمایی از 

 

 ، مرودشتبانش یمعدن هخامنشنمایی از 
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درون  دکنندهیاکسد  طیتا شرا کنند یآن را باز م ی. سپس کمبندند یدر کوره را م یپس از قرار دادن سرب، مدت -

سدرب مدذاب    بید ترت نید ( بده ا شود ینگه داشته م گرادیدرجه سانت 875به  کیشود )حرارت کوره نزد جادیکوره ا

 . ودش یو جذب م کند یبه داخل غال نفوذ م تاژیشده به صورت ل دهیاکس

 875 تداژ یاز درجه حدرارت کدوره )نقطده ذوب ل    شتریدرجه( ب 961درجه( و نقره ) 1۰64چون نقطه ذوب طال ) -

 یفلزات بر سط  غال بداق  نیمنجمد شده ا یها در داخل غال گره تاژی( است، پس از جذب کامل لگرادیدرجه سانت

 خواهند ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناطق معدن کاری در ایران قدیم -7

 یروش در معددنکار  نیتدر  ییقادر به استخراج و ذوب فلزات بوده اند. ابتدا یمتفاوت یها با روش ربازیاز د ها نیایرا

توسدط   تید ترك و در نها جادیها و متعاقبا سرد کردن آنها به منظور ا داغ کردن سنگ یآتش برا ییبا برپا یشداد

 یهدا  تا هزاره رانیدر فالت ا متالورژیاستخراج و  دونگرفت. ر یگوه و پتک صورت م لهیوسه ضربه زدن بر درزها ب

در  یو ساسدان  یمتعلك به دوره پدارت  ،یاز استخراج روباز امروز یکه شواهد یا به گونه افته،یادامه و وسعت  یبعد

 لیاز قب ،متالورژیشواهد  ینواح نیدر ا نیشده است. همچن افتی “همی تل ” به نام یدر مکان “سابلی تل ”جنوب

 36۰۰تدا   32۰۰ یهدا  مشاهده شده است. در حدود سدال  عیذوب مس در حد وس یها بزرگ از سرباره اریبستوده 

دوره  نید شدود. در ا  یمشاهده مد  “دره سوقون”در ییحیتپه  یژردر متالو یمهم راتییاز تغ یشواهد الد،یقبل از م

و بده   افتده ی نیتکدو  یهدا  متدال  یپل و دیکار با سولف یبرا یتر دهیچیپ یها روش ،یعیها کار با مس طب پس از مدت

مانندد   یتدر  دهید چیپ یهدا  یکدان  متدالورژی بده مفهدوم کشدف و     “یعلد  خیش”خورد. وجود برنز در معدن یچشم م

 “چهل کوره”در شمال دشت لوت و “یقلعه زر ”و در “زدیکوخت ”منطقه است. در نیدر ا تیو اسفالر تیریکالکوپ

مدورد   یعیوسد  اسید شدود کده در مق   یمشداهده مد   یدر دوران ساسان نمعاد یاز بهره بردار یشواهد ستانیدر س

اسدتفاده   یمرکدز  سدتم یس کیبزرگ کامال منظم و از  ریاز ذخا یبردار در بهره انی. ساسانگرفتند یاستخراج قرار م

 لارسا یمرکز یمکان فرآور کیبه  ،یرامونیادوار از مجموعه معادن پ نیاستخراج شده در ا یکردند. مواد معدن یم

به چشدم   زین یروند در دوره اسالم نیاز جمله اقامتگاه بوده است. ادامه ا سات،یتاس یاست که شامل تمام شده یم

 لید از قب ییهدا  تفداوت  ن،یشد یبدا دوره پ  یبا روش استخراج و فدرآور  یتفاوت که ضمن شباهت کل نیبا ا خورد یم

 غال یا کوپل

 

 غال یا کوپل
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 9فلزگدازی و فرآوری -6-2

گدازنددگان فلزهدا    نیرا نخسدت  حونیمصر، بابل، سند و ج یها دره هیاول یها از پژوهشگران، مردمان تمدن یا پاره

شدان داده اسدت کده    ن رید اخ یها گفته شد، کاوش یفلزها و مواد معدن یریبه کارگ فی. چنان که در توصدانند یم

 یها ذوب کهن و سرباره یها گرفته است. کوره ورتص رترید رانیها نسبت به ا تمدن نیدر ا یفلزگداز یها تیفعال

بلوچسدتان   یهدا  در دامنه رشته کدوه  نیکرمان، قم، کاشان، اراك، خراسان، همچن زد،یاز آنها در مناطك  ماندهیباق

 یتفتان حاک دستریخارستان و ب هیناح نیب یمعادن متروکه سرب و رومس چهل کوره و  یمعدن یها مانند سرباره

مدردم   ش،یاست و نشان از آن دارد که از هزاران سال پد  یما در امر استحصال فلزها از مواد معدن اکانین  از مهارت

. در اندد  کدرده  یمد  استفاده واناتیجدا کردن طال و نقره، از استخوان ح یبرا نیاند. همچن فلز آشنا بوده نیبا ا رانیا

طال  یگداز و غال ایتوت هیته یبه روش فرآور استانب رانیدر ا یمعدن یو فرآور یصنعت فلزکار ییجهت آشنا نجایا

 .میکن یباستان وجود داشته و هنوز هم مرسوم است، اشاره م رانیاز سنگ معدن که در ا

 

 10و فرآوری آن توتیا -6-2-1

 اید توت« لوفر» قاتیکه براساس تحق یوسط پاراسلسوس کشف شده است در حالت الدییدر قرن هفدهم م روی فلز

 بوده است.« حداقل هزار سال قبل از کشف عنصر روی یعنی» انیدر زمان ساسان رانیاز جمله صادرات ا

و  شد یم دیتول انیباستان به خصوص زمان ساسان رانیماده در ا نی( است. اZnO) یرو دیاکس ییایمیماده ش ایتوت

در  یرو دیاسدت. اکسد   شدده  یبه اغلب نقاط جهان صادر م یداشت و افزون بر مصرف داخل یو صنعت یمصرف طب

. دید گرد یم دیتول یرو یدارا یها از سنگ ینباستا یها بر اثر حرارت در کوره یبه طور نادر وجود دارد؛ ول عتیطب

 .اندینما یآن را م دیعت تولاست که صن یفارس یای یدود ایدر اصل معرب کلمه دودها  ایواژه توت

                                        
 رانیا یعیو طب یمعدن ریذخا یاقتصاد یشناس نیزم ،1381 منصور، قربانی، 9

 رانیا یعیو طب یمعدن ریذخا یقتصادا یشناس نیزم ،1381 منصور، قربانی، 1۰

 چاهک یمحوطه باستاننمایی از 

 

 چاهک یمحوطه باستاننمایی از 

 
 



 میراث معدنکاری و زمین گردشگری معدنی

29 

 ینییحرارت در قسمت پدا  یرا برا یرو یدارا یها اند سنگ دو طبقه داشته یکه ساختمان ایتوت دیتول یها کوره در

صفحه مشبک بوده که در  کیکوره  یدرجه( و در قسمت باال 9۰۰)حدود  دادند یو آن را حرارت م دادند یقرار م

و  نشسدته  یمد  نیسفال خیم یو رو شده یمتصاعد م یرو ی. در اثر حرارت بخارهادان دهیچ یم نیسفال یها خیآنها م

 بوده است. ایهمان توت شود یو جدا م دهیتراش  نیسفال یها خیکه از سط  م ییماده جامد نها تیدر نها

 دیاکس دیفلز با نیبوده است که برای فرآوری ا نیعنصر روی به طور خالص از سنگ معدن ا هیعدم امکان ته علت

فلز روی  ینمود ول ایگراد در مجاورت زغال و در ظروف سربسته اح یدرجه سانت 14۰۰تا  12۰۰روی را در حرارت 

بدون مجاور شدن با  دیدرجه حرارت به بعد به صورت بخار موجود است که با نیشود و از ا یدرجه بخار م 9۰6در 

 دیاکسد » ،ییگرفته محصول نهدا  یدر مجاورت هوا صورت مکه تمام کارها  نیهوا، سرد شود اما درگذشته به علت ا

 .بوده است« روی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11غال گذاری -6-2-2

استحصدال طدال )و    یها روش نیو اول نیتر از مهم ،یی( بعد از عمل طالشوCupellation Technic)  گدازی فن غال

 نید معمول بوده است. اسدتفاده از ا  رانیر اد خیاز تار شیپ یها فلزات گرانبها( از سنگ معدن بوده که از دوره ریسا

 یاستحصدال، حتد   وهیشد  نید استحصال نقره( متداول بود. ا هتروش در دوره رنسانس هم در اروپا )به خصوص ج

طدال و نقدره بده کدار      یهدا  شدگاه یآزما ی( در بعضد Fire assay) یحرارت هیاز روش تجز یبه عنوان بخش زیامروزه ن

 نید سرب، طال و ... استوار است. بده ا  یکیزیف یو تا حدود ییایمیفاده از خواص شروش بر است نی. اساس ارود یم

آنها به کار  کننده یآور نسبت به فلزات گرانبها به عنوان جمع ییایمیش دیشد  سرب مذاب به علت جاذبه هک بیترت

 .رود یم

 

 .گردد یارائه م ریبه شرح ز یاتیفن در دو مرحله عمل نیاز مراحل ا یا خالصه

 ،یگدداز  غدال  اتید فلزات گرانبها، به عنوان مرحله قبدل از عمل  یمعدن حاو  و ذوب سنگ یساز آماده اتی( عملالف

 .شود یانجام م ریمراحل ز یط

                                        
 رانیا یعیو طب یمعدن ریذخا یاقتصاد یشناس نیزم ،1381 منصور، قربانی، 11

 توتیا یا اکسید روی
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زغدال و مدواد    ،(PbOسدرب )  دیاز پودر سنگ معدن، اکسد  یسپس مخلوط شود، یابتدا سنگ معدن طال پودر م -

مخلوط بده منظدور    نیا یو رو دهی( کامال با هم مخلوط گردکیبور داسی یها کمک ذوب )خاکستر و بوره، از نمک

 .شود یاز نمک طعام پوشانده م یقشر لهیشدن به وس دیاز اکس یریجلوگ

 یامروز یها شیدرجه حرارت توسط آزما نی)ا دادند یحرارت م گرادیدرجه سانت 1۰۰۰مخلوط فوق را در حدود  -

 مشخص شده است(.

( زغدال و سدنگ معددن    PbO) تداژ یمواد کمدک ذوب، ل  نیب ییایمیفعل و انفعاالت ش یکسری یحرارت نیدر چن -

وزن  ادید )بده علدت اخدتالف ز    تاژیاز ل اشدهی. سپس سرب احشود یم ایبه سرب اح تاژیآن ل یصورت گرفته که ط

ذرات تمدام   یآور با جمدع  کردهسقوط  نییاز داخل مواد مذاب و سرباره به طرف پا زیمخصوص( به صورت ذرات ر

 .گردد یو کف کوره جمع م نییطال و نقره در پا

سرب را همراه با فلز گرانبها و سرباره از کوره خارج کرده و پس از خنک شددن، سدرب کده در قسدمت      انیدر پا -

 کردند. یجدا م هچکش از سربار لهیجمع شده به وس نییپا

 

 

 یفلدزات گرانبهدا )طدال و نقدره( کده طد       ،یگدداز  در مرحله غال: (Cupellation Technic) گدازی عملیات غال( ب

. شدوند  یاز آن جددا مد   تداژ یشدن سرب به ل دهیاند، در اثر اکس ذوب به صورت مخلوط همراه سرب درآمده اتیعمل

 .ردیپذ یانجام م ریمراحل ز یبه طور خالصه ط یگداز غال ندیفرآ

 نید . اشدود  ی( است قرار داده مد Cupellآن کوپل ) یغال که شکل امروز کیسرب حاصل از مرحله ذوب درون  -

مقعر جهت  یاست با سط  فوقان یدرون کوره گرم شده است. غال ظرف تاژیغال قبال در حرارت حدود نقطه ذوب ل

است. قدرت جذب غال  شده یم تهو آب ساخ مانیس یدرصد خاکستر استخوان و مقدار 9۰قرار دادن سرب که از 

 .است تاژیوزن خود، از ل معادل هم 

 لیتاژ یا اکسید سرب
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درون دکنندهیاکسـ طیتا شراکنندیآن را باز می. سپس کمبندندیدر کوره را میاز قرار دادن سرب، مدتپس -
سـرب مـذاب   بیـ ترتنیـ ) به اشودینگه داشته مگرادیدرجه سانت875به کیشود (حرارت کوره نزدجادیکوره ا

. شودیو جذب مکندیبه داخل غال نفوذ متاژیشده به صورت لدهیاکس
875تـاژ یاز درجه حـرارت کـوره (نقطـه ذوب ل   شتریدرجه) ب961درجه) و نقره (1064چون نقطه ذوب طال (-

یفلزات بر سطح غال باقنیمنجمد شده ايهادر داخل غال گرهتاژی) است، پس از جذب کامل لگرادیدرجه سانت
خواهند ماند.

معدنکاري آن در ایرانمواد معدنی و انواع -7
يروش در معـدنکار نیتـر ییقادر به استخراج و ذوب فلزات بوده اند. ابتدایمتفاوتيهابا روشربازیاز دهاایرانی
توسـط  تیترك و در نهاجادیها و متعاقبا سرد کردن آنها به منظور اداغ کردن سنگيآتش براییبا برپايشداد

يهـا تا هزارهرانیدر فالت امتالورژياستخراج و وندگرفت. ریگوه و پتک صورت ملهیوسه ضربه زدن بر درزها ب
در یو ساسـان یمتعلق به دوره پـارت ،ياز استخراج روباز امروزيکه شواهديابه گونهافته،یادامه و وسعت يبعد

لیاز قب،متالورژيشواهد ینواحنیدر انیشده است. همچنافتی“همیتل”به نامیدر مکان“سابلیتل”جنوب
3600تـا  3200يهـا مشاهده شده است. در حدود سـال عیذوب مس در حد وسيهابزرگ از سربارهاریتوده بس
دوره نیـ شـود. در ا یمشاهده مـ “دره سوقون”درییحیتپه يژردر متالویمهمراتییاز تغيشواهدالد،یقبل از م

و بـه  افتـه ینیتکـو يهـا متالیپلودیکار با سولفيبرايتردهیچیپيهاروش،یعیها کار با مس طبپس از مدت
ماننـد  يتـر دهیـ چیپيهـا یکـان متـالورژي بـه مفهـوم کشـف و    “یعلـ خیش”خورد. وجود برنز در معدنیچشم م
“چهل کوره”در شمال دشت لوت و“يقلعه زر”و در“زدیکوخت ”منطقه است. درنیدر اتیو اسفالرتیریکالکوپ
مـورد  یعیوسـ اسیـ شـود کـه در مق  یمشـاهده مـ  یدر دوران ساساننمعادياز بهره برداريشواهدستانیدر س

اسـتفاده  يمرکـز سـتم یسکیبزرگ کامال منظم و از ریاز ذخايبرداردر بهرهانی. ساسانگرفتندیاستخراج قرار م
لارسايمرکزيمکان فرآورکیبه ،یرامونیادوار از مجموعه معادن پنیاستخراج شده در ایکردند. مواد معدنیم
به چشم زینیروند در دوره اسالمنیاز جمله اقامتگاه بوده است. ادامه اسات،یتاسیاست که شامل تمامشدهیم
لیـ از قبییهـا تفـاوت ن،یشـ یبـا دوره پ يبا روش استخراج و فـرآور یتفاوت که ضمن شباهت کلنیبا اخوردیم

غال یا کوپل
غال یا کوپل
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 یرو و حتد  شود. استخراج پدس  یعادن مشاهده مم نیدر ا زیدار ن بیش یها یها و احدا  دسترس شدن چاه تر كیعم

 دوران گزارش شده اسدت. در  نیدر ا هیتهو یها و چاه ییروشنا یها وجود حفره نیو همچن یاستخراج طبقات فرع

الذکر به همراه اقامتگاه مربوطه کشف شدده   به شکل فوق یفرآور اتسیاز تاس یمجموعه کامل زیزنجان ن “نیرجا ”

 یها روش یشکل گرفته بود عمال تا معرف رانیدر ا الدیمعادن که در هزاره اول قبل از م یساز نحوه آماده نیاست. ا

دره ” به نام یدر محل یحفظ شده است. در دوران ساسان یالدیم ستیدر قرن نوزده و ب ییاروپا یمعدن کار نینو

اسدت.   انجدام شدده   دمدش ک ها به کم صورت گرفته و ذوب در کوره یزن استخراج آهن به کمک تونل  “چشمه گل

به کدار رفتده    شرفتهیپ یاز عملکرد مطلوب کوره و تکنولوژ یشکل دمش، حاک Yذوب و نازل  یها سرباره تیوضع

 یکدردن طدال   ایآسد  یمرکدز بدرا    هم یخارها اریبا کمک ش یدر عصر خود هستند. استخراج طال در دوران ساسان

شدن بدا آب شسدته    ایپس از آس یمتعددند و ماده معدن ها ایسآ نیاست. ا شده یانجام م یکوارتز یها ماسه یحاو

به عندوان   HgS نابریاست. منابع س شده یم یفرآور وهیتوسط ج سازی ملقمه کمک به بدون شستشو و  ایشده و 

 . وجود دارند  “مانیتخت سل ” یکیدر نزد  “افشار یها کوه ” در هیناح نیدر ا وهیج نیتام یبرا یمنبع

نیدز   12منداطك معددنکاری در ایدران قددیم     آثار معدن کاری کهن پیدا شده است که در روی نقشده  در مناطك زیر

 اند: مشخص شده

 )اهر )مس، طال، آهن 

 )اردبیل )مس 

 )ماسوله )آهن 

 )تکاب )طال، آرسنیک، جیوه 

 )زنجان )آهن، طال 

 )طارم )مس، طال، سرب 

 آباد )مس( عباس 

 )نیشابور )فیروزه، طال 

  ،مس، فیروزه(شرق دامغان )طال 

 طال، آرسنیک( حیدریه تربت( 

 سرب، طال، نقره، آهن، قلع( - آباد )شمال لرستان شمس -آهنگران 

 کاشان )مس، طال، آهن( -قم 

 )انارك )مس، سرب، جیوه، طال 

 آباد )سرب، روی( نجف - داران 

 )اصفهان )روی، سرب 

 طال( - زرین )اردکان 

 )آهنگران )سرب، طال، نقره، آهن، قلع 

                                        
 رانیا یعیو طب یمعدن ریذخا یاقتصاد یشناس نیزم ،1381 منصور، قربانی، 12
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 کوهبنان )مس، طال، آهن( - بافك 

 (، طالقلعه زری )مس 

 آساجی )مس، طال( - الر 

 ریز )آهن( نی 

 )کرمان )مس، طال، فیروزه 

 )خارستان )سرب، جیوه، طال 

 )کوه سرمه )سرب، روی 
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 آهن -7-1

 یاهد  هدزار سداله دارد. گلولده    6 یخیکه شناخت و کاربرد آهن تار دهند یم یگواه نیبر ا یشناس باستان یها یافته

 گرید یکیاند.  کاشان کشف شده لکیدر تپه س الدیاز م شیاز هزاره پنجم پ یعیطب تیاز جنس همات یمتعدد آهن

در هنشک واقع  یهخامنش یامپراتور لیش از تشکیشواهد مربوط به استخراج آهن متعلك به دوره پ نیتر یمیاز قد

 الدیاز م شیذوب در اواخر هزاره دوم پ لهیوسشده به  ایشمال پاسارگاد است. مصرف آهن اح یلومتریدر شصت ک

ابزار، سالح و  لیاز قب یبه مرور در اشکال یآهن ایاست که اش الدیاز م شیپ 11و  1۰آغاز شده و تنها پس از قرون 

از  شیبه نام حسنلو متعلك به قرن نهدم پد   یا منطقه یاند. بررس مورد استفاده قرار گرفته رآالت ویبه صورت ز یحت

 یبه کار رفتده اسدت. در دوران ساسدان    یابزار و مصارف نظام دیتول یدوره آهن برا نیکه در ا دهد ینشان م الدیم

. باشدند  یمددعا مد   نیبر ا یشواهد نیقزو ارو کوه غ ریمتداول شد و آهنگران مال یاستخراج آهن از منابع چند فلز

دماوندد و همددان گدزارش شدده      روزآباد،یدر ف در غور واقع یاز استخراج معادن آهن مربوط به دوران اسالم یآثار

قدرار   یبدردار  استحصدال آهدن مدورد بهدره     یدوره برا نیهستند که در ا یاز جمله نواح زیو گل گهر ن زیریاست. ن

در  یآهن در کشور همچون چغارت، چادرملو، گدل گهدر و سدنگان، همگد     یبزرگ فعل نابعاند. در خصوص م گرفته

به ماسدوله، کاوندد، آهنگدران،     توان یم یکوچک امروز یاند و از کانسارها قرار گرفته یربردا عهد باستان مورد بهره

 شمس آباد و خوگان اشاره کرد.
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 مس -7-2

 ران،ید معددن مدس ا   نیتدر  یمیشناخته شده و به کار رفته است؛ قدد  رانیبار در ا نیکه مس نخست رسد به نظر می

اطالعات را درباره ذوب مس از آنجدا   نیتر یمیکنون قد که تا یا انارك بوده و نقطه یکیدر نزد یمس معدن مس تل

 .باشد یکاشان م "لکیستپه "دست داده، به 

 یرا بدرا  یحدرارت کداف   توانستند یم ،یرانیصنعتگران ا الد،یاز م شیدر هزاره چهارم و پنجم پ متالورژی دگاهید از

زغال  لهیبه وس تیو ماالک تیآن قادر به ذوب کوپرو پس از  ندینما جادیشناخته شده آن عصر ا یذوب تمام فلزها

از  یهستند همراه توده بزرگد  الدیاز م شیسوم پ زارهکه متعلك به ه یادیذوب ز یها کوره سمانیشدند. در تپه ار

 نید ا رید معدن وشدنوه قدم بدوده اسدت. نظ     سات،یتاس نیا یماده معدن نیشده است که منبع تام افتیسربار ذوب 

بعد،  یها تنها در شهداد کرمان کشف شده است. در دوره رانیدر کل فالت ا الدیاز م شیه سوم پدر هزار ساتیتاس

و ابدزار   ایاز اشد  یجدالب  یهدا  توانستند نمونه ،یکه در دوره هخامنش یا صنعت ذوب فلز رو به تکامل نهاد، به گونه

 ضرب شده است. زیدوره، از مس، سکه ن نیدر ا ند،ینما هیته یو مفرغ یمس

اند.  بوده یریرفوو پ یا رگه ،یعیمس طب یباستان متوجه انواع کانسارها انیرانیمس، ا یساز ینقطه نظر نوع کان زا

و وشدناوه قدم    رانید ، مرکدز ا ردر تکندا  یکیمس ارسدن  ریو ذخا یو مسکن یمنابع بزرگ مس در انارك، مس تلمس

 زین یهستند و از قلعه زر میقد رانیدر ا یا هاز استخراج مس رگ ییها گزارش شده است. دامن جال و وشناوه مثال

در اثدر   رانید کده در نقداط مختلدف ا    یو مفرغد  یمسد  یاینام بدرد. اشد   یریرفوپ یباستان ریتوان به عنوان ذخا یم

از کشدور معدادن    یادید ز یها که در عهد باستان در بخش دهد یبه دست آمده، نشان م یشناس باستان یها کاوش

 است. شده یمس استفاده م
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 طال -7-3

طدال در دوره   هسدک ایدران  های پیش از میالد نیز فراتر بوده است. نخستین بار در  ستفاده از طال در ایران از هزارها

شدد. شدواهد تداریخی بده      ساسانی، ظروف، ابزار و اشیای ایرانی از طال ساخته مدی  ههخامنشی ضرب شد و در دور

در  شترزرت در سمنان و کوه زر در شمال زره شوران، خرابه عدنم آذربایجان، خویناری معدنکاری باستانی طال در

دهد که در هزاره سوم پیش از میالد، کرمان یکی از منابع مهم طدالی   جنوب کرمان داللت دارد. شواهد نشان می

واقع در شمال غرب تخت سلیمان، حاکی  عزیز یار و زره شوران های انباشته شده در تمدن سومر بوده است. باطله

از دوره ساسانی یافت  شواهدی "موته"معدن طالی در . های انجام شده برای جداسازی طال از ماسه است از تالش

منبع استحصال مستقیم طال در ایران وجود دارد که در تمامی آنها شواهد استخراج در  13شود. در حال حاضر  می

 .عهد باستان وجود دارد

 

 نقره -7-4

چهارم و اوایل هزاره سدوم پدیش از مدیالد شدناخته و اسدتخراج شدده اسدت. در دوره        قره در ایران از اواخر هزاره ن

هدا وجدود    کاری آن عهد، در مدوزه  کاری در ایران پیشرفت نمود و هم اکنون بسیاری از ظروف نقره ساسانیان، نقره

داشت. از آنجایی کده   پیکاری، رونك معادن نقره را نیز در  ای و صنعت نقره دارد. در این دوره، توجه به ظروف نقره

دار بیشتر مورد توجده قدرار    های سرب نقره های سرب یافته بودند، کانسنگ ایرانیان عموما نقره را همراه با کانسنگ

 دار ایدران و یدا   در بسیاری از مناطك سرب و روی کمرنقره و نقره کوه نقره، رهد های جغرافیایی اند؛ و وجود نام گرفته

و با محدود شددن سداخت ظدروف      شمال خاور تفتان، حاکی از این نکته است. پس از اسالم در ای زردان نقره کوه

 .گران به ساختن ظروف برنجی همت گماشتند ای، صنعت نقره

 

 سرب و روی -7-5

فدالت   کاران سرب در معدن نخلک از هزاره چهارم قبل از میالد تا هزاره اول بعد از میالد همواره مورد توجه معدن

سدرب در   متدالورژی کداری و   نیز شدواهدی از معددن   و شکین حصار اریسمان، سیال، در شهرهای است.ایران بوده 

دوران باستان دیده شده است. در عهد باستان از فلز روی عالوه بر مصرف بده عندوان فلدز، بدرای تهیده توتیدا نیدز        

روی متعلك بده دوره ساسدانی و دوران   های البرز، دنا و الیکا آثاری از استخراج  کوه شده است. در رشته استفاده می

سرب )گالن( مسدتقیما و بددون ذوب    ، سولفید"سرمه خانه"و  "سرمه کوه"معادن اسالمی گزارش شده است. در 

گرفته است. در دوره پیش از اسالم، سرب به عنوان مالت در کارهای  کردن برای تولید سرمه مورد استفاده قرار می

 .شد یو نیز ساختن برخی ظروف نیز استفاده م سازی ساختمانی، سدسازی و پل
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 قلع -7-6

رفته است. در  شناسان، قلع از اواخر هزاره سوم قبل از میالد در ایران برای ساختن مفرغ به کار می ز منظر باستانا

نقطده ایدران    7درصد قلع وجود داشته است. مورخان از  25های باستانی تا  اشیای مفرغی به دست آمده از کاوش

مل شمال خراسان، استر آباد، سیستان، اطراف دریای خزر، لرستان، نزدیک کوهبنان کرمان و نزدیک تبریز ندام  شا

 .اند که در آنها معادن قلع وجود داشته است برده

 

 نمک -7-7

ها نمک  نمک در ایران شاید از شش هزار سال قبل از میالد مورد استفاده قرار گرفته باشد، از زمان استقرار آریایی

های بعد در کتب مورخین یونانی )مثالم هردوت( به معادن نمک ایران اشاره  شده است. در دوره ر ایران مصرف مید

باشد کده درحدال حاضدر     کشورمان، معدن نمک چهرآباد زنجان میزمین گردشگری های  یکی از جاذبهشده است. 

بیش از ذخیره موجود نمک آن اسدت کده   شود اما ارزش و دارایی ملی این معدن  نمک صنعتی از آن استخراج می

این سایت معددنی   .شود ها و ممانعت از یخ زدگی سط  معابر خیابانها از آن استفاده می روی جاده بر پاشیدنبرای 

های معدنکاران یافت شدده در   های مربوط به میرا  معدنکاری کشور است که طبك سن یابی مومیایی دارای ارزش

 یگردشگر دهد، برگزاری تورهای زمین ری در منطقه زنجان و کشور ایران را نشان میسال تاریخ معدنکا 25۰۰آن

شدوند، ارزش   و توضیحات راهنمایان زمین گردشگری که در این خصوص از میان مهندسان معدن نیز انتخاب مدی 

فرهنگی آن شگرفی در شناسایی قدمت معدنکاری ایران در کنار مسایل فنی مربوط به گذشته معدنکاری و مسایل 

های جهان دومین معدن نمدک   نمونه ااین معدن در مقایسه ب. دوران به مردم داخل کشور و جهانیان خواهد داشت

تدا   17۰۰مومیایی با قددمت   6جهان از لحاظ وجود آثار معدنکاری باستانی و تنها معدن نمک جهان از نظر کشف 

 .مربوط به کارگران و ناظران معدن است 23۰۰

 

 

 
  

 نمک چهرآباد، زنجانمعدن نمایی از 
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 هرهای قیمتی و نیمه قیمتیگو -7-8

از همان آغاز تاریخ، همواره گوهرها و زیورها مورد توجه مردم ایران بوده است. فیروزه از هفت هزار سال پدیش در  

دهد که فیروزه در هزاره  شناسی به دست آمده، نشان می های باستان ای که در کاوش ایران شناخته شده بود. نمونه

ان سنگ زینتی استفاده شده است. به جز معدن فیرزوه نیشابور، از معادن فیروزه کرمان، دوم پیش از میالد، به عنو

ها فراوان بوده است و معدن  توان نیز یاد کرد. الجورد در دوره ماد می …زنجان، دامغان، فرغانه، خوارزم، غزنین و 

کانی دیده نشده است. در دوره هخامنشدی،  از این   دانستند؛ اما تاکنون در آنجا نشانی  آن را نزدیک کوه دماوند می

ای کده سدقف تداق تیسدفون و      نامیدند. در دوره ساسانی، مصرف الجورد زیادتر شد، به گونده  می کبوتکه الجورد را

که جزو سرزمین ایران آن زمان بدوده،   بدخشان های مختلف از الجورد ساخته شده بود. البته در مجسمه همچنین

مشهور است، بسیار پیش از دوره هخامنشی در ایران شناخته شده بدود.   دهنه کیت که بهالجورد فراوان است. ماال

آوردندد. در دوره   های آشوری اشاره شده است که ایرانیان، ماالکیت را احیا و از آن مدس بده دسدت مدی     در نوشته

اندی معتقدد بده    ساختند. در خصدوص یشدم، پزشدکان ایر    آالت می ساسانی و هخامنشی از ماالکیت ظروف و زینت

دانستند. همچنین در خصدوص زیدرکن    خاصیت دارویی آن بوده و این کانی را برای معالجه امراض کلیه، مفید می

نیز به گمان بسیاری از محققان این ماده معدنی ریشه ایرانی دارد، زیرا بلورهای زیبای زیرکُن، رنگ زرد یدا همدان   

 فته شدده اسدت. همچندین در مسدتندات تداریخی از معدادن لعدل       زرین طالیی دارند و در فارسی به آن زرگون گ

 .نیز یاد شده است بدخشان

 

 

  

 گردنبند دوره ساسانی که با سنگ الجورد تزئین شده است.

 
 

نقش برجسته  بر دیوار تخت جمشید، نشان از استفاده 

 پادشاهان از زیور آالت است
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 معدن سوزنگر، شوشتر -7-9

شداهکاری از نبدوغ و خالقیدت    »ها را، بنا به اسناد یونسکو، بده عندوان    های آبی شوشتر که امروزه آن آفرینش سازه

کده  « ها شاهکار»بود. این  م به این شکل، ممکن نمیک شناسیم، شاید در جغرافیا و محیطی دیگر، دست می« بشری

همان میزان که مدیون خالقیدت و پشدتکار سازندگانشدان        اند، به های مختلف و در زمانی دراز پدید آمده طی دوره

هزار  ها ها و صد بوم و منابعی هستند که مواد و مصال  این آثار را تأمین کرده اند. بنابراین، ده دار زیست هستند، وام

شوند.  را تشکیل داده جزو الینفک این اثر جهانی محسوب می« شاهکار»قطعه سنگی که اجزای کالبد و جسم این 

 اند؟ خورده کوچک و بزرگ از کجا آمده های سنگی تراش اما، این مکعب

،  «زنگرچشدم  سدو  »ترین سازة آبی این پروندده، در محلدی بده ندام      بند میزان، شمالی  در یک کیلومتری شرق پل

ی رجدای آن رد و نشدان معددنکا    سنگی وجود دارد کده در جدای   های ماسه ای گسترده با بستری از صخره محدوده

ترین منابع و معادن تأمین مواد و مصال  برای  رسد که این محدوده یکی از عمده شود. به نظر می باستانی دیده می

دهد که برای برداشت سدنگ از معددن باسدتانی     ان میهای آبی شوشتر بوده است. شواهد نش سازه« شاهکار»خلك 

هدای کوچدک در امتدداد     ( استفاده شده است. در واقع، با حفر چالده splittingاندازی ) سوزنگر غالبام از روش شکاف

هدا اقددام بده جداسدازی و      های آهندی در درون آن  شده و سپس قرار دادن گوه ای که مطلوب شناخته می محدوده

 اند. کرده ی سنگی میها برداشت بلوك

 

  

 و تاسیسات سوزنگر، شوشترمعدن نمایی از 
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 معدن گوگرد دالزیان -7-10

های زیبایی بدرای جلدوگیری از ریدزش     سال قبل با دست کنده شده و ستون 4۰۰در این معدن، غارهایی از حدود

 5۰الدی   1۰هایی به قطر یک متر از سط  زمین به سقف غددارها به ارتفددداع   سقف آن تعبیدده شده است. سوراخ

کرده و در عین حال مانند یک سیستم تهویه  ه مقداری از نور داخل تدداالرهای غار را تدامینمتر حفدداری شده ک

سال قبدل   3۰برداری و تا حدود  کند. بنا بر کتب تاریخی این معدن زیبا از زمان صفویه بهره بسیددار قوی عمل می

متروکده گشته اسدت، در صدورتی   نیز به صورت دست کن فعال بوده است. از آن زمان به همین شکل رهدا شده و 

هدایی وجدود    های دست کن محدودی در ایددران وجود دارد که ارزش تاریخی دارند. در این معدن گمانه که معدن

رفته و  های غنی از گوگرد به کار می های قائمی هستند که هم به عنوان سیستم اکتشافی رگه دارد که در واقع چاه

های بزرگ زیر زمینی قبل از پیدایش  های استخراج معدن را داشته است. تونل ههم حکم مجاری تهویه هوا از دخم

اندد.   های عمودی در زیدر زمدین حفدر شدده     و ورود لودر و بلدوزر به منطقه، تماما با ابزار ابتدایی و بعد از حفر چاه

شدده امدا همچندان بدوی     ها به سط  باز  هاست که با حفاری ماشین آالت جدید دهانه این تونل علیرغم اینکه سال

های اخیر این معدن جهت بهره بدرداری روبددداز بده     گوگرد در این حفره ها آزار دهنده است. متاسفدانه طی سدال

 هدای زیبددای آن بود. های زیادی از تونل بخش خصوصی اجاره داده شد و حاصل آن تخریب قسمت

 .شد ثبت ملی  میرا فهرست در 31141 شماره به معدن این الزم به ذکر است

 

 

 
 
 

  

 متروکه گوگرد دالزیان، سمنانمعدن نمایی از 
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 13(فلزی و غیر فلزی)نمونه معادن فعّال ایران  -8

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

برداری در  معدن در حال بهره 5445دهد که در این سال تعداد  معادن کشور نشان می 1392نتایج آمارگیری سال 

و  859، 1437نی و سنگ الشه به ترتیب با کشور وجود داشته است. از این تعداد، معادن شن و ماسه، سنگ تزیی

 اند. ترین تعداد را دارا بوده معدن بیش 771

معدن  412و  479، 487های کرمان، خراسان رضوی، اصفهان به ترتیب با  دهد که استان توزیع استانی معادن می

  اند. برداری را داشته ترین تعداد معادن در حال بهره بیش

                                        
 پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور 13

 نقشه متالوژنی ایران
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 سرچشمهنمایی از معدن مس 

 

ترین کشورهای معدنی دنیاست بده طدوری کده     یلیارد تن ذخایر قطعی معدنی یکی از غنیم 37ایران با دارا بودن 

آهن چادرملو سبب شده تا ایران دو معدن از پر عیارترین و منحصر بده   وجود معادنی چون مس سرچشمه و سنگ

 فردترین معادن دنیا را به نام خود ثبت کند.

 معدن مس سرچشمه -8-1

 رشددته مرکددزی ناحیدده در و رفسددنجان کیلددومتری جنددوب  5۰ان و کیلددومتری جنددوب غربددی کرمدد   16۰در 

 .است گرفته قرار زاگرس کوه

های صدنعتی معددنی جهدان شدمار      این معدن یکی از بزرگترین معادن روباز جهان و نیز یکی از بزرگترین مجتمع

 .باشد می ایران ترین تولیدکننده مس رود و در عین حال بزرگ می

 درصدد  7/۰الغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سولفوری با عیدار متوسدط   شناسی معدن ب ذخیره زمین

 .گردیده برآورد

شناسی بر روی کمربند جهانی مس قرار داشته و پهنه گسترش آن از جنوب  معدن مس سرچشمه از دیدگاه زمین

باشدد.   متدر مدی   1612متر و ژرفای  12۰۰×23۰۰خاوری تا شمال باختری به صورت یک محدوده بیضوی با ابعاد 

فیری( بوده و نوع سنگ منطقه از نوع گرانودیوریت و زمان روبافتی )پ صورت چنده ساختار معدنی در این منطقه ب

 باشد. میلیون سال پیش می 25تشکیل آن حدود 

هدا و لیچیندگ    گدری  های تولیدی مجتمع مس سرچشمه عبارت از معدن، تغلیظ، ذوب، پاالیشدگاه و ریختده   بخش

  است.
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 معدن مس سونگون -8-2

 از کانسدار  ایدن  فاصدله  و شدده  واقع شرقی آذربایجان استان در سونگون مس تولید کارخانه و معدن مس سونگون

 شدده  تخریدب  روسدتای  محددوده  در و بدوده  کیلومتر 3۰ ورزقان و از کیلومتر 75 اهر از کیلومتر، 13۰ تبریز شهر

 و شده واقع دریا سط  باالی متر 2۰۰۰ ارتفاع متوسط با تانیکوهس منطقه یک در معدن این. است واقع سونگون

 .دارد قرار جهانی مس کمربند روی بر ایران باختری شمال در

 اختالف ترتیب بدین است، گرفته قرار( داغ قره) ارسباران های این کانسار به صورت توده نفوذی، بر روی رشته کوه

 .است  شده پرشیب های دامنه و شدید توپوگرافی ایجاد سبب که دباش می متر 75۰ حدود معدن محدوده در ارتفاع

 .باشد می ایران مس کننده تولید دومین و است مولیبدن و مس های کانی شامل کانسار

 میلیون تن برآورد شدده  796ذخیره احتمالی این معدن بیش از یک میلیارد تن و ذخیره قابل استخراج آن حدود 

 سدنگ  تن میلیارد 7/1ر قطعی، احتمالی و ممکن در محدوده کانسار سونگون حدود است که در مجموع کل ذخای 

 .است است ٪ 61/۰ عیار با مس

دیگر عناصر با اهمیت به صورت فلزات همدراه وجدود    و نقره طال، در این معدن غیر از فلز با ارزش مس؛ مولیبدن،

 دارند.

 

  

 مس سونگونمعدن نمایی از 
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 معدن مس میدوک -8-3

 کیلدومتری  132 فاصدله  در و کرمدان  استان توابع از بابک شهر شرقی شمال کیلومتری 42 در معدن مس میدوك

 بده  نزدیکدی  سدبب  به که بوده الچاه مس معدن این قدیمی نام. است گرفته قرار سرچشمه مس معدن غرب شمال

 بدا  تدن  میلیون 17۰ میدوك مس کانسار شناسی زمین ذخیره میزان. است  یافته تغییر نام این به میدوك وستایر

 اسدتخراج  قابدل  درصدد  85 عیدار  با آن تن میلیون 144 میزان به مقدار این از که گردیده محاسبه درصد 83 یارع

می باشد. شیب نهایی  1به  4/2ده معدنی ما به باطله نسبت و شده گرفته نظر در درصد 25 معدن حد عیار. است

 شد.با درجه می 64ها  متر و شیب پله 15ها  درجه، ارتفاع پله 38معدن 

 

 معدن سرب نخلک -8-4

کیلومتری شمال شرق انارك در  45کیلومتری شمال شرقی شهر نایین و در  12۰مجتمع معدنی سرب نخلک در 

استان اصفهان و حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده است، در حال حاضر این مجتمع تحت پوشش شرکت تهیه و 

 41صورت ه که در این معدن ب است(  PbSلک، عمدتا گالن )شود. ماده معدنی نخ تولید مواد معدنی ایران اداره می

متدری بده روش    -24۰و  -2۰۰،  -165، -125هدای   رگه شناسایی شده و در حال حاضر عملیات استخراج از افك

های  شود. پس از استخراج، ماده معدنی به کارخانه فرآوری حمل و با استفاده از روش ای و پرشونده انجام می انباره

گدرم در تدن    45۰-6۰۰درصد سدرب و   5۰ -52ای با عیار )جیگ( و فلوتاسیون، فرآوری گردیده و کنسانترهثقلی 

 گردد. نقره تولید می

هدای گدالن یدا     . مواد معدنی اسدتخراجی حداوی کدانی   است% 55تولید اصلی معدن نخلک کنسانتره سرب با عیار 

متدری زمدین بدا     2۰۰های استخراج از عمك  کارگاه. مواد معدنی از استسولفور سرب و سروزیت یا کربنات سرب 

 شود.  تالش و کوشش کارگران زحمتکش این مجتمع استخراج شده و توسط اسکیپ به سط  زمین منتقل می

ابدزار   گرفته و تعداد زیادی آثدار کارهدای قددیمی،    ی باستانی مورد بهره برداری قرارها معدن سرب نخلک از زمان

عدالوه وجدود یدک    ه بد  موید این نظر اسدت.  ،از آهن خام که در این ناحیه یافت شدهسنگی و وسائل ساخته شده 

 مس میدوكمعدن نمایی از 
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تواند مبین عبور یک راه ارتباطی از جنوب شرقی معدن باشد. قدمت این کارها کده   کارونسرای مخروبه قدیمی می

 شود. سال حدس زده می 2۰۰۰( دیده شده حدود زیرزمینی )نزدیک سط  آب متری 125عمك 

 است.  در حال تبدیل شدن به نخستین موزه معادن ایران است و عملیات اجرایی این کار نیز آغاز شدهاین معدن 

 

 

 

  

 سرب و روی نخلکمعدن 
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 معدن زغال سنگ پابدانا -8-5

سدنگ ایدران اسدت کده در      ترین معدن زیرزمینی زغال متر عمیك 6۰۰سنگ پابدانا، با عمقی در حدود  معدن زغال

شدو   ری مرکز استان کرمان قرار دارد. محصول این معددن زغدال کدک   کیلومت 17۰شهرستان کوهبنان و در فاصله 

شود. این کارخانده قابلیدت تولیدد کنسدانتره زغدال       است که پس از استخراج به کارخانه زغالشویی زرند ارسال می

ار تن در سال را دارد. در طراحی کارخانه افزایش راندمان، کاهش آلودگی زیست محیطی هز 475 ظرفیت با سنگ

 های تولید و اشتغال زایی در معادن بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته شده است. اهش هزینهو ک

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معدن سنگ آهن چغارت -8-6

کیلومتری جنوب شرقی مرکدز   125کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافك و در  12معدن سنگ آهن چغارت در 

 1347آغداز شدده اسدت و از سدال      1341در سدال  استان یزد واقع شده است. عملیات اکتشدافی در ایدن منطقده    

ها  ای آغاز گردید که نتیجه این فعالیت طور گستردهه مطالعات ژئوفیزیکی، زمین شناسی، حفاری و نقشه برداری ب

باشدد کده از ایدن میدان      میلیارد تن سنگ آهن و منگنز در بافك و مناطك مختلف کشور مدی  2/5اکتشاف بیش از 

 میلیارد تن در منطقه ایران مرکزی برآورد گردید. 7/1دار با ذخیره زمین شناسی بالغ بر  آنومالی آهن 38حدود 

. اسدت متدر   5/12های استخراجی  صورت انتخابی بوده و ارتفاع پلهه روش استخراج در این معدن، روباز و پلکانی ب

ندی بده انبارهدای مخصدوص     ت 3۰هدای   وسیله تراكه ها، ب های حاصل از انفجار پس از بارگیری توسط شاول سنگ

شود. سدنگ   متر مکعب حمل می 25۰د و سنگ آهن عیار باال به بونکر کارخانه سنگ شکن با حجم نیاب انتقال می

های فکی، مخروطی درشت دانه و دو مخروطی ریزدانه خرد  وسیله سنگ شکنه ارسالی به کارخانه در سه مرحله ب

میلیمتر( با شرایط فندی   25تا 1۰) میلیمتر( و کوره بلند 1۰تا 1) و سپس توسط سرندها به دو فراکسیون آگلومره

 گردد. تنی به طور جداگانه انباشته و آماده حمل می 35۰۰۰توافك شده با ذوب آهن اصفهان در انبارهای 

 .باشد عمده مصرف کننده محصوالت کارخانه دانه بندی چغارت، ذوب آهن اصفهان می

 

 

 معدن زغال سنگ پابدانا
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 چادرملو معدن سنگ آهن -8-7

 رهید آهن در کشور اسدت بدا ذخ   کنسانتره سنگ دکنندهیتول نیآهن چادرملو که در حال حاضر بزرگتر سنگمعدن 

شهرسدتان   یشمال شرق یلومتریک 18۰و در  رانیا یمرکز ریتن در قلب کو ونیلیم 32۰قابل استخراج به مقدار 

 قرار گرفته است.  زدی

 

 

  

 سنگ آهن چغارتمعدن نمایی از 

 
 

 سنگ آهن چادرملومعدن نمایی از 
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 معدن سنگ آهن گل گهر -8-8

 شیراز واقع شده است. -کیلومتری جاده سیرجان 55هن گل گهر در شهرستان سیرجان، آ معدن سنگ

 219میلیدون تدن و ذخیدره احتمدالی      1۰۰۰میلیون تن، ذخیره قطعدی   1۰19شناسی  این معدن با ذخیره زمین

 میلیون تن برزگترین معدن شناخته شده سنگ آهن خاورمیانه است.

دانده بنددی    معدن شامل گندله سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن و سدنگ  تولیدات حاصل از سنگ استخراجی این

 باشد. شده می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معدن طالی زرشوران -8-9

 کیلدومتری  15 و جاده تخت سلیمان 35کیلومتر  در ایران طالی معدن معدن طالی زرشوران به عنوان بزرگترین

 بدا  طدال  استحصدال  و فدرآوری  واحدد . است شده واقع سلیمان تخت گردشگری و فرهنگی میرا  سازمان مجموعه

العات نهایی، ذخیدره قطعدی   مط اساس بر. است فعال تکاب شوران زره منطقه در طال شمش تن سه ساالنه ظرفیت

)گدرم در تدن( بدرآورد شدده      ppm 8/5 عیدار  بدا  طدال  شوران تکاب چهدار میلیدون تدن کانسدنگ     معدن طالی زره

 است. ppm 5 متوسط عیار با تن میلیون 3۰ معدن این احتمالی ذخیره است.

 

  

 سنگ آهن گل گهرمعدن نمایی از 

 
 

 طالی زرشورانمعدن نمایی از 
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 معدن فیروزه نیشابور -8-10

هدا   ترین سنگ معدن فیروزه نیشابور نه تنها در کشور بلکه در سط  جهان بزرگترین معدن فیروزه است که مرغوب

 کنند.   را داراست تا جایی که در تمام کشورها ارزش فیروزه خود را با فیروزه نیشابور ایران مقایسه می

سدال پدیش از آن سدنگ فیدروزه      2۰۰۰ترین معادن فیدروزه جهدان اسدت کده از      یروزه نیشابور از قدیمیمعدن ف

شده است و در شمال غرب نیشابور قرار دارد. سنگهای فیروزه این معدن به دو دسته خاکی و سدنگی   استخراج می

فیروزه شجری و چغالده از دیگدر   شوند. فیروزه خاکی دارای رنگ و مرغوبیت باالتر است. فیروزه عجمی،  تقسیم می

 انواع فیروزه هستند.

هدزار تدن و    9این معدن با ذخیدره  

 55تن در  19ظرفیت تولید ساالنه 

کیلومتری شمال غربی نیشابور، در 

جاده قددیم سدبزوار و در روسدتای    

قرار دارد. محاسبات نشان « معدن»

داده از هر تن سدنگ فیدروزه خدام    

یروزه کیلوگرم ف 1۰تا  8این معدن 

 آید. به دست می

 

 
 

 معدن سرب و روی انگوران -8-11

کنندده سدرب و    دید تول نیتدر  غرب شهر زنجان واقع شده و بدزرگ  یلومتریک 135انگوران در  یسرب و رومعدن 

 .است انهخاورمی یمعدن سرب و رو نیتر بزرگ و رانای یرو

معدددن انگددوران در  ریذخددا زانیددم

تدن و در   ونیلیبخش روباز هشت م

تدن   ونید لیچهار م ینیرزمیبخش ز

باال است. بدا احتسداب    اریبا ع یرو

تدن   ونید لیم کید استخراج ساالنه 

 دید در سدال، عمدر مف   یماده معددن 

 14۰7معدددن انگددوران تددا سددال    

. معدددن انگددوران شددود یمدد یابیددارز

از  ،یفلدز محتدو   یبداال  ارید ازنظر ع

 معادن نادر در جهان است.

 فیروزه نیشابورعدن منمایی از ورودی تونل 

 
 

 سرب و روی انگورانمعدن نمایی از 
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آن شود. انگوران بده   نیگزیجا زدی آباد یمهد  است، مقرر شده معدن انیه پامعدن رو ب نیا ریذخا نکهیتوجه به ا با

 .دیآ یبه شمار م ایدن یمعادن رو نیتر ییاز استثنا یکیآن  یرو یخلوص باال لیدل

 

 معدن سرب و روی مهدی آباد -8-12

 اکندون  هدم  کده  اسدت  کشدور  روی و سرب ذخایر بزرگترین دارای انگوران از پس آباد مهدی معدن سرب و روی 

به پایان رسیدن ذخایر معدن  با است قرار. است داده اختصاص خود به هم را کشور باریت استخراج میزان باالترین

هزار تندی شدمش روی و    1۰۰آباد جایگزین این معدن سرب و روی شود. احدا  کارخانجات  انگوران معدن مهدی

 ن است.های آینده این معد هزار تنی کنستانتره روی از برنامه 1۰۰

 است.میلیون تن  154میلیون تن و میزان ذخیره قابل استخراج برابر با  716ذخیره زمین شناسی معدن 

 

 معدن تراورتن سفید آتشکوه محالت -8-13

 15کیلدومتری شدرق نیمدور و     3کیلدومتری شهرسدتان اراك در فاصدله     1۰۰این معدن در شهرستان نیمدور در  

ن سال فعالیت به یکی از بهترین معادن منطقه و حتدی کشدور مبددل    کیلومتری شرق محالت واقع که طی چندی

. اسدت  گرفتده  قدرار  معدن این در کشور حاضر حال تراورتن های سنگ ترین کیفیت با شده است. بی شک یکی از 

 آبداد،  علدی  بخاری، دره آباد، حاجی آباد، عباس مهدی، تخت آتشکو، شهرستان این در فعال تراورتن سنگ معادن

کیفیت ذخیره یکی از  لحاظ از( آتشکوه) ملک باغ معدن که گفت توان می جرات به بین این در که باشد می آبگرم

  بهترین این معادن است.

 طالی سرب و روی مهدی آبادمعدن نمایی از 
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. گردد می تولید( 4 تا 1 درجات) مختلف کیفی درجات ابعاد در کرم و سفید تراورتن سنگ کوپ تولیدی محصول 

 سدیم  نیز رفته کار به  استخراج روش و بوده تراورتن درجات نواعا تن 5۰۰۰۰ معدن این سالیانه استخراج ظرفیت

 .است برش

 منطقده  ایدن  در تدراورتن  ذخدایر  تشدکیل  نحوه. است آبگرم های چشمه فعالیت حاصل محالت منطقه در تراورتن 

 در ربنک اکسید دی انحالل با جوی های آب. است بوده تبخیر یا و شیمیایی فیزیکی، های پدیده تاثیر تحت بیشتر

های سدر راه خدود را    د. در این مسیر سنگیاب راه زمین زیرین سط  به ها درزه و ها شکستگی درون از عبور و خود

اد آهکدی محلدول در خدود را رسدوب     هدای آهدک سداز، مدو     صورت چشمهه حل و نهایتا به هنگام خروج از زمین ب

  است.  CaCO3آنایی یباشد و ترکیب شیم کلسیت می ،دهد. کانی اصلی تراورتن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدن نمک کوهدشت -8-14

معدن کوهدشت در جنوب شرقی گرمسار و در شرق تهران واقع و جزء سازند قم است. معددن مدذکور محدل بداال     

آمدن گنبد نمکی با پوشش گچ و نمک است. در این معدن اقدام به استخراج از افقی باالتر نموده اندد تدا در کدف    

ر به تخلیه آن نگردند. علت روباز نبودن معدن مذکور بارندگی در منطقه اسدت کده موجدب    دچار نفوذ آب و مجبو

گردد. معدن کوهدشت یک شدیفت کداری در روز فعدال اسدت. نمدک       تخریب معدن روباز و شسته شدن نمک می

 رجده بدا د  نمدک سازنده این معدن از رسوبات تبخیری است و این رسوب متعلك به اینفدرا کدامبرین اسدت. دارای    

تن در سدال   15۰۰۰۰کند. میزان استخراج  ن میامیدرصد نمک استان را ت 8۰در حدود  وبوده درصد  98خلوص 

 .است متر 3۰ حدود در دسترسی جاده سط  از گنبد تقریبی ارتفاع و

 تراورتن آتشکوه، محالتمعدن نمایی از 
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هدای   نوسیله باقی گذاشتن ستوه ها ب منظم است و پایههای نا نحوه استخراج این معدن به روش اتاق و پایه با پایه

متراسدت. در ایدن    15و ارتفداع   5نمکی ایجاد شده است. در مرحله ابتدای استخراج اقدام به حفر تونل به عدرض  

زمان محاسبات صرفه جویی و ایمنی معدن باال  متر در نظر گرفته شده است تا در 15معدن قطر پایه ها در حدود 

شدوند. در   درجه به یکدیگر متصل می 5 -1۰شیب های هایی با  رمپ وسیلهه  های مختلف ب های قسمت برود. اتاق

وسیله حفاری اولیه دو پله در دو جهت مختلدف ایجداد   ه این معدن دو جبهه کار با ارتفاع سه متر وجود دارد که ب

شود که بعد از چالزنی و خرج گذاری در یک جبهه آتشباری انجام و در زمان بارگیری و حمل و نقل در جبهده   می

شدود. بده دلیدل وجدود      شود و به طور مداوم این آتشباری و بارگیری در دو جهت انجام می ی انجام میدوم آتشبار

شود و به همین دلیل در آخر ساعت کاری انفجار  ها تهویه به شیوه طبیعی انجام می ها و تونل متری اتاق 2۰ارتفاع 

 نمایند. انجام و در شیفت بعدی اقدام به بارگیری و تخلیه می

هدای از پدیش    توانند با هماهنگی کن شده و گردشگران می گیری غاری دست استخراج نمک از آن باعث شکلنحوة 

 های مسافرتی از آن بازدید کنند. انجام شده توسط آژانس

 

 
  

 نمک کوهدشت، گرمسارمعدن نمایی از 
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 14های موفق گردشگری معادن در جهان و دالیل آن نمونه -9

 در ایاالت متحده معدن مس بینگهام -9-1

ترین معدن  قرار گرفته است. معدن مس بینگهام بزرگ (Salt Lake city) سالت لیکمایلی شهر  25این معدن در 

ایجاد شده را، در جهان داراست. در خارج از معدن چشم انداز زیبدایی از   یمعدنترین حفره  روباز دنیا بوده و بزرگ

ی وجود دارد که ایدن  های اولین معدن مس روباز جهان قابل مشاهده است. در داخل معدن مراکز گردشگر فعالیت

اندد. همچندین ایدن     هدایی در معدرض دیدد مدردم قدرار داده      ها و مشخصات معدن را به صورت نوشته مراکز ویژگی

 ند.شو ها و مشخصات به صورت تصویری نیز به بازدید کنندگان ارائه می ویژگی

معدروف اسدت کده بدیش از      (Richestای که در این معدن برای استخراج ایجاد شده است به چاله ریچست ) حفره

  کیلومتر عرض دارد.  4متر عمك و  97۰

ها در محل انباشت  تن باطله برای اولین بار از معدن خارج شده است تا به ماده معدنی برسند. این باطله ها میلیون

، تدن طدال   65۰میلیون تن فلز مس بده همدراه    17این معدن بیش از  ذخیرهخود کوه بزرگی را ایجاد کرده است. 

 .استهزار تن مولیبدن  385تن نقره و  538

های مکدانیکی و   ترین ماشین آالت معدن کاری شامل ماشین آالت حمل مواد معدنی، حفاری در معدن، بیل بزرگ

توان در این معدن مشاهده نمود. از جمله وسایل حمل مواد معدنی دام تدراك   های معدن کاری را می سایر دستگاه

. در معددن مدس بینگهدام    تن ماده معدنی را حمل کندد  45۰۰۰۰تواند روزانه نزدیک به  که می توان نام برد را می

شود و بازدیدکننددگان   بار در روز انجام می 4تا  2سانت متر،  14۰هایی به عمك  فعالیت آتشباری هم با ایجاد چاله

 .توانند با استخراج به روش انفجار آشنا شوند می

ری برای تغلیظ مواد استخراج شده از معدن، احدا  شده است که گردشگرهای معددن  در این معدن کارخانه فرآو

 .کند های معدنی آشنا می های دیگری از فعالیت را با جنبه

 

  

                                        
 ر اکتشاف، کارشناس دفتر اموگردشگری معدنی، آیدین زینالزاده 14

 نمایی از حفره معدنی معدن مس بیگهام
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توجده زمدین گردشدگری    توان گفت که این معدن به دالیل زیر مورد  به طور کلی در مورد معدن مس بینگهام می

 ت:قرار گرفته اس

 ترین معدن روباز جهان است ین معدن بزرگا. 

 است چاله حفر شده به دست بشر ینمعدن بزرگتر ینا. 

 نمای زیبای معدن. 

  وجود آمده است.ه استخراج شده از معدن بهای کوه عظیمی از باطله 

 .تماشای فعالیت آتشباری در معدن 

 های معدن کاری دنیا در این معدن ترین دستگاه وجود عظیم. 

 مواد معدنی در داخل معدن وجود کارخانه فرآوری. 

 

 معدن زغال سنگ سلدام سین -9-2

، سایت کاملی بوده و معدن ذکر شدهتر بودن نسبت به سایر معادن  معدن زغال سنگ سلدام سین با وجود کوچک

هدای   . این معدن به حد کافی برای بازدیدکنندگان کوچک است که آنها به راحتی بتوانندد فعالیدت  استنظیری  بی

مل زغال سنگ را مشاهده کنند. این معدن خدماتی همچون انواعی از تجهیزات و تورهای زیرزمینی استخراج و ح

 .را ارائه می کند

در این معدن، معدن کاران قدیمی و با تجربه معدن به عنوان راهنمایان تورها حضور دارند و تجربیدات خدود را در   

هدای   شود بیشتر برای مددارس، سدازمان   ن معدن برگزار میدهند تورهایی که در ای اختیار بازدید کنندگان قرار می

 است.های اکتشافی  مرتبط و گروه

 در حال حاضر: 

 های سپتامبر، می و اکتبر های برگزاری تور: ماه ماه

 مدت زمان تور: یک ساعت

. همچنین است سال رایگان 4دالر و برای کودکان زیر  6سال  12تا  4دالر، برای افراد  9ورودیه: برای بزرگساالن 

 شود. دالر تخفیف داده می 1نفر  25برای تورهای گروهی بیش از 

 

 

 

  

 سلدام سین و یکی از تونل های آنمعدن نمایی از 
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 در پنسیلوانیا دمعدن زغال سنگ اِ -9-3

هدای گردشدگری معددن در     بوده است ولی شدروع فعالیدت   185۰اولین فعالیت بهره برداری از این معدن در سال 

 صورت گرفت. 197۰سال

ما توضیحاتی در خصوص چگونگی بهره برداری از معادن زغدال سدنگ و لدوازم و    قبل از انجام تور زیر زمینی، راهن

هدای   دهد. برای رفتن به داخل معدن از واگدن  تجهیزات مورد استفاده برای استخراج زغال سنگ، به افراد ارائه می

سوار شدن بدر   توانند از روند. همچنین افراد می زیر زمین می کنند و حدود یک مایل حمل زغال سنگ استفاده می

های معدن کاری آشنا شوند و  توانند با دستگاه ترنی که در بیرون معدن وجود دارد لذت ببرند. به عالوه کودکان می

 .بر آن ها سوار شوند

موزه و فروشگاه هدایا نیز در داخل معدن وجود دارد. در موزه هزاران قطعه قدیمی و تاریخی برای نمدایش وجدود   

دایا، سوغاتی و هدایایی برای هر سنی، کاله ایمنی معدن، آب نبات، نوشیدنی و اندواع غدذاهای   دارد. در فروشگاه ه

 شود. فوری عرضه می

در محل معدن پارکی برای تورها در نظر گرفته شده است که افراد از این که در زیر درختان پیک نیکی با دوستان 

های بعد از غذا نیدز   امکانات ورزشی هم برای فعالیت برند. مدارس ممکن است های خود دارند لذت می و همکالسی

ای برای استراحت در نظر گرفته شده است و بهتر است قبالم برای استفاده  در نظر بگیرند. چادر صحرایی سرپوشیده

 های الزم به عمل آید. از آن هماهنگی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :ید کنندگان ارائه نمودبه بازد“اد” توان در خصوص معدن زغال سنگ  اطالعات زیر را می

 است.معدن محیط امنی برای بازدید تورهای گروهی 

توانند شاهد استخراج زغال سنگ توسط معدن کاران باشند و یک تجربه فراموش  در این معدن بازدیدکنندگان می

 .نشدنی را کسب کنند

 .مشاهده نمود توان تا به امروز را می 185۰های واقعی معدن کاری از سال  ابزارها و دستگاه

همراه داشتن کاله ایمنی و یک ژاکت مناسدب و سدبک بدرای     .استدرجه فارنهایت  55تا  52دمای داخل معدن 

 .بازدید از معدن ضروری است

 است.نفر یا کمتر  25تعداد اعضای تورهای گروهی 

 زغال سنگ ادمعدن نمایی از 
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 .آورد اهم مینظیری برای بازدید کنندگان فر این معدن یک محیط آموزشی و سفر صحرایی و اکتشافی بی

 .هایی برای استراحت افراد وجود دارد چادر صحرایی

 .باشد و اوج فعالیت معدن در ماه اکتبر است های بازدید: زمان بازدید از معدن از ماه می تا سپتامبر می ماه

ها تا  ر و بچهدال 5/6نفره: بزرگترها  25های  دالر گروه 5/6سال  12دالر، برای بچه ها تا  8ورودیه: برای بزرگتر ها 

 دالر. 5/5سال  12

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آریزونا معدن زغال سنگ کوئین -9-4

هایی برای بازدید کنندگان است. راهنمای تور که  این معدن مجهز به تجهیزات ایمنی از جمله کاله ایمنی و المپ

های استخراج  کند و روش متری داخل معدن هدایت می 3۰۰ها تجربه معدن کاری دارد، بازدیدکنندگان را به  سال

های بازدیدکنندگان اختصاص یافته  دهد. در معدن محلی برای پارك ماشین ها توضی  می و خطرات آن را برای آن

های دسترسی به معدن همراه  است. نقشه راهنمای معدن نیز برای بازدیدکنندگان تهیه شده است که در آن مسیر

 .استها به خوبی شرح داده شده  با فواصل آن

 .شود تور برگزار می 4تعداد تورها: در طول هفته هر روز 

 15:3۰و  14:۰۰ها ساعت  و بعد از ظهر 1۰:3۰و  9:۰۰ها ساعت  ساعات بازدید از معدن: صب 

 .باشد سال رایگان می 4دالر و کودکان زیر  5سال  4-12دالر، افراد  12ورودیه: برای افراد بزرگ سال 

 
 

 

 

 

 زغال سنگ ادمعدن موزه داخل 
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 زغال سنگ پایونیرمعدن  -9-5

نفدر از ایدن    4۰۰۰۰( قرار دارد. هرسداله  Mahanoyاین معدن در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در کوه های ماهانوی )

ها و مراکز آموزشدی هسدتند. تقریبدام در هدر      کنند. بیشتر این بازدید کنندگان دانشجویان دانشگاه معدن بازدید می

 آید.  ه این معدن میاتوبوس برای بازدید ب 35۰فصل از سال 

کنندد و   ها و راهروهای معدن، که اشدکال متعدددی دارندد، عبدور مدی      بازدیدکنندگان بعد از ورود به معدن از تونل

اندد. بدرای حمدل     های سخت عبور کدرده  ها از سنگ کنند. بعضی از تونل های متعدد زغال سنگ را مشاهده می رگه

( متعلك Henry Clayنند. در بیرون معدن لوکوموتیو هنری کلی )ک های مخصوص استفاده می زغال سنگ از واگن

 روید. وجود دارد که به وسیله این لوکوموتیو شما به زمان گذشته می 192۰به سال 

هایی برای اسدتراحت و پدذیرایی وجدود دارد. در طدی      در محل معدن پارك، زمین بازی، چادرهای صحرایی و اتاق

د کده  شود. محلی نیز بدرای صدرف غدذا وجدود دار     ذاهای فوری هم به شما داده میبازدید از معدن لیست نهار و غ

 توان از آن استفاده نمود. می

کندد. بیشدتر    کننددگان ارائده مدی   نظیری دارد که به بازدید فروشگاه هدایا و سوغات این معدن هدایای متنوع و بی

ند. بعضی لوازم موجود در فروشگاه از زغال ا سوغاتی ها صنایع دستی هستند که توسط هنرمندان محلی تهیه شده

اند که بیشتر مورد توجه مردم قرار دارندد. ایدن لدوازم شدامل سدت مدداد، سداعت،         سنگ و آنتراسیت ساخته شده

ها انجدام شدده اسدت. ایدن مدوارد       کاری هم روی آن کنده باشند. بیشتر هدایا سفارشی بوده و هنر حیوانات و ... می

از جواهرات، حیوانات مینیاتوری، مجسمه، قطار و سایر موارد جذاب هستند کده بیشدتر    شامل درخت ساخته شده

های مخصوص مورد استفاده کارمندان راه آهن  اند. همچنین کاله ها روی قطعات زغال سنگ یا عقیك سوار شده آن

الدب توجده هسدتند    های متفاوت موجود است. این موارد برای کودکان ج و سوت مخصوص قطار در اشکال و اندازه

ها ارائه  کوشند هدایایی در این فروشگاه کنند. مسئولین مربوطه می چون هزاران دانش آموز از این معدن بازدید می

هدای   هدا، کدانی   نظیر بودن جنبه آموزشی نیز داشته باشد. کلکسیونی از اندواع سدنگ   کنند که عالوه بر جذاب و بی

ها برای همه لذت بخش است. به عالوه در این فروشگاه کداله،   یدن آنجواهری و فسیل وجود دارد که دیدن و خر

 زغال سنگ کویین در آریزونامعدن نمایی از 
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هدای   هایی است که شدبیه المدپ   شود. مورد جالب توجه در این فروشگاه آب نبات شرت هم عرضه می پیراهن و تی

 .معدن تهیه شده است و عالقه مندان زیادی دارد

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدن آهن کوه آهن -9-6

های بزرگ تولید فوالد تولید نموده  تن سنگ آهن برای کارخانه 21625۰۰۰ل بوده و سال فعا 68این معدن مدت 

فعالیتی در  18۰۰های اکتشافی معدن که از سال  به پیشنهاد سه نفر از تاجران، یکی از تونل 1956است. در سال 

 گردید.آن صورت نگرفته بود، برای بازدید و تبدیل شدن به سایت موزه معدنی و گردشگری انتخاب 

های مختلف آن قرار گرفتند. دو بنا جهدت پدذیرش )ویزیتدور     معدن بازسازی شده و ماشین آالت قدیمی در بخش

ای برای نمدایش تجهیدزات معددن،     های معدنی احدا  گردید و در کنار آن موزه سنتر( و فروشگاه هدایا و سوغاتی

 ها تاسیس شد. ابزار معدن و ماشین آالت، سنگها و کانی

شود، بازدیدهای پیاده که  زدید از معدن به دو صورت انجام میبا

تدا کندون    1965شروع شده و تور با ترن که از سدال    1958از 

، در ای ادامه دارد. بازدید کنندگان در گردشی سی  و پنج دقیقه

متدری زیدر زمدین بده همدراه       12۰هدایی بده عمدك     درون تونل

اندد بده مشداهده     اشدته راهنمایان باتجربه که در معدن فعالیت د

پردازندد.   سازندهای سنگی شگفت انگیز و غارهای زیرزمینی می

متدر   9۰متدر طدول،    18۰همچنین تماشای حفره ایجاد شده )

متر ارتفاع، از کف تا سدقف( بسدیار وسدیع     5۰عرض و بیش از 

میلیون تدن سدنگ    22توسط معدنکاران که محل دپوی حدود 

 معدن بوده نیز بسیار دیدنی ست.

 زغال سنگ پایونیر معدننمایی از 

 
 

واگن های آماده شده برای بازدیدکنندگان 

 آهن کوه آهنمعدن 
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 معدن گارنت بارتون -9-7

تدرین و   گرفته که منظره و نمدای جدالبی بدرای بازدیدد دارد. زیبداترین، درشدت      ر( قراGoreاین معدن در کوه گر )

نی زیبدایی دارندد کده در خورشدید     هدا رندگ ارغدوا    شوند. گارنت های جهان در این معدن یافت می ترین گارنت نادر

 درخشند. می

شوند. راهنمدای تدور توضدیحاتی در خصدوص تاریخچده فعالیدت        ماها همراهی میدر این معدن، تورها توسط راهن

هدای روزانده    و نیدز فعالیدت   های گذشته ها در زمان اکتشاف و بهره برداری معدن، همراه با تصاویری از این فعالیت

 دارد.کند. نقشه راهنمای معدن نیز به منظور راهنمایی افراد وجود  معدن به بازدید کنندگان ارائه می

نمود، به طدوری کده کودکدان نیدز      ها را پیدا کرد و از سنگ میزبانشان جدا توان گارنت در این معدن به راحتی می

هدایی کده پیددا     افدراد بدرای وزن کدردن گارندت     ،توانند به راحتی این کار را انجام دهند. بعد از بازدید از معدن می

کمدک   ها متخصصدین، افدراد را در تشدخیص گارندت     در این مکان روند. های جواهر و کانی می اند به فروشگاه کرده

 .کنند می

 :باشد هایی به شرح زیر می به طور کلی این معدن دارای ویژگی

 .ترین معادن گارنت دنیا است معدن گارنت بارتون یکی از بزرگ

 .ترین بلورهای گارنت دنیا در این معدن وجود دارد درشت

 .واهری را بدون استفاده از ابزار خاصی پیدا کندهای ج تواند گارنت هر فردی می

 .معدن چشم انداز زیبایی دارد

 .دسترسی به معدن آسان می باشد

 .بوده است 1933های گردشگری معدن از سال  شروع فعالیت

 .اند گر به عنوان محیط زمین شناسی معروف در جهان شناخته شده های گارنت کوه نهشته

 .باشد مسط  و صاف میمحیط معدن برای راه رفتن 

 
 

 آهن کوه آهنمعدن نمایی از ورودی تونل 
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 گارنت بارتونمعدن 

 
 



 میراث معدنکاری و زمین گردشگری معدنی

61 

 معدن طالی مولی کاتلین -9-8

نظیرتدرین و   در کلرادوی آمریکا معدن طالی مولی کاتلین به افتخار کاشف آن نام گذاری شده است. این معدن بی

 .ترین تورهای معدنی را دارد جذاب

در طدی بازدیدد از معددن،    شدوید.   به محض ورود به معدن، شما با یک معدن کار یا راهنمای بدا تجربده آشدنا مدی    

دهد. ترامواهایی در داخل معدن برای انتقال معددن   های معدن توضیحات الزم را می راهنمای شما در مورد فعالیت

کنند.  های مختلف معدن بازدید می کاران و مواد معدنی وجود دارد که بازدیدکنندگان سوار بر این ترامواها از بخش

هدای طدال هسدتند،     دار، که حاوی رگده  های قائم و دنباله های مارپیچ و تونل ز پلکاندر طی مسیر بازدید، مهمانان ا

کنند. بازدیدکنندگان در این معدن شاهد استخراج مواد معددنی توسدط تجهیدزات متعددد معددن کداری        عبور می

هدای   ها، متده یزری تونل، نقاله معدنی، دوغاب رهای حفا کنند. تجهیزات شامل مته هستند که با قدرت هوا کار می

 .باشد کاری می  های معدن های باالبر و سایر دستگاه های استخراج، جک حفاری، پله

هدا   های متعدددی از طدال، در داخدل ویتدرین     در داخل معدن نمایشگاه کانی وجود دارد که در این نمایشگاه نمونه

اهددا شدده اسدت. همچندین     معددن  بده   1981وجود دارد که توسط مولی کاتلین، اولین کاشدف معددن در سدال    

کشدف   198۰( کده در سدال  Cripple Creekهایی از اولین معدن طالی منطقه، معدن طالی کریپل کریک ) نمونه

 شد، وجود دارد.

هایی از معدن طالی مدولی کداتلین بده عندوان      کنندگان نمونهایشگاه کانی زیرزمینی، به بازدیددر طی بازدید از نم

هدا   کاری است که توسط دست، به منظور اطمینان از میزان طالی آن ها یادگار معدن نهشود. این نمو هدیه اهدا می

 .اند طبقه بندی و غربال شده

 
  

 طالی مولی کاتلینمعدن 
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 معدن طالی کانتری بوی -9-9

های عظیم راکدی قدرار گرفتده اسدت. ایدن       ترین معادنی ست که در قلب کوه این معدن یکی از بزرگترین و معروف

کانات و تسهیالتی برای بازدید کنندگان فراهم آورده است. این معدن به روش زیر معدن نیز همانند سایر معادن ام

روندد. رعایدت مدوارد     متری زیر زمین می 3۰۰شود و بازدیدکنندگان به همراه راهنما، به عمك  زمینی استخراج می

 .ایمنی از جمله داشتن کاله ایمنی برای افراد الزامی است

اند از سنگ همراه جددا کنندد. بدرای     توانند طالهایی را که پیدا کرده بازدید کننده می بعد از بازدید از معدن، افراد

 (Eureka) هایی جهت طال شویی تعبیه شده است. در فصل تابسدتان طالشدویی در رودخانده اورکدا     این کار محل

راهنمای تور در این شود و برای فصل زمستان محل گرم و راحتی برای این امر در نظر گرفته شده است.  انجام می

 .دهند های الزم را به افراد می زمینه راهنمایی

که این امر نیز  شود ها سورتمه سواری هم انجام می به منظور جذابیت بیشتر تور، در فصل زمستان، در روی برف

ا در محل ه کند. همچنین حیوانات اهلی نیز برای عکس گرفتن با آن کنندگان خاطره انگیز میتور را برای بازدید

 .ها بسیار لذت بخش است ها و به ویژه بچه ها برای خانواده معدن وجود دارد. این فعالیت

هدای   های قدیمی، ابزار آالت قدیمی مدورد اسدتفاده بدرای اسدتخراج طدال و اجدرای نمدایش        فروشگاه هدایا، عکس

برای بازدید کنندگان فراهم شدده   باشد که دار از جمله دیگر امکانات موجود در معدن طالی کانتری بوی می خنده

 .باشد دقیقه می 45است. مدت زمان بازدید از معدن 

هدای معدروف تلویزیدونی و     نکته قابل توجه در مورد معدن طالی کانتری بوی این است که ایدن معددن در شدبکه   

دشدگر کمدک   ها بارها معرفی شده است. این امر نیز به شناخت هرچه بیشتر معددن و جدذب گر   همچنین روزنامه

 .شایانی نموده است

 
 
 
 
 

  

 طالی کانتری بویمعدن بازدید کنندگان از 
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 یداهوآ معدن طالی کریستال در -9-10

ایروین، کاشف طال، رگه طال داری را در این معدن کشف کرد. وی به مدت سه سال از این رگه  تام 1879در سال 

شدی  سدال بده فرامو   1۰۰طال دار، طال استخراج نمود. ولی بعد از سه سال معدن را ترك کرده و معدن بده مددت   

این معدن به مالک کنونی آن که یک معدن کار خستگی ناپذیر بود واگدذار گردیدد. او    1996سپرده شد. در سال 

هدای معددن    سازی کرد. در دیدواره  های گردشگری باز ذخیره باقیمانده معدن را مشخص نمود و آن را برای فعالیت

 رسد. گرم در هر تن می 48۰طال به  ها میزان زونیت وجود دارد. در بعضی بخش بلورهای زیبای اسمیت

 :تواند برای بازدیدکنندگان جذابیت داشته باشد این معدن به دالیل زیر می

 نظیر و پر ماجرا در معدن طالی واقعی کسب تجربه بی

 یک تفری  آموزنده برای همه اعضای خانواده

 محیط مناسب برای پیک نیک

 داشتن فروشگاه هدایای زیر زمینی

 رای هر سنیجذاب بودن ب

 امنیت محیط معدن

 دارای روشنایی کافی

 امکان همراه داشتن دوربین عکاسی و فیلمبرداری

 های بازدید از معدن: اکتبر، آوریل، دسامبر و مارس ماه

 روزهای بازدید: شنبه و یکشنبه هر هفته

 بعد از ظهر 16تا  صب  1۰بعد از ظهر و در زمستان از  18صب  تا   9ساعات بازدید: در فصل تابستان از 

های پنج  دالر و خانواده 12سال رایگان، سالمندان  4دالر، زیر  8/5سال  17تا  4دالر، افراد  14ورودیه: بزرگساالن 

دالر و یک ساعت استخراج طال به صورت الوك شویی رایگدان   3۰دالر، اقامت در معدن به ازای هر شب  45نفره 

 می باشد.

 
 

  

 طالی کریستال آیداهومعدن 
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 آمریکاای طالدار در  های رودخانهمعدن متروکه پالسر -9-11

باشد. چرا که در آن درآمد ناشی از  در این مورد ذکر عملکرد کشور ایاالت متحده در ارتباط با این معدن جالب می

گیدری قابدل    های طال شویی برای استحصال اتفاقی ذرات طال بده همدراه مداهی    اخذ ورودیه و کرایه وسایل و تشت

 شوند. های معدن کاری آشنا می با روشطال فراد بیش از جداسازی توجه است. در این معدن ا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در الکارولینا بوئنا اسپرانزامتروکه معدن طالی  -9-12

ی. معددن  گریگردشعنی ، یبعد از چندین سال غیر فعال بودن، این معدن برای نوع دیگری از فعالیت دوباره باز شد

بازدیدکنندگان از این معدن شانس تجربه توریسم معدن کاری منحصر . یک تجربه فراموش نشدنی در عمك زمین

به فردی را خواهند داشت. این معدن با این که یک معدن غیر فعال است ولی در یک ناحیه زیبا قدرار گرفتده کده    

وستای گردشگری هم وجود دارد. زمانی که معدن کشف کند. در این ناحیه یک ر بازدیدکنندگان را شگفت زده می

این روستا به دوران اوج خود رسید. در نزدیکی ناحیه زمزمه رودخانه کارولیندا هدم بده    گردید شد و طال استخراج 

فروشدی و صدنایع دسدتی     های خواربار در نزدیکی معدن مغازه. کشد رسد که انتظار شستشوی طال را می گوش می

 .ها خرید کنند توانند از آن ازدیدکنندگان میوجود دارد که ب

دارد. برای لذت بردن بیشتر از  حضورمعدن  برای ورود به معدن و راهنمایی بازدیدکنندگان یک متصدی محلی در

گردش در داخل معدن و ایمنی بیشتر، همه بازدیدکنندگان باید وسایل مناسب برای این کار را فراهم کنندد، ایدن   

 .شود های ایمنی می دار و کفش های ایمنی المپ هاسباب شامل کال

شود. بازدید از معدن شدامل   های غیرفعال و انبارهای تخریب شده دیده می های فرسوده، تونل  در محل معدن واگن

هدا و   هدا و اسدتاالکتیت   متدری اندواع کدانی    3۰۰هدا در عمدك    های قدیمی معدن است که در این چاه مشاهده چاه

توانند از معدن بازدید داشته باشند چرا کده مشدکلی    افراد در هر سنی می. توان مشاهده نمود ا میها ر استاالگمیت

 .کند برای افراد ایجاد نمی

 طالمعدن تشت شویی در 
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در  و مدت زمان بازدید از معدن یک ساعت است. برای استراحت افراد، محلی تعبیه شده است که این محدل قدبالم  

 .ده استبوآن زمان فعالیت معدن، محل استراحت کارکنان 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدن نقره سی یرا -9-13

کشدف شدد. بعدد از اکتشداف معددن و انجدام        19۰۰قرار گرفته است، اولین بار در سدال  آیداهو  این معدن که در

 های الزم مشخص گردید که ذخیره کانسار معدن سی یرا به حدی نیست که بتوان آن را اسدتخراج نمدود.   آزمایش

ها برای فعالیت اکتشافی به منظدور پیددا کدردن     ر یافته است. این معدن بعضی وقتمالکیت معدن چندین بار تغیی

صدورت گرفدت معلدوم شدد کده       196۰شد. ولی بعد از فعالیت اکتشافی کامل که در سدال   ذخیره بیشتر فعال می

ی تددریس بده   برداری استفاده نمود. بنابراین از آن به عنوان محیط آموزشدی بدرا   توان از معدن به منظور بهره نمی

زمین یک گروه از تجار محلی  1982های معدن کاری استفاده شد. در سال  دانشجویان دانشگاه برای کسب مهارت

 در آن به راه انداختند.معدنی را گردشگری 

شود. قبل از ورود به معددن،   ای شبیه به اتوبوس استفاده می برای انتقال بازدیدکنندگان به ورودی معدن از وسیله

دهد. در داخل معدن افراد از نزدیدک   مای معدن توضیحاتی در خصوص معدن کاری سنگ سخت به افراد میراهن

هدای معددن کداری قددیمی و      شوند. راهنمای معدن دربداره روش  های معدن کاری سنگ سخت آشنا می با فعالیت

دهد. ایدن معددن    نشان می کنند، و تجهیزات معدن کاری قوی را که با هوای فشرده کار میداده مدرن توضیحاتی 

 .کنند شکل عبور می U های سط  صاف و کمی شیب دار دارد و بازدیدکنندگان برای دیدن معدن از تونل

تان را هم  توانید دوربین عکاسی برای ورود به معدن همراه داشتن کاله ایمنی و ژاکت سبک ضروری است. شما می

 .با خود به همراه ببرید

 .دالر 5سال  16دالر، بچه ها تا  9/5سال  6۰دالر، افراد باالی  1۰/5ورودیه: بزرگترها 

 .بعد از ظهر 14صب  تا  1۰زمان فعالیت معدن: ماه می تا سپتامبر و ژوئن تا آگوست از ساعت 

 

 بوئنا اسپرانزاطالی معدن یکی از تونل های نمایی از 
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 یکیمبرلالماس معدن  -9-14

قرار گرفته است این معدن که شامل یک معدن روباز و یک معدن زیرزمینی است در کیمبرلی در آفریقای جنوبی 

البتده در آن  اخدتالف    )و ترین گودال کنده شده توسط دست در جهان است شود بزرگ ادعا میدر برخی منابع و 

سدال بدوده و    43تعطیل شد. عمر این معددن   1914افتتاح شده و در  1871. این معدن در سال د دارد(نظر وجو

و جا کرده  میلیون تن از زمین را جابه5/22هزار نفر در آن مشغول به کار بودند که با کمک بیل و کلنگ  5۰حدود 

متر بود هر چند  24۰متر و عمك آن  463الماس را از دل آن استخراج کردند. پهنای این معدن  قیراطمیلیون  13

متر آن  4۰متر کاهش یافت. در حدود  215بعدها ریزش آوار منجر به پر شدن بخشی از معدن شده و عمك آن به 

 متر آن قابل مشاهده است. 175با آب پر شده و هم اکنون 

 
 

  

 نقره سی یرامعدن نمایی از 

 
 

 گودال کیمبرلی
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 لهستانولیچکا، ن نمک معد -9-15

یدن معددن کده    . اقرار داردو نزدیک شهر کراکوف در جنوب لهستان  در منطقه جنگلی کارلکولیچکا معدن نمک 

 1/2ه است. جالب است بدانیدد کده حددود    فعال بود 2۰۰7تا سال ه میالدی آغاز شد 13برداری از آن از قرن  بهره

 ند.کن میلیون نفر در سال از این معدن بازدید می

 های آن عبارت است از: ویژگی

 متر. 327تا  64گالری و تونل در اعماق مختلف، از  24۰۰

 یک کلیسای حفاری شده در داخل نمکها و لوسترهای نمکی و  ها، مجسمه کاری های چوبی، کنده راه پله

 از تاریخچه معدن نمک ینمایشگاه

 برای رفتن به عمك معدن بازسازی آسانسور قرن هفدهم

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 لیچکانمک ومعدن  سالن های بازسازی ش نمایی از
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 معدن شفابخ  رادون در مونتانا -9-16

برای استخراج نقره و سرب ایجاد شد اما مدتی بعد به دلیل داشدتن مدواد رادیواکتیدو و     1924این معدن در سال 

کرد بعد از چند بدار رفدت و آمدد     یک خانم که از معدن بازدید می 1949در سال  گازهای مضر رادون تعطیل شد.

رش درمان شده و هیچ اثری از آن نیست. بعد از تحقیقات متوجه شدند که دوز این مواد متوجه شد که بیماری ناد

صاحبان این معدن به شما توصیه  های نادر است. بسیار کم است و مکان مناسب برای پرتو درمانی و درمان بیماری

 .کنند برای ساعاتی در این مکان استراحت کنید و لذت ببرید می

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مک متروکه یکاترینبورگمعدن ن -9-17

 متری سدط  زمدین قدرار    65۰بیش از  ژرفای معدن نمک متروکه یکاترینبورگ در شهر یکاترینبورگ روسیه و در

ن دارند، شهرتی جهانی یافته است. این معدن آداخل ی ها های زیبایی که سنگ به دلیل الیه بندی دارد. این معدن

و در حال حاضر برای ورود به آن نیاز به مجوز دارید امدا یدک عکداس     متروکه سرشار از مواد معدنی متفاوت بوده

 .های زیبایی از این محل را خلك کنند روسی این محل وهم انگیز را به تصرف خود در آورده تا عکس

 
 

  

 رادونمعدن  فضای داخلی

 
 

 تونل های معدن یکاترینبورگنمایی از 
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 سونگ جیانگمعدن  -9-18

گذاران چینی را  سرمایه ده بود،گردیو متروکه رها شده دره حاصل از معدن کاری روباز که به مرور زمان، پر از آب 

ند. ساخت مجموعه بزرگ تفریحی د ورزشی با نام  اشی جدید برای جذب گردشگران بکارراهبه فکر  ترغیب کرد تا

بخش بزرگی از آن به یک هتل پنج ستاره اختصاص یافتده و  تا  در دستور کار قرار گرفت« سونگ جیانگ شیمائو»

 .ی بماندباقاز آن در زیر آب دیگر هایی  البته بخش

ها که  چینی .گذاری یک شرکت اروپایی در حومه شهر پکن، پایتخت چین در حال احدا  است این هتل با سرمایه

دنبال ه های آتی به یکی از پنج مقصد برتر گردشگری جهان تبدیل کنند، همواره ب قصد دارند کشورشان را در سال

این هتل است. سنگ   وکس زیرزمینی در معدن متروکههتل ل اینهای متفاوت هستند که آخرین آنها  ساخت هتل

پنج ستاره که بیشتر آن در زیرزمین قرار دارد، از امکانات رفاهی متنوعی از جمله یدک دریاچده اختصاصدی بدرای     

شود. این هتل همچنین به عنوان یک هتدل   های مدرن استفاده می برد و در ساخت آن از فناوری قایقرانی بهره می

محیطی نخواهد داشت و تامین انرژی آن نیز با استفاده از صفحات خورشیدی و چمن  آلودگی زیست سبز هیچگونه

 .عنوان عایك در سقف انجام خواهد شده ب

 
 

  

 سونگ جیانگ و هتل ساخته شده در آنمعدن نمایی از 
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 ساال سیلورماینمعدن  -9-19

های  ادامه یافت. همچنین در سال 19۰8و تا سال آغاز  15آن از قرن  فعالیتهتل ساال سیلورماین معدنی بود که 

شد. این معددن در   های معدنی انجام می در نزدیکی این معدن فعالیت 1962تا  1945های  و سال 1951و  195۰

کیلومتری استکهلم، پایتخت سوئد قرار گرفته است. برای مددت طدوالنی    12۰منلند کانتی در  شهر ساال در وست

به یک اتاق هتدل زیرزمیندی، جدایی بدرای     اکنون   نیاز سوئد بود و هم ترین منبع تامین نقره مورد این معدن اصلی

البتده اگدر   . های اکتشافی متعدد تبدیل شدده اسدت   تجربه ناهار خوردن در اعماق زمین، موزه، تئاتر زنده و فعالیت

های گرم مطمئن شوید، چرا که دمدای هدوا در آن در    خواهید داخل این اتاق هتل شوید باید از پوشیدن لباس می

هدای   جه سانتیگراد است. البته چندان هم نگران نباشید چرا کده بدا اسدتفاده از سیسدتم    کل طول سال تنها دو در

سانتیگراد افزایش یافته است تا بتوانید شدب را در ایدن مکدان خداص راحدت       18گرمایشی دمای هوای محیط به 

اسدتفاده از یدک سیسدتم    توانید با  کنند اما شما می های همراه در این هتل کار نمی ناگفته نماند که تلفن .بخوابید

متدری زمدین واقدع شدده اسدت.       155رادیویی داخلی با سط  زمین ارتباط برقرار کنید. این اتاق هتدل در عمدك   

تواندد هیجدان شدما را     همچنین مسیرهایی در داخل معدن برای گذراندن تورهای ماجراجویی وجود دارد کده مدی  

 .دوچندان کند

 

 

  

 ساال سیلورمعدن فضای داخلی نمایی از 
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 های معدنکاری در جهان موزه -10

 سنگ انگلستان زغالزه ملی مو -10-1

 Westسنگ انگلستان در منطقه  زغالموزه ملی 

Yorkshire  .واقع شده است 

به عنوان مدوزه شدروع    1988این معدن در سال 

به عنوان یکدی   1995به فعالیت نمود و در سال 

 های ملی ثبت گردید. از موزه

باشد که در  کننده تورهای زیرزمین می موزه ارائه

بددا شددرایط کددار    نبازدیدکنندددگا ایددن تورهددا 

آالت و تجهیزات معدنی آشدنا  معدنکاران، ماشین

 شوند. می

در این معدن برخی از تجهیزات معددنی قددیمی   

کردندد از قبیدل    که معدنکاران از آن استفاده مدی 

هدای کوچدک از    هدای معددنکاری، تنددیس    چراغ

سدنگ و برخدی   معدنکاران شاغل در معدن زغدال 

جددالت تولیددد و بدده فددروش  نشددریات، کتددب و م

 .رسد می

پوندد   3بازدیدکنندگان قبل از شروع بازدید مبلغ 

نمایندد کده پدس از     صورت ودیعه پرداخت میه ب

پوند یک سوغاتی از مجموعه با خدود بدرده و    3توانند انتخاب کنند که در ازای آن  اتمام بازدید در زمان خروج می

پوند از محل اعطای مبلدغ   139.۰16( مجموعه موزه 2۰15سال قبل ) پوند را پس بگیرند. با این سیاست 3یا آن 

 است. پوند اولیه بازدیدکنندگان درآمدزایی داشته 3

 

 

 

  

 تصاویری از موزه ملی معدنکاری انگلستان
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 موزه ملی معدن لوگزامبورگ -10-2

های معدنی، تجهیزات و مجموعه مدارك و اسناد مربوط بده اسدتخراج سدنگ     در این موزه تمامی ابزاراالت، ماشین

 اند. وجود داشته است را به نمایش گذاشته 19آهن که از قرن 

 باشد: های بازدید این معدن به شرح زیر می هزینه

 یورو 232بازدیدهای گروهی 

 یورو 12۰نفره  15های  برای گروه

 یورو به ازای هر نفر  8نفره  29تا  15های  برای گروه

 یورو 9بازدیدهای انفرادی هر نفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 تصاویری از موزه ملی معدن لوگزامبورگ
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 معدن سالینا تورداموزه  -10-3

میالدی بود هم اکنون بزرگترین موزه تاریخی نمک در  17معدنی که زمانی منبع ثروت غنی برای رومیان در قرن 

 دنیاست.

متری، موزه آنتدون   12۰( در عمك Tereziaدر این معدن سه موزه معدنی وجود دارد که شامل: موزه نمک ترزیا )

(Anton در عمك )متری و موزه رود1۰8( لفRudlof در عمك )متری ست. 42 

دادندد، جابجدا    های عمودی که در گذشته هزاران تن نمک را به سدط  انتقدال مدی    وسیله شفته بازدیدکنندگان ب

 شوند. می

آبگرم و دریاچه سطحی، سالن بولیندگ، سدالن آمفدی تئداتر، میندی       مجموعه مجهز به سالن نمک درمانی، استخر

 ست.ادر دریاچه زیرزمینی گلف، چرخ و فلک و قایقرانی 

 ست.ابخش درونی معدن فاقد هر گونه مواد حساسیت زا و باکتری 

 کند. های زیبای چوبی بازسازی شده قدیمی توجه را به خود جلب می تجهیزات و سازه

 

 

 

 

  

 دن سالینا تورداتصاویری از موزه مع
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 موزه معدنکاران کیپ برتون -10-4

 گردد. سال پیش برمی 25۰آغاز به کار این معدن به 

 صورت روزانه است.ه ین معدن بدر ا ربرگزاری تو

 باشد. دالر متغیر می 13دالر تا  4هزینه بازدید از معدن در طول هفته از نفری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موزه معدن طالی بوهمیا -10-5

 واقع گردیده است.  Cottage Grove ملی –موزه در منطقه تاریخی 

 نماید. می ها را در خود نگهداری ای از تصاویر، ابزار، سنگ این موزه مجموعه

 شود. زه توسط داوطلبان اداره میمو

 

 

  

 تصاویری از موزه معدنکاران گیپ برتون

 ساختمان موزه معدن طالی بوهمیا
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 های آن در جهان تفسیر میراث معدنکاری و نمونه -11

 

 15پانزده اصل تفسیر میراث -11-1

، تیلدن یکی از بزرگترین دانشمندان علم تفسیر هفت اصل را در تفسیر میرا  بنا نهداد و در سدال   1975 در سال

هشت اصل را به اصول هفت گانه تیلدن اضافه نمودند تدا علدم   د کیبل های لری بک و ت ، دو دانشمند به نام1994

  تفسیر را در این اصول پانزده گانه تکمیل نمایند. این پانزده اصل به قرار زیر است: 

تفسیر به نحوی که چیزی را توصیف کند یا به نمایش بگذارد، اگر باعث ایجاد ارتباط با شخصیت دروندی   .1

 .فایده است نشود، بییا تجربه بازدید کننده 

 شود. با تکیه بر این اطالعات انجام میاطالعات به همان شکل که وجود دارد تفسیر نیست. در واقع تفسیر  .2

 کند. تفسیر هنر است و بسیاری از هنرها را با هم تلفیك می .3

 هدف اصلی تفسیر، آموزش نیست بلکه برانگیزش است. .4

 .هدف تفسیر باید یک کل به جای یک جزء باشد .5

 تفسیر کودکان نباید خالصه و ساده شده تفسیر بزرگساالن باشد. .6

 .ای ویژه دارد هر مکان تاریخچه .7

 .بخشد های نوین در تفسیر به آن قدرت می استفاده از فن آوری و روش .8

 .کمیت و کیفیت اطالعات بسیار مهم هستند .9

 دانش مهارت مفسر در ارائه اطالعات و برقراری ارتباط حائز اهمیت است. .1۰

 ای باشند که توجه خوانندگان را جلب نمایند. متون تفسیری باید به گونه .11

 .های مالی گردد ای باشد که منجر جذب حمایت تفسیر باید به گونه .12

 تفسیر باید توانایی، عالقه و درك بازدید کنندگان را ترغیب کند. .13

 تواند بهترین تجارب را گسترش بدهد. مفسر می .14

 رتمند و موثر است.عشك عامل اصلی در تفسیر قد .15

 
  

                                        
 نکویی صدر ترجمه ،اصول تفسیر میرا  در صنعت گردشگری 15
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 القای شرایط فضای کار در معدن کویین -11-2

شده سوار و آنها را  در معدن زیرزمینی کویین گردشگران را بر قطارهای مخصوص این کار که در معدن استفاده می

بازدید کنند. این کار بر هیجان، تاثیر گذاری و ایمنی  های ساده معدنکاری، کاله و چراغ پیشانی می ملبس به لباس

 می افزاید.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

های ساده معدنکاری، کاله و چراغ  باسو ل مخصوص قطارتصاویری از 

 ك برای بازدید کنندگان استفاده می شود پیشانی
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 مرکز تفسیر و موزه معدنی کانالس، پرتقال -11-3

ای است از ترکیب و همکاری صنعت، آموزش و علم که به توسعه منطقه خود کمک بزرگدی کدرده    این مرکز نمونه

در ایدن مدوزه    سدت. اهای ژئوپارك آروکا  گشایش یافت یکی از مهمترین جاذبه 2۰۰6است. این مرکز که در سال 

های یافت شده در معدن اسلیت  های زمین شناسی مربوط به تریلوبیت معدنی سالنی برای نمایش فیلم و انیمیشن

هدایی از ایدن    توانندد ماکدت   در نظر گرفته شده است. همچنین بازدیدکنندگان که عمدتا دانش آموزان هستند می

 ها را در اختیار داشته باشند. تریلوبیت

 
 
 
 

  

 تصاویری از فضای موزه معدنی کانالس
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 ادن طالی سادو، ژاپنمع -11-4

شد، امروزه معادن طدالی متروکده خدود را بده معدرض نمدایش        شناخته می سرزمین طالم کشوری که زمانی با نا

آفرینی برای ژاپن نبود و پس از آن هم، این معادن  گذارد. متوقف شدن تولید طال در این معادن، پایان راه ثروت می

دند، همچنان برای ژاپن درآمدزایی و ارزآوری داشتند؛ آن هدم درآمددی   های طال شده بو که اکنون تبدیل به موزه

 .دائمی و باثبات، درآمدی که با گذشت زمان به انتها نخواهد رسید

کنندد؛ موضدوعی کده یکدی از بزرگتدرین مشدکالت        آنها از این طریك به حفظ تاریخ و فرهنگ خود هم اقددام مدی  

 .ستکشورهای در حال توسعه با ورود گردشگران ا

چقدر احتمال دارد که یک فرد در طول زندگی خود، یک معدن طدالی زیرزمیندی را از نزدیدک ببیندد، بدا نحدوه       

و جدا کردن  زرشویی حفاری در آن و شرایط معدنچیان آشنا شود و خودش هم با در دست گرفتن یک تشتک، به

هدای   هدا و شدنیده   ا مهیا است که خواندههای طالی ژاپن این فرصت برای آنه شن از قطعات طال بپردازد؟ در موزه

 .خود را در مورد معادن طال، با چشمانشان ببینند و با دستانشان لمس کنند

 

 معادن طالی سادو، ژاپن
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 معادن طالی مولی کاتلین -11-5

ارتفاع سداختمان   )به متر 3۰۰ یک معدن عمودی تاریخی در کلرادو است. شفت معدن ی مولی کاتلینمعدن طال

 .کننده دارد نفر بازدید 4۰،۰۰۰حدود  در سالین معدن ا .رود ( پایین میامپایر استیت

گیرند که که شرایط کدار در معددن را بدا تمدام      در این معدن نیز بازدیدکنندگان در بدو ورود در شرایطی قرار می

 وجود حس کنند.

 

 

 

  

 طالی مولی کاتلینمعادن 
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 سرزمین حفاری، انگلستان -11-6

درخواست  2۰14ست و امریکا در سال ام تجاری ی دیگرلند در انگلستان به صورت یک برند و ناا های زنجیره پارك

 از این پارك و استفاده از این برند را داده است. ای تاسیس شعبه

 های  بزرگ و کوچک های واقعی حفاری و سایرماشین رانندگی با انواع ماشین

 تجربه انجام حفاری و برداشت در سایت با ماشین حفاری

 الت حفاری آماشین  هدایت تمامی امکانات سرگرمی و بازی با

 امکان عکاسی از مناظر اطراف با هدایت ماشین آالت حفاری

 نفر بازدیدکننده داشت. 2۰۰۰۰( بیش از 2۰۰۰در سال نخست راه اندازی )

 های متفاوت هستند. شعب پارك در مناطك مختلف بسته به مکان و شرایط دارای تم و طرح

 
 
 

  

 سرزمین حفاری دایگرلند
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 وبیهای طالیی در آفریقای جن شهر صخره -11-7

متروك  1971در محل یک معدن طال که از سال تفریحی آفریقای جنوبی  -های موضوعی ترین پارك یکی از بزرگ

 و تعطیل شده ساخته شده است.

 مجهز به سینمای چهار بعدی برای نمایش مراحل مختلف استحصال و استخراج طال

 فریقای جنوبیتور زیرزمینی از معدن و آشنایی با ثروت آ

 های آب گل آلود درون پارك برای بازدیدکنندگان از دورن گودالامکانات استحصال طال 

 با عبور از مسیرهای بازسازی شده قدیمی ترین مسیر ترن هوایی )آناکودا( ترین و پرپیچ و خم ترین، بزرگ سریع

 طال )استخراج، ریخته گری( مرکز آموزشی اکتشاف و خانه میرا  برای کودکان و نوجوانان، بخش چرخه

 های گروهی، خانه سوغاتی و یادگاری چرخ و فلک و قایك رویایی، حلقه طالیی، بازی

هدای   به درون یکی از شفت کیلومتر در ساعت 1۰۰متر با سرعت  5۰برج وحشت : سقوط از یک استیج به ارتفاع 

 معدن باز

 
 

  

 شهر صخره های طالیی
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  در ایران برندسازی معادن برای زمین گردشگری -12

دنکاری الیی برخوردار است و تعداد معادنی که دارای آثار باستانی معآنجایی که معدن کاری در ایران از قدمت بااز 

این بخش یژه آن معادنی که متروکه هستند، به و معادن فوق الذکر از با برندسازی می توانتند، پرشمار است؛ هس

ادامه تعدادی از این معدادن  در  را در کشور فعال نموده و از آن بهره برد. و در واقع زمین گردشگری از گردشگری

 معرفی می گردند.

 

 16 وزه نیشابورمعدن فیر -12-1

واقع  رکیلومترى شمال غرب شهرستان نیشابو 53در ، معدن فیروزه در استان خراسان رضوى در بخش تحت جلگه

. بده تدازگى بدراى    اسدت راه خداکى  ، کیلومتر راه آسفالت درجه دو و بقیده  41شده است. براى دسترسى به معدن 

آب و و  استکیلومتر  4۰به مساحت تقریبى ، ضلعىآسفالت آن اقداماتى در حال انجام است. محدوده معدن، چند 

 .باشد مىمتر  295۰تا  155۰ سرد کوهستانى و ارتفاع آن، هواى منطقه

به استناد کشف جسدى ، ترین معدن فعال دنیا باشد و سابقه بهره بردارى از آن قدیمى شاید معدن فیروزه نیشابور،

 .سال برسد 5۰۰۰به بیش از  در شهر قدیمى تپه برج،

 

 ها ویژگی

  شود معدن فیروزه نیشابور تنها معدن فیروزه کشور است که بهره برداری می

 .سنجند که ارزش فیروزه سایر کشورها را نسبت به آن می ترین فیروزه جهان است به طوری فیروزه نیشابور معروف

تواندد   بازدیدد گردشدگری مدی    لذا بدرای ، شود هایی استخراج می این معدن به روش زیرزمینی و با حفر چاه و تونل

تدوان بده    جذاب باشد. همچنین با فراهم آوردن لوازم ایمنی مثل کاله ایمنی معدن و نیز لباس گرم و مناسب مدی 

 .خدماتی را ارائه دادگردشگران 

ابراین مشداهده چگدونگی ایدن امدر     گیدرد، بند   صورت می نیزدر معدن برای استخراج ماده معدنی فعالیت انفجاری 

 .الب توجه باشدگردشگران جند برای توا می

بازدیدد   بددین صدورت  ه و دونمگردشگر تواند کمک قابل توجهی به جذب  معدن می وجود کارگاه صنایع دستی در

توان در مدت زمدان معدین و کوتداه     شوند. همچنین می های برش سنگ فیروزه آشنا می کنندگان از معدن با روش

 .زار نمودکارگاه آموزش برش فیروزه را هم برگ

پذیرند لذا با ایجاد  هایی را هم برای تهیه موارد دلخواه مشتریان خود می هنرمندان در گارگاه صنایع دستی سفارش

توان محصوالت حاصل را با قیمتی مناسب برای جذب گردشگر به آنان عرضه کدرد.   فروشگاهی در محل معدن می

ابور و انواع مواد غذایی و نوشیدنی را هم به بازدید کننددگان  توان در فروشگاه فوق، صنایع دستی نیش به عالوه می

 . ارائه نمود

 

                                        
 ، کارشناس دفتر امور اکتشافگردشگری معدنی، آیدین زینالزاده 16
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 معدن مس سرچشمه -12-2

کیلومتری جنوب رفسنجان قرار دارد. ارتفداع   5۰کیلومتری جنوب غرب کرمان و  16۰مجتمع مس سرچشمه در 

ت. کانسارهای سرچشمه در متر اس 3۰۰۰متر و بلندترین نقطه آن  26۰۰این ناحیه از سط  دریا به طور متوسط 

هدای رسدوبی و    های چین خورده گسله، سدنگ  قسمت مرکزی سلسله جبال زاگرس قرار گرفته و متشکل از سنگ

تدرین   رفیری است. این معدن یکی از بدزرگ ومواد آتشفشانی اوایل دوره سوم است. کانسار مس سرچشمه از نوع پ

ن سال پیش در امتداد رشته کوه زاگرس تشکیل شدده اسدت.   میلیو 25رود که در  معادن روباز جهان به شمار می

درصدد   7/۰ میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سدولفوری بدا عیدار متوسدط     1میزان ذخیره این معدن در حدود 

 .برآورد شده است

های عظیم حفاری، بارگیری و حمل مواد معدنی وجدود دارد. ایدن معددن بده روش روبداز و       در این معدن دستگاه

باشد. مراحل استخراج در این معدن  متر می 15متر و عرض آن ها  5/12 ها شود که ارتفاع پله انی استخراج میپلک

هایی را با قطر و  باشد. برای عملیات حفاری در معدن چاله شامل چهار مرحله حفاری، انفجار، بارگیری و باربری می

هدا را   ها را با مواد منفجره پر نموده و سپس آن کنند و داخل آن های حفاری حفر می طول مشخص توسط دستگاه

هدای   های الکتریکی با قدرت باال به داخدل کدامیون   ار، ماده معدنی توسط بیلجپس از عملیات انف. کنند منفجر می

 .شود تن بارگیری شده و به سنگ شکن اولیه منتقل می 12۰بزرگ با ظرفیت 

های سنگ شکن، آسیاها و سرند و نیز  ارد که در آن انواع دستگاههمچنین کارخانه فرآوری ماده معدنی نیز وجود د

باشدد کده جهدت     های فرآوری ماده معدنی وجود دارد که محصول نهایی فرآوری، مس آند و کاتد می سایر دستگاه

 .تولید شمش مس و تولید کابل و صنایع الکترونیک کاربرد دارد

 

 ها ویژگی

 :ند به لحاظ گردشگری برای بازدید مناسب باشدتوا معدن مس سرچشمه به دالیل زیر می

 .شود معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین معادن روباز جهان است که به روش پلکانی استخراج می

های حفاری، بارگیری و حمل و نقل ماده معدنی( در این معدن  )دستگاه ایران های معدن کاری ترین دستگاه عظیم

 .ای جالب خواهد بود هر بازدید کننده ها برای وجود دارد که دیدن آن

وجود کارخانه فرآوری مواد معدنی و مشاهده چگونگی روند تولید محصوالت در این کارخانه برای افدراد بده ویدژه    

 .دانشجویان و دانش آموزان لذت بخش و آموزنده است

بیت گردشگری ایدن معددن را   تواند جذا مشاهده چگونگی انجام عملیات انفجار جهت استخراج ماده معدنی نیز می

 .باال ببرد

 :تواند به جذب بیشتر گردشگر نیز کمک شایان توجهی نماید پیشنهادات زیر می

 .اند هایی برای عرضه صنایع دستی استان و به ویژه محصوالتی که از فلز مس تهیه شده ایجاد فروشگاه

شناسی بدرای دانشدجویان و بده     عدن و زمینهایی در خصوص رشته م های آموزشی، کتاب عرضه لوازم ایمنی، فیلم

 .ویژه به زبان ساده و قابل فهم برای دانش آموزان

 .ها عرضه مواد غذایی و نوشیدنی در این فروشگاه
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 .راهنمای معدن های تهیه نقشه

 .ایجاد محیطی برای استراحت بازدید کنندگان

 

 معدن مس قلعه زری بیرجند -12-3

کیلومتری جندوب شهرسدتان    18۰در شمال شرق کویر لوت و در حدود  مس قلعه زری در مجاورت ده قلعه زری

متدر از سدط  دریدا ارتفداع دارد و راه      1539بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. بلندترین نقطه آن 

 کیلومتر ابتدای آن )تا شهر خوسف( آسفالت بوده و 36ای است که  اصلی ارتباطی معدن با شهرستان بیرجند جاده

 .گیرد باشد و در مسیر آن روستاهای نسبتا بزرگ هومند، سرچاه و بصیران قرار می کیلومتر دیگر خاکی می 144

 بدرداری قدرار گرفتده    ای مس ایران است که از روزگاران قدیم مورد بهدره  ترین معادن رگه معدن قلعه زری از بزرگ

سدال   8۰۰دست آمده، بالغ بدر  ه شناسی ب باستانهای معدنی در این منطقه بر اساس اطالعات  است. سابقه کاوش

باشد، کارهای شدادی بسیار پراکنده که بعضام چندین کیلومتر طول و چند ده متر عمك دارند، گدواهی بدر    قبل می

هدای   ها در استخراج معادن با روش تالش وصف ناپذیر پیشینیان ما در جهت دستیابی به مواد معدنی و مهارت آن

ای داشته به  عنوان محصول اصلی معدن جایگاه ویژهه . آن چه مسلم است عالوه بر مس، طال نیز بباشد ابتدایی می

 عنوان کانسار مسه شناسی همواره ب تسمیه قلعه زری بر همین اساس بوده و در منابع علمی زمین نحوی که وجه

شدود   های ذوب مشاهده می سرباره است. قلعه نسبتا بزرگ و باستانی منطقه که در اطراف آن طال از آن یاد شده -

های جدید و منظم معدن  های استحصال مواد معدنی در مجاورت معدن دارد. فعالیت حکایت از وجود نوعی کارگاه

ژاپنی )شرکت لدوت ایدران و نتیتسدو ژاپدن( آغداز       - توسط یک شرکت ایرانی 1349کاری در این منطقه در سال 

سهم طرف ژاپن خریداری و ادامده کدار بدا     1371امه یافت تا اینکه در سال اد میناکان گردید و بعدها تحت عنوان

 1354تدا سدال    1349گیدری گردیدد. سدپس از سدال      مشارکت بخش خصوصی و شرکت صنایع مس ایدران پدی  

 .تأسیسات معدن کارخانه در حوالی معدن ایجاد شد

 

 ها ویژگی

 : باشد های زیر می های گردشگری ویژگی رای فعالیتتوان گفت دلیل انتخاب معدن مس قلعه زری ب به طور کلی می

های قدیم مدورد بهدره بدرداری قدرار      ای مس ایران است که از زمان ترین معادن رگه معدن مس قلعه زری از بزرگ

 .گرفته است

 1۰۰توان عمدك   می که به واسطه آنها شود هایی استخراج می ها و تونل این معدن به روش زیر زمینی و با حفر چاه

 .متری زیر زمین را مشاهده نمود

 .توان در این معدن مشاهده نمود های مس را می انواع کانی

 .دیدن گسل واقعی و مشاهده کانی سازی در درون آن قطعام برای بازدید کنندگان جالب خواهد بود

ل اندواع سدنگ   ایدن کارخانده شدام    های موجدود در  وجود کارخانه فرآوری مس و مشاهده انواع تجهیزات و دستگاه

 .فرآوری مس جالب و قابل توجه است دها، آسیاها و سرندها و چگونگی فراین شکن
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ای را در این محل ایجاد نمود که در آن ابزار آالت قدیمی مورد  توان موزه به دلیل وجود قلعه باستانی در منطقه می

 .گذاردها را در آن به نمایش  استفاده برای استحصال مس و همچنین انواع کانی

 .ها را عرضه نمود هایی در کنار موزه، صنایع دستی منطقه و نیز انواع غذاها و نوشیدنی با ایجاد فروشگاه

 .توان به جذابیت گردشگری آن افزود کننده مییمنی در معدن برای افراد بازدیدبا فراهم نمودن لوازم ا

 .بر جذابیت گردشگری معدن خواهد افزوددگان کننبازدیدبرای جابجایی  حمل مواد معدنی های از واگناستفاده 

 

 معدن سرب نخلک -12-4

کیلومتری شهر انارك و در استان اصفهان واقع شده است. این معدن از جمله  4۰معدن و کارخانه سرب نخلک در 

 زبادادگستر معادن باستانی کشور بوده و سابقه معدن کاری در آن به دوره ساسانیان مقارن با پادشاهی انوشیروان 

به قرن دوم میالدی  یدر محوطه معدن سرب نخلک عبادتگاهی وجود دارد که تاریخ بنای این چهار طاق گردد. می

اندد و   کدرده  گردد. این بنا عبادتگاه کسانی بوده است که در دژ روبروی آن و در قلعه بزرگ نخلک زندگی می بر می

 .اند بودهبه کار استخراج سرب از دل کوه و جداسازی نقره آن مشغول 

هزار تن برآورد شدده اسدت و میدزان     85۰، حدود 1364در سال  %9نظرگرفتن عیار حد ذخیره قطعی معدن با در

 .استتن کنسانتره سرب  125۰تولید سالیانه این معدن 

تدوان از آن بده عندوان اولدین کارخانده       رسدد و مدی   می 133۰سابقه راه اندازی کارخانه فرآوری این معدن به سال 

کارخانده   1335توسط دولت اداره شده و در سدال   1322ری مواد معدنی کشور نام برد. معدن نخلک از سال فرآو

 فرآوری آن راه اندازی گردید.

 

 ها ویژگی

با توجه به اینکه معدن سرب نخلک در استان اصفهان قرار دارد و به دلیل اینکه شهر اصفهان یک شهر گردشگری 

 .گردشگر بیشتر مورد توجه باشد تواند از نظر جذب لذا می است

هدای   باشد لذا مشداهده اولدین دسدتگاه    کارخانه فرآوری سرب نخلک اولین کارخانه فرآوری مواد معدنی کشور می

 .باشد فرآوری در این کارخانه جالب می
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 معدن طالی موته -12-5

 در و وستای رباط تركر و موته روستای کیلومتری 8، در کیلومتری جنوب غرب تهران 27۰معدن طالی موته در 

 .باشد متر می 23۰۰تا  19۰۰ارتفاع منطقه از سط  دریا . دارد قرار میمه شهر از کیلومتری 5۰ فاصله

های باستان شناسی در منطقه با کشف ابزارهدای قددیمی    سال قبل شناخته شده بود. کاوش 4۰۰۰موته از حدود 

اریه مخصوصام در زمان امیر کبیر، اقداماتی برای بهره برداری استخراج این حقیقت را ثابت کرده است. در دوره قاج

 بهره برداری شد. بهره برداری از معدن موته بعد از انقالب آغاز شده است.و از آن  از معادن طال به عمل آمد

میلیون تن سنگ طال وجدود   2کیلومتر مربع برآورد شده است و در آن در حدود  25مساحت معدن موته زاید بر 

شدود.   این معدن به روش روباز و انجام عملیات آتشباری بهره بدرداری مدی   باشد. کانسار طالدار می 9و دارای  اردد

 .کنند ریزند و به سمت کارخانه حمل می ماده معدنی پس از انفجار توسط بولدوزر به داخل کامیون می

 BHP توسط شرکت استرالیایی 1372ل عنوان اولین کارخانه استحصال طالی ایران در ساه مجتمع طالی موته ب

کیلومتری  15۰ترین تولید کننده شمش طال در ایران در  راه اندازی گردید. کارخانه طالی موته به عنوان مهم

 36کیلوگرم طال و  3۰۰کیلومتری گلپایگان واقع شده است. تولید سالیانه این واحد در حدود  5۰شهر اصفهان و 

شود و عیار متوسط  اك این کارخانه از دو معدن سنجده و چاه خاتون تامین میکیلوگرم نقره می باشد. خور

ها  کارخانه طالی موته انواع دستگاه تن در روز است. در 6۰۰می باشد. ظرفیت کارخانه به طور متوسط  ppm 2آن

 .های تغلیظ و تولید طال وجود دارد شامل سنگ شکن، آسیا و سایر دستگاه

 

 ها ویژگی

سال قبل شناخته شده و مدورد بهدره بدرداری     4۰۰۰اهد باستان شناسی، معدن طالی موته از حدود بر اساس شو

قرار گرفته است، بنابراین ایجاد موزه و به نمایش گذاشتن ابزار آالت قدیمی استحصال طال در این موزه ضروری به 

 .نظر می رسد

ه شهر اصفهان به عنوان یک شهر گردشدگری بدرای   این معدن در استان اصفهان قرار دارد که خود استان و به ویژ

 .تواند از نظر جذب گردشگر در رتبه باالتری نسبت به سایر معادن قرار گیرد همه مردم شناخته شده است، لذا می

همه برای تر از همه دیدن طال در یک معدن طال  مشاهده یک معدن طالی واقعی و چگونگی استحصال طال و مهم

 .جذاب و دیدنی است

فروش محصوالت تولیدی مرتبط  و نیز هایی برای عرضه صنایع دستی اصفهان که شهره جهانی دارد ایجاد فروشگاه

 .باشد مناسب میهای طبیعی و زمین شناختی منطقه  با جاذبه

 .محلی در معدن برای استراحت بازدیدکنندگان از معدن ایجاد شود
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 معدن زغال سنگ زیرآب -12-6

رچه نسبت به معادن شدادی از قدمت و سدن کمتدری برخدوردار اسدت امدا بده دلیدل        معدن زغال سنگ زیرآب گ

 تواند به یک قطب گردشگری تبدیل گردد.  هایی، می خود و ویژگیتجهیزات کامل در زمان 

اد راه بده هنگدام ایجددددد    1313تا  131۰های  طالعات اولیه در رابطه با وجود زغالسنگ در منطقه زیرآب به سالا

عملیات جهت شناخت دقیك و تکمیل اطالعات،  1338-1341های  گردد. در سال میری تهران شمال برآهن سراس

زمدین شناسدان شدرکت ذوب آهدن ایدران، بدا        1347آلمان شروع گردید و از سال  ماگداکتشافی توسط شرکت 

یجه آن شدروع بهدره   همکاری کارشناسان روسیدده توانستند نتایج بسیار خوب و درخشانی را به ثبت رسانند که نت

 . باشد می 135۰برداری از معادن کارمزد در سال 

باالیی برخدوردار بدوده اسدت ضدمن      معدنی و رفاهی این معدن با مقایسه با سایر معادن در زمان خود از تجهیزات

دن ایدن  به شمار می آید. با غیرفعال و متروکه شد اینکه نزدیکی آن به راه آهن مرکزی یکی از امتیازات این معدن 

مطالعه اولیه بدرای سداخت پدارك علمدی     معدن، ایده دیگری جهت استفاده از این مجموعه شکل گرفت و باالخره 

بسدتر ایدن پدارك در     1381آغاز شدد و در سدال    1379تحقیقاتی )پردیس زیراب( دانشگاه شهید بهشتی از سال 

پدارك علمدی تحقیقداتی    . بهشتی در آمدد اراضی جنگلی شهر زیراب سوادکوه شناسایی و به تملک دانشگاه شهید 

توسط وزیر علوم وقت افتتاح شد و در همین سال نیز اساسنامه آن به تصدویب   1381پردیس زیراب در بهار سال 

هدای  هیأت امناء دانشگاه شهید بهشتی رسید و همچنین این پارك در همین سال هم به عضدویت انجمدن پدارك   

 . در آمد ( IASP ) تحقیقاتی –علمی 

کیلومتری شمال شرقی تهران و  18۰ فاصله در ' زیراب ' شهر در بهشتی شهید دانشگاه تحقیقاتی –پارك علمی  

وسعت این بستر به حدود . کیلومتری دریای مازندران و بستر پارك در حاشیه جنوبی شهر زیراب واقع است 7۰

جنگل های صنعتی هم مساحتی برابر ای حد فاصل شهر زیراب و رسد و عرصه جنگلی کوهپایهیکصد هکتار می

 .هکتار دارد 7۰۰یکهزار و 

پس از مرمت  این مجموعه که اغلب همان تاسیسات مجموعه معدنی هستند، برداری و امکانات قابل بهره تاسیسات

مربع هزار متر  9هایی با زیر بنای بیش از شامل ساختماناند. این مجموعه  برداری قرار گرفته مورد بهره و بازسازی

های شیمی چوب و خمیر های پژوهشگران و اساتید، کارگاه فنی، آزمایشگاههای آموزشی، خوابگاهشامل ساختمان

که تماما بناها معدنی تغییر کاربری  و کاغذ، کتابخانه، آشپزخانه و غذاخوری، تاالر اجتماعات و سامانه رایانه است

 یافته است.

 های آموزشی است. ی مجموعهاین مجموعه قابل بازدید و اقامت برا
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 شناختی زمین میراث: ایران ژئوتوریسم و ژئوپارک های توانمندی اطلس ،1388 علیرضا، کاظمی، مریا 

 .کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان ایران،

 ،کشور زمین علوم های داده ملی پایگاه اقتصادی، شناسی زمین بر ای دیباچه ،1381 منصور، قربانی. 

 ،دانشگاهی نشر مرکز ،13۶۷ پور، علی ترجمه معدنی، خایرذ شناسی زمین ،1۹83 اسمیرنوف. 

 ،فرهنگی و انسانی علوم پژوهشگاه ،(دوم و اول جلد) قدیم ایران در شناسی کانی ،13۴8 ،.م زاوش. 

 سازمان کتاب، تدوین طرح ایران، در معدن و شناسی زمین دانش تاریخ ،13۷۲ ،.ک پور، علی 

 .کشور شناسی زمین

 ،کتاب نشر و ترجمه بنگاه اسالم، تا آغاز از ایران ،13۵۵ معین، دمحم ترجمه گیرشمن. 

 ،طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاهی مرکز ایران، در شهرنشینی آغاز ،13۶۷ ،.ی مجیدزاده. 

 ،بلخ نشر ویج، ایران در زمین و کیهان دانش پیشینه در جستاری ،13۷۶ ،.م بربریان. 

 ،آگاه انتشارات ن،ایرا اساطیر در پژوهشی ،13۷۶ ،.م بهار. 

 ،کشور شناسی زمین سازمان ایران، در روی و سرب ذخایر ،13۷۹ ،.م قربانی. 

 ،کشور شناسی زمین سازمان کتاب، تدوین طرح جیوه، آرسنیک، آنتیموان، ،13۷۴ ،.م قربانی. 

 ،شهید دانشگاه زمین علوم دانشکده درسی، جزوه ایران، در گوهر تاریخ و گوهرشناسی ،138۰ ،.م قربانی 

 .بهشتی

 ،تهران, زمین آرین, "معدنی ذخایر و ایران طبیعی اقتصادی شناسی زمین ،138۹ ،.م قربانی. 

 ،تهران, زمین آرین, " ایران کانسارها و معدنی های نشانه اقتصادی شناسی زمین ،138۷ ،.م قربانی. 

 ،تهران, "ایران معدنی های نشانه و کانسارهای اقتصادی شناسی زمین ،138۷ ،.م قربانی. 

 ،تهران, اسالمی بزرگ المعارف دائره مرکز, "ایران معدنی منابع ،138۷ ،.م قربانی. 

 صنعتی امیرکبیردانشگاه ، روشهای استخراج معادن سطحی، 13۹3، مرتضی، اصانلو. 

 ،امیرکبیر صنعتی دانشگاه نشر مرکز معادن، بازسازی ،138۰ مرتضی، اصانلو. 

  ،انتشارات مهکامه.کوتوریسم؛ راهی برای گردشگری پایدارا، 13۹۵احسانی، افسانه ، 

 آنها ژئوتوریستی پتانسیل و معادن“ ،138۵. ب صدری، نکوئی”. 

 منابع فارسی
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 ورقه محدوده در سیستماتیک ژئوشیمیایی اکتشافات گزارش ،1381 اصغر، علی پاک، حسنی 

 .کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان قروه، 1:1۰۰،۰۰۰

 کارهای پیشرفت درباره گزارش و میدوک اکتشاف طرح ادامه پیشنهاد ،13۶1 مرتضی، زاده، مومن 

 .کشور شناسی زمین سازمان میدوک، حوزه مس کانسارهای اکتشافی،

 های محوطه در کهن کاری معدن و فلزکاری مطالعات ماتیمقد گزارش ،1381 مژده، زاده، مومن 

 کهن، فلزکاری و کاری معدن مطالعات کمیته ،(کاشان،قم) وشنوه و اریسمان تاریخ از پیش باستانی

 .کشور فرهنگی میراث سازمان پژوهشگاه

 توسعة به ای دریچه: چهرآباد نمک معدن در کاری معدن میراث ،138۷ بهرام، صدری، نکوئی 

 غرب شمال های استان معدن مهندسی نظام های سازمان ژئوماین فصلنامه شدادی، معادن توریسمژئو

 .کشور

 نظام مجله بهربرداری، و شناختی زمین و معدنکاری میراث از صیانت لزوم ،13۹۰ بهرام، صدری، نکوئی 

 .معدن مهندسی نظام سازمان معدن، مهندسی

 ایران معدن مهندسی نظام مجله آنها، ژئوتوریسمی یلپتانس و معادن ،138۶ بهرام، صدری، نکوئی. 

 ،معادن توسعه مجله غیرنفتی، اقتصاد ی خفته پتانسیل معدنی؛ گردشگری ،13۹۲ آیدین، زینالزاده. 

 ،الیونیون معدن موردی مطالعه: معدنی گردشگری های پروژه توسعه مشکالت ،13۹۵ آیدین، زینالزاده 

 .معادن توسعه مجله ،(اسپانیا شرق جنوب)

 ،گردشگری، مقاصد به معدنی شهر تبدیل واسطه به اقتصادی توسعه: کیمبرلی ،13۹۵ آیدین، زینالزاده 

 .معادن توسعه مجله

 

  



 

 

 Larry Beck, Ted T. Cable, Interpretation for the 21st Century: Fifteen Guiding Principles 

for Interpreting Nature and Culture, Second Edition Paperback – July 1, 2002 

 

 http://www.goldmine-idaho.com/ 

 http://countryboymine.com/ 

 https://museum.wales/bigpit/ 

 http://www.bohemiagoldminingmuseum.com/ 

 http://www.minersmuseum.com/ 

 http://www.visitluxembourg.com/en/place/museum/mining-museum-rumelange 

 http://nationalminingmuseum.com/ 

 http://www.goldminetours.com/index.html 

 http://www.tour-edmine.com/museum.htm 

 http://www.queenminetour.com/Mine-Tours 

 http://www.pioneertunnel.com/ 

 http://ngdir.ir/SiteLinks/Abandoned_Mines/index.asp 

 http://ngdir.ir/MiningInfo/PMiningInfo.asp 

 http://www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=1279 

 www.tebebartar.ir 

 http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-

view_forum_threads2.php?comment=116854&SSOReturnPage=Check&Rand=0#ref116854 

 http://karizkish.com/history/ 

 انگلیسیو سایت های منابع 

http://www.tebebartar.ir/
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_threads2.php?comment=116854&SSOReturnPage=Check&Rand=0#ref116854
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_threads2.php?comment=116854&SSOReturnPage=Check&Rand=0#ref116854

