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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٠٥/١١/٢٠٠٩                               ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
  
  

  ۀ آنها آيندنقشه برداری فلزات ضروری ِو
  

  دنصرف نشان می دهم در  رانقشه های جديد جهانی مقدار مس، آلومينيم، آهن و جست
  

  
  ديده می شود) ٢٠٠٠سال (روی اين نقشه مقدار جست در مصرف 

  
چه مقدار امروز است که اين هنوز مبهمتر از آن . در مورد موجوديت فلزات در زمين هنوز هم کامل نيستت معلوما

  . اکنون تخمينات تازه در باره بدست آمده است.فلز در مصرف قرار دارد
  

   :هننا ويکاز 
  

ين مواد خام همه ساله از هزارها تن از ا. مس، آلومينيم ، آهن و جست تعلق می گيرند به فلزات اساسی جامعۀ بشری
 بطور مثال در کيبل های برق، ساختمان ها، تلفون های موبايل،  کهدنمعادن استخراج و به تمام جهان تقسيم می گرد

زمانيکه اين توليدات ديگر مورد استعمال نداشته باشند . ماشين آالت، بتريها يا بادی موتر ها بکار برده می شوند
در عمل کمتر به آن  گرچه –د وردوباره بدست آ دار بزرگ آهن، جست، آلومينيم و مسمی توان مق) کهنه گردند(

ولی . مواد خام را تشکيل می دهندمهم  از اين نگاه فلزات به مصرف رسيده در عين زمان منبع ثانی . می گردداقدام
کوشش دارد مقدار   نيوهافن يال دراز پوهنتونجاسن راوخ اکنون . در مورد حجم آن معلومات کافی در اختيار نيست

  .نقشه برداری نمايد به سويۀ جهانی  راانر به دوِ اين فلزات
  

  ءمرا کز تراکم قابل اعتنا
ديپوهای مواد فاضله : ول داشته است که واقعاً  در مصرف قرار دارندذبه همان قسمت فلزاتی مب خود را راوخ توجه

و زنگزده گی در محيط زيست پخش می گردند، در نظر گرفته ) هالکاست(يد گی ئو همچنان آن مواد که در اثرسا
او صرف در مورد آلومينيم، مس، : جمع آوری کرد  به دوران همه مطالعات را در بارۀ فلزاِتاً بعدمحقـق  .نمی شوند

ر مصرف فلزات بطورشد که مقدار داد به اين وسيله نشان  و ی معلومات بدست آورده توانستفآهن و جست بمقدار کا
مند ر مناطقی که از نظر اقتصادی قدرتد: که قابل تعجب نيستبوده  )BIP( خالصنا توليدات رشد تخمين مطابق به 

کثراً  خانه ساخته می شود، موتر خريداری می گردد و هم اکثرًا خط آهن اعمار می گردد و کيبل ها انداخته اهستند 
  .می شوند

 ٢٠٠٠سال ) بی آی پی (و ارقام  يالاز همکاران پوهنتون )بی آی پی(صل اعداد و ارقام به دست آمدۀ يک نقشۀ مفبا 
او اين نقشه را با پيمايش . ترتيب نمود) گرافيک مالحظه گردد ( را، محقـق برای هر فلز يک نقشۀ توزيعبانک جهانی
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  بايد ياتی نيز با اين فرضيه که هرجا روشنی زياد است سويۀ ح، روی کرۀ زمين با ستاليت برقروشنیتوزيع های 
  .، دقيقتر ساختو مصرف فلزات هم بيشتر باشدبلند 

، دقيقتر خوانا می باشند ليکن چنانچه خود محقـق اظهار می دارد کيلومتر) ١در١( وسعت گرچه باراوخنقشه های 
   ی را که نبايد اج به فلزات در جوامع گذشتۀ صنعتبه طور مثال او احتي. ارقام مورد استفادۀ آن کافی دقيق نيستند

 .  مراعات نمی کند،که از تحليل احتياج به آهن در امريکا پيداست، رشد نمايد) بی آی پی(ً به صورت مستقيم با حتما
، از اهميت بزرگ ) آلمان( قرار گـفتۀ متخصص مواد خام، آرمين ريللر، از پوهنتون آوگسبورگ ،با آنهم اين نقشه ها
در مرور زمان نشان دهندۀ انتقال نقشه ها در مواقع مناسب به طور منظم تجديد گردند، اگر اين . برخوردار می باشند

 .فلزات از معادن به مستهلک بوده و انکشاف تکنولوژی را در بر خواهد داشت
ود می باشد؛ در ساحل شرقی د که تجمع هر چهار فلز در سه منطقه محمی سازد واضح راوخيک نظر به نقشه های 

 که بشر با همه معادن% ٢٥مجموعاً  در اين مناطق . همچنان در جنوب کوريا و جاپانو اروپای مرکزی امريکا، در 
چنين مناطق که شکل شهری دارند می توانند به حيث منابع مواد خام در آينده اهميت . قرار دارددست يافته است، آنها 

شناخته ) یبه معنی معدن در ساحۀ شهر( »Urban Mining«  اين يک نظر است که تحت کلمۀ کليدی -زياد کسب کنند
  .مواد خام تلقی می گرددذخيرۀ شده و چنين فهميده می شود که يک شهر با باشندگان زياد به حيث 

در قسمت . مورد دلچسپی زياد قرار می گيرد» شهریذخاير« حاصل در صورتيکه ذخاير اولی رو به اتمام برود، 
ً  ٢٠٠٠در سال  راوخنظر به مطالعۀ . قت زياد باقيستمس، آهن، آلومينيم و جست هنوز و  مليون تن ١٤،٨ جمعا

اين مقدار زياد است . به دوران بوده اند  مليون تن جست٢٠٥ مليون تن مس و ٣١١ مليون تن آلومينيم، ٥٠٤آهن، 
  .ين موجود استهنوز در نفس زم، ) United States Geological Surrvey USGS ( قرار،ولی واضحاً  کمتر از آنچه

  

  قلت فلزات نادر
 برای پردۀ پهن Indiumاينديوم . اوضاع در قسمت فلزات نادر که برای تکنولوژی آينده مهم استند، طوری ديگريست 

به اساس نظر مؤسسۀ .  برای  مقناطيس های موتر های برقی مثال های اند از اين جملهNeodynتلويزيون و نيودين 
 ٢٠٣٠در سال . نده و ارزش تکنولوژی قلت اينگونه فلزات همين حاال احساس می گرددآلمانی برای مطالعات آي

 سه مرتبه Indiumاينديوم  چهار مرتبه بيشتر از مقدار استخراج امروزی و در مورد Neodynضرورت به نيودين 
  .خواهد بودبيشتر 

ادير زيرا مقيافت خواهد خفيف تصرف اندکی منظم اين مشکل Recycling) رسايکلنگ(استحصال دوبارۀ با يک 
  ريللرطوريکه : ازين لحاظ  فلزات نادر به مشکل دوباره استحصال می گردند. مصرف شده اکثراً  ناچيز می باشند

همچنان در آهن، جست، . دقسمت بزرگ آن به دست نمی آيبه تازه گی مثال آنرا در يک تلفون موبايل نشان داد، 
مقدار بکار برده شده زياد است ولی فهميده نمی شود به در حاليکه : ه کار آسانی نيستآلومينيم و مس استحصال دوبار
 آرزو دارد اين راوخ.  آيا برای آهن پوش بام يا برای اجزای وسايل الکترونيک-کدام شکل به مصرف رسيده اند

  .معلومات را در نقشه های ديگرش بکار بندد
  پايان

 
 
 


