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مجله صنعتگران فارس

SANAATE EMROOZ

فصلنامه خبری، تحلیلی، آموزشی و پژوهشی

آدرس:  شیراز - چهار راه ادبیات- بلوار چهل مقام- نبش کوچه 11 پالک 161 طبقه دوم
 شماره تماس:  32284245-32284256-32284207-32284201)071(

فکس: داخلی 7
کد پستی: 15766-71467

 )مهندس سید عباس علوی 09171177525(

به نشریه خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس صنعت ارموز ارتباط برقرار فرمایید.

مجله خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس به مناطق زیر ارسال می گردد:

::: در کلیه خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن های همگن کل کشور، اتاق بازرگانی کل کشور
::: معاونت برنامه ریزی استانداری کل کشور

::: سایت خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس
::: کارخانجات بزرگ استان و کشور
::: ادارات صنایع و معادن کل کشور

::: شرکت شهرک های صنعتی کل کشور

برای بهتر شنیدن صدای کاالهای خودتان
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سال چهاردهم دوره هفتم - پاییز 1398

خاهن صنعت، معدن و تجارت استان افرس

ــل  ــوار چه ــات- بل ــار راه ادبی ــروز: شــیراز - چه ــه صنعــت ام نشــانی فصل نام
مقــام- نبــش کوچــه 11 پــاک 161 طبقــه دوم

شماره تماس: 07132284245-07132284207-07132284201
7132284256 فکس داخلی 7 ) مهندس سید عباس علوی 09171177525(

کد پستی: 15766-71467
Email: fars_him@yahoo.com
Web: www.farshim.com
Instegram: @fars_him
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سرمقاله 

نشســت  هــم اندیشــی روســای ســازمان های صمــت اســتان 
فــارس، بوشــهر و کهگیلویــه و بویــر احمــد در مرکــز اســتان 

فــارس – شــیراز

ــال 98 در  ــدن س ــت و مع ــت روز صنع ــزارش بزرگداش گ
ــارس ــتان ف اس

ــت  ــترش صنع ــینی و گس ــگ شهرنش ــده فرهن ــد فزاین رش
ــران ــی در ای ــه برق ــور و پل آسانس

بحران آب

زمین شناسی و کانی شناسی اندیس بوکسیت

چگونه خطر در محیط کار را مدیریت کنیم؟ 

فرآیندهــای تولیــد RDF و تحلیــل اقتصــادی روش هــای 
ــد ــف تولی مختل

علــل زلزلــه و تأثیــر ســاختارهای ژئوتکنیکــی بــر زلزله خیــزی 
ن ا تهر

تاثیر سختی آب بر سالمتی مصرف کنندگان آب

52 درصد بیکاران کشور جوان هستند  

ارزیابــی پتانســیل حرکتــی گســل های جنبــای ناحیــه کازرون 
)اســتان فــارس(

زنجیره رصد کاال برای کدام اقالم تاکنون اجرایی شد؟

جذاب ترین استان ایران برای سفر کجاست؟ 

تصویــب معافیت چهــار درصدی مالیات علی الحســاب واردات

چرا رشد اقتصادی در ایران به اشتغال نمی انجامد؟ 

»خدمــات، کشــاورزی یا صنعــت«، مــردم ایران چــه کاره اند؟

»اثرات انژکتور و تامبلر«
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ــه  ــرد فاصل ــرار گی ــی ق ــای نفت ــام ه ــه نظ ــورد توج ــد م ــه بای ــه ک آنچ
دادن اقتصــاد کشــورها ازوابســتگی بــه درآمــد تــک محصولــی بــوده کــه 
ــع نســل هــای  ــاراج داشــته هــای مناب ــی خــام فروشــی و ت ســالها در پ
آینــده  بــه عنــوان منابــع خــدادادی اســت کــه بــا  غفلــت از آن علیرغــم 
داشــتن منابــع گســترده وکــم نظیــر، اقتصــاد بیمــار و بــی رمــق درچنیــن 
کشــورهای کــه تحقیــق را ســرلوحه کارخویــش قــرار نمی دهنــد و 
جامعــه خــود را بــه ســمت وابســتگی بــه درآمــد تــک محصولــی هدایــت 

ــا نــگاه یــک ســویه مواجــه نمــوده اســت.  کــرده واقتصــاد را ب
ــن  ــه دارای چنی ــاه ک ــورهای رف ــرداری از کش ــا الگوب ــه ب ــای اینک بج
ــن  ــه چندی ــع را ب ــن مناب ــد ای ــی توانســته ان ــه خوب ــی هســتند و ب منابع
ــد  ــاد مدیریــت نمــوده ان ــا و آب ــر افزایــش دهنــد جامعــه خــود را پوی براب
ــی  ــه وصنعت ــعه یافت ــورهایی توس ــاه در کش ــای رف ــت ه ــع  دول .در واق
ــه  ــر لوح ــی س ــائل اجتماع ــه مس ــه ب ــعه و توج ــد و توس ــش گام رش پی
کارخویــش قــرار داده انــد. و همــواره مهــم تریــن  وظیفــه خــود تامیــن 
ــن  ــد و از ای ــته ان ــادی دانس ــعه اقتص ــد توس ــهروندان در رون ــت ش امنی
ــن  ــد. ای ــداوم داده ان ــروعیت و ت ــادی مش ــرفت اقتص ــه پیش ــق ب طری
ــه  ــه شــدت وابســته ب ــه ب ــی ک ــای نفت ــه در اقتصاده ــی اســت ک درحال
ــث  ــکوفایی را بح ــد ش ــعه و رش ــوده و  توس ــی ب ــک محصول ــد ت در آم
حاشــیه ای مــی داننــد. و برنامــه هــای رفاهــی غالبــا« بخشــی از قــرار 
ــکیل  ــی را تش ــی اجتماع ــروه های ــران گ ــان حکومتگ ــی می داد اجتماع
ــه حکومــت  ــن گروههــا ب ــد کــه هــدف آنهــا وابســته کــردن ای می دهن
بــرای جلــب حمایــت و وفــاداری آنهــا مــی باشــد. متاســفانه ایــن رونــد 
مانــع از رشــد خالقیت هــا در عرضــه تولیــد و شــکوفایی اقتصــادی شــده 
یــا مــی شــود کــه تاکنــون  ایــن رونــد بدلیــل عــدم توجــه بــه خالقیــت 
ــا هــر  ــه ب ــزل نمــوده ک ــی اقتصــاد را متزل ــه های ــا پای ــی ه ــا و توانای ه
ــد  ــرار می ده ــود ق ــر خ ــان اقتصــادی را تحــت تاثی ــه سیاســی جری تکان
ــا  ــد مهی ــم نمای ــاد را محک ــیون اقتص ــد فنداس ــه می توان ــن آنچ بنابرای
نمــودن زمینــه خــالق ایــده هــا و بــروز توانایــی  اســت چــرا کــه از دهــه 
ســی میــالدی کــه رکــود شــدید اقتصــادی در بســیاری از کشــورها رو بــه 
توســعه و توســعه یافتــه صــورت گرفــت ضــرورت ایجــاد سیســتم هــای 
ــورهابه  ــدادی از کش ــه تع ــاخت ک ــکار س ــش آش ــش از پی ــی  را پی رفاه
ــه  ــات سیاســی ب ــه در ادبی ــذاری شــد ک ــان گ ــاه بنی ــت  رف ــوان دول عن
عنــوان یکــی از شــرایط پایــه ای پیشــرفت صنعتــی و اقتصــادی مطــرح 
گردیــد. کــه حاصــل آن بیــکاری گســترده کــه ناشــی از رکــود اقتصــادی 
در کشــورهای توســعه یافتــه کــه موجــب شــده بــود تــا دســت انــدرکاران 
سیاســی و مدیــران اقتصــادی بــا همــکاری ســندیکاها و بخــش خصوصی 
ــه  ــی ک ــد و نظام ــی ببرن ــی پ ــع رفاه ــام جام ــک نظ ــاد ی ضــرورت ایج
بتوانــد شــهروندان را در شــرایط بحرانــی در برابــر افــت و خیزهــای بــازار 
ــد، و در آن  ــرار دهن ــود ق ــی خ ــد اقتصــادی تحــت پوشــش حمایت و رون
زمــان بدلیــل وجــود منابــع هایــی بــاد آورده و ســهل الوصــول نفتــی ایــن 
ــت  ــادی امنی ــد اقتص ــکوفایی ورش ــیر ش ــه در مس ــود ک ــب ب ــور غال تص
بــه خــودی خــود تضمیــن خواهــد شــد و دنیــای مــدرن بــا پشــت ســر 
گذاشــتن فقــر وتنگدســتی مکانســیم هایــی را در خــود ایجــاد کــرد کــه 

بواســطه آنهــا کســانی کــه در چرخــه تولیــد وارد شــده اند خــود بــه خــود 
تامیــن خواهنــد بــود. امــا آنــگاه کــه گروههــای بزرگــی از طبقــه متوســط 
در جامعــه و کشــورهایی توســعه یافتــه بــه واســطه رکــود و بحــران کمــر 
شــکن اقتصــادی از کار بیــکار شــدند و دیگــر قــادر بــه تامیــن ابتدایــی 
تریــن نیازهــای خــود نیــز نبودنــد و ایــده ایجــاد یــک نظــام جامــع رفاهی 
کــه بتوانــد بــه عنــوان بیمــه گســترده اجتماعــی عمــل کنــد تولــد یافــت 
تــا قبــل از آن حمایتهــای اجتماعــی بــه دســتگیری از مســتمندان محــدود 
مــی شــد کــه عمدتــا« توســط نهادهــا مذهبــی ترویــج و پیگیــری مــی 
ــی رفاهــی را  ــا در اشــکال پیشــرفته تر کمــک هزینه هــای حداقل شــد وی
در بــر مــی گرفــت کــه بــه نظــام رفاهــی بیســمارک معــروف شــد کــه 
توســط صــدر اعظــم آلمــان در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم پایــه ریــزی شــد 
و دولــت رفــاه بیســمارک بــه ایــن معنــی شــکل گرفــت کــه دولــت بــرای 
مهــار و راضــی نگــه داشــتن طبقــات و گروهــای ضعیــف جامعــه بــه آنهــا 
کمــک هــای اجتماعــی اعطــا مــی کــرد تــا بدیــن ترتیــب جلــوی وقــوع 

ــرد.   ــی را بگی ــورش های اجتماع ش
ــاه در راســتا توســعه گرایــی برخــالف نظــام رفاهــی  ــت رف در واقــع دول
ــژه  ــه وی ــی ب ــف اجتماع ــای مختل ــروه ه ــق گ ــل تواف ــمارکی حاص بیس
ــان  ــو و کارفرمای ــرون کار از یکس ــف در درون و بی ــای مختل ــف ه طی
ــه  ــده جامع ــی اداره کنن ــر سیاس ــای غی ــی و انجمنه ــا و سیاس ونهاده
ــا  ــد ت ــن ش ــرار برای ــات ق ــن توافق ــه ای ــد، برپای ــر بودن ــوی دیگ از س
سیســتم های مــدرن رفاهــی نظــام اقتصــادی را از دغدغــه آســیب هــای 
ــی داشــت آزاد  ــروی کار در پ ــرای نی ــت و خیزهــای اقتصــادی ب ــه آف ک
ــاه بگــذارد بنابرایــن  ــت هــای رف ــد و ایــن مســئولیت را برعهــده دول کن
ایجــاد نظــام هــای رفاهــی همــواره بــه عنــوان پشــتوانه توســعه پایــدار 
ــردن  از  ــی ک ــه کپ ــزم ب ــارا مل ــه م ــه ک ــدند آنچ ــرح ش ــادی مط اقتص
روش هــای امتحــان شــده مــی نمایــد بایــد مــد نظــر و ســر لوحــه قــرار 
ــیاری از  ــد بس ــه مانن ــم ب ــران ه ــاری در ای ــای  ج ــث ه ــرد در بح گی
کشــورهای نفــت خیــز خاورمیانــه اصــوال« بیــن برنامــه هــای رفاهــی و 
توســعه اقتصــادی چنــدان مــورد توجــه قــرار نمــی گیــردو برنامــه رفاهــی 
عمدتــا« ابــزاری بــرای توزیــع ثــروت ملــی و امکاناتــی اســت کــه دولــت 
هــا در کنتــرل خــود دارنــد بــه همیــن دلیــل در گفتمــان غالــب سیاســی 
مثــال آنچــه بــه بحــث یارانــه هــا مربــوط مــی شــود ارتبــاط بیــن مزایــا 
و برنامــه هــای رفاهــی بــا توســعه اقتصــادی پایــدار بســیار نامحســوس 
اســت همانگونــه کــه ارائــه اســتراتژی و برنامــه ای کــه توســعه اقتصــادی 
در عصــر جهانــی شــدن بــه وقــوع تحــوالت ســاختاری دراقتصــاد جهــان 
ــن در  ــرد ای ــی گی ــرار نم ــه ق ــورد توج ــد م ــی کن ــخص م ــن ومش تامی
ــه  ــورهای  رو ب ــدن کش ــی ش ــتابان جهان ــد ش ــه در رون ــت ک ــی اس حال
ــه  ــرب گرفت ــا در غ ــن اقتصاده ــرفته تری ــه از پیش ــعه یافت ــعه وتوس توس
ــود  ــق خ ــر و تطبی ــاب تغیی ــب وت ــومی در ت ــان س ــای جه ــا اقتصاده ت
ــتابان  ــد ش ــن رون ــی در ای ــردن جایگاه ــدا ک ــدن و پی ــو ش ــرای همس ب
ــران   ــه رهب ــد ک ــد دی ــادی بای ــاری اقتص ــه گرفت ــه ب ــا توج ــتند . ب هس
ــردی را مــورد توجــه  ــزان مســائل راهب ــا چــه می  سیاســی در کشــورها ت

قرار خواهند داد. 

 دکتر سهراب شرفی 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس 

لزوم فاصله گرفت کشورهای نفتی
 از درآمد تک محصولی 



صنعت
ارموز
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ــه ای جلســه  براســاس  مشــترکات منطق
هــم اندیشــی روســای دهگانــه ســازمان 
صمــت و مهنــدس ایــزدی بعنــوان دبیــر 
ــاختمان  ــل س ــور در مح ــه 6 کش منطق
صمــت  ســازمان  زاده  امیــن  شــهید 
فــارس بــه ریاســت مهنــدس حمیدرضــا 
ایــزدی رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
وتجــارت اســتان فــارس و معاونیــن، 
ــدی  ــینی محم ــین حس ــید حس ــر س دکت
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
تجــارت اســتان  بوشــهر، مهندس ســاالر 
ــت،  ــازمان صنع ــس س ــور ریی ــین پ حس
معــدن وتجــارت اســتان کهگیلویــه و 
ــه  ــین عبدال ــدس حس ــد، مهن ــر احم بوی
ــتانهای وزارت  ــور اس ــناس ام زاده کارش
ــنهادات  ــه پیش ــتای ارائ ــت در راس صم
سیاســتهای  خصــوص  در  اصالحــی 
هماهنگــی  ســازماندهی،  وزارتخانــه، 
و پیگیــری  انجــام مســتمر و بهینــه 
ــا  ــام معاونت ه ــا تم ــط ب ــف مرتب وظای
و حــوزه هــا، قــرار دادن امکانــات و 
تجهیــزات منطقــه ای در اختیــار همدیگر، 
دریافــت نظــرات کارشناســی اســتانها بــا 
تشــکیل کارگروهــا توســط معاونیــن، 
و.....  و معضــالت  بررســی مشــکالت 
ــه  ــه ب ــات جلس ــکاس مصوب ــا انع نهایت
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت برگــزار 
شــد. رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
ــه  ــر منطق ــارس و دبی ــتان ف ــارت اس تج
بــا  کشــور  صمــت  ســازمان های   6
ــت  ــتورالعمل وزارت صم ــه دس ــاره ب اش
در جهــت دســتیابی ســریع بــه اطالعــات 
منطقــه ای گفــت: نشســت هــم اندیشــی 
در راســتای هــم افزایــی و هــم فکــری، 
ــادل نظــر، تصمیــم ســازی، تدویــن و  تب
ــزی  ــه ری ــتراتژی و برنام ــعه ی اس توس
محــوری و مــدون، همچنیــن، نظــارت و 
ــردی  ــای راهب ــرد برنامه ه ــش عملک پای
ــرای  ــوار ب ــتانهای همج ــی اس و عملیات
نیــل بــه اعتــالی تولیــد صنعــت، معــدن 
و تجــارت مناطــق مذکــور در شــیراز 

ــد.  ــزار ش برگ

ــر اولویــت  ــد ب ــا تاکی ــزدی ب مهنــدس ای
بنــدی و تدویــن برنامه هــای اســتراتژیک 
بــرای حفــظ، صیانــت و توســعه صنعتــی 
و اقتصــادی منطقــه 6 اســتانها افــزود: در 
ــن بررســی  ــن نشســت مشــترک ضم ای
تمامــی قابلیتهــا، ظرفیــت هــا، توانمندیها 
و پتانســیل موجــود در راســتای توســعه و 
پیشــرفت مناطــق و اســتفاده از مزیت هــا 
گــذاری،  ســرمایه  فرصت هــای  و 
نهادینــه نمــودن آموزشــهای نویــن و 
مهارتــی، ارتقــاء توانمنــدی کارکنــان، 
اصــالح روشــها و فرآیندهــای انجــام 
کار، توســعه خدمــات الکترونیــک دولــت، 
اقدامــات علمــی مســتمر و موثــر، مطالعــه 
ارائــه  مدل هــای نویــن روشــهای  و 
ــتراتژیک  ــت اس ــزی  و مدیری ــه ری برنام
و راهکارهــای تســهیل کســب و کار و 
ــر  ــعه زی ــدار در توس ــتغال پای ــعه اش توس
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــاخت های صنع س
ــای  ــر روس ــادل نظ ــو و تب ــورد گفتگ م
ــه  ــر در جلس ــت حاض ــازمان های صم س

ــت.  ــرار گرف ق
ــن روش و  ــر تدوی ــاره ب ــا اش ــزدی ب ای
حوزه هــای  بنــدی  اولویــت  اجــرای 
صنعــت، معــدن وتجــارت بــرای توســعه 
ــی و تجــاری در تشــکیل  ــی، معدن صنعت
و  معاونیــن  حضــور  بــا  کارگروهــا 
ــرد در  ــه ک ــط اضاف ــان ذی رب کارشناس
جلســه بــر اهمیــت انجــام مطالعــه و 

تدویــن برنامــه ارتقــای رقابــت پذیــری، 
تولیــد،  عوامــل  وری  بهــره  افزایــش 
ــی در بازارهــای  ایجــاد مزیت هــای رقابت
ــام و  ــای ن ــد ســازی و ارتق ــف، برن مختل
ــدی –  ــوالت تولی ــاری محص ــان تج نش
ــع  ــتقرار صنای ــت از اس ــی، حمای صادرات
ــان،  ــش بنی ــرکت های دان ــرفته و ش پیش
پایــش و ارزیابــی ســاز وکار هــای مرتبــط 
بــا توســعه فعالیــت بخشــهای فــوق 
ــنهادهای  ــه پیش ــاد و ارائ ــر در اقتص الذک
جایــگاه  تقویــت  بــرای  عملیاتــی 
ایــن بخش هــا در اقتصــاد و تدویــن 
بهبــود  بــرای  عملیاتــی  برنامه هــای 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــب وکار ب ــای کس فض
ــد  ــوان تولی ــاء ت ــذاری و ارتق ــرمایه گ س

ــد.  ــد ش تاکی
منطقــه 6 ســازمانهای صمــت  دبیــر 
وبررســی  مطالعــه  داشــت:  اظهــار 
ســاز  خصــوص  در  سیاســتگذاری 
و  تســهیل  بــا  مرتبــط  کارهــای  و 
ــدی و  ــاختهای تولی ــر س ــد زی بهبودرون
ــره ارزش و نظــام  تجــاری، توســعه زنجی
تامیــن و توزیــع در راســتای دســتیابی بــه 
اهــداف بخــش صنعــت، معــدن وتجــارت 
ــر  ــط دیگ ــای ذیری ــارکت حوزه ه ــا مش ب
موضوعــات مهــم بــود کــه مــورد بررســی 

ــت.  ــرار گرف ــر ق ــاق نظ و اتف
و  همدلــی  وفــاق،  ایــزدی  مهنــدس 
تمکیــن در مقابــل خــرد جمعــی را از 

نشست  هم اندیشی روسای سازمان های صمت استان فارس، 
بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد در مرکز استان فارس – شیراز
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مشــکالت  حــل  راهکارهــای  جملــه 
ــای  ــت روس ــزود: در نشس ــمرد و اف برش
بررســی  ضمــن  حاضــر  ســازمانهای 
چالش هــا ومشــکالت حــوزه تولیــد و 
تجــارت در خصــوص ارائــه و تدویــن 
ــل و  ــق تعام ــر از طری ــای موث راهکاره
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــری ب ــم فک ه
ــه  ــتا هم ــن راس ــذا در همی ــد، ل پرداختن
و  صاحبنظــران  اقتصــادی،  فعالیــن 
دانشــگاهیان در ایــن مســیر نقــش ویــژه 
دارنــد و مــی تواننــد بــا ارئــه راهکارهــا، 
مســیر  خــود،  وپیشــنهادات  نظــرات 
ــادی  ــی اقتص ــه تعال ــیدن ب ــرای رس راب

ــازند.  ــوار س هم
بــا تاکیــد بررعایــت کامــل  ایــزدی 
اصــول زیســت محیطــی در توســعه 
ــری  ــره گی ــرد: به ــح ک ــی تصری صنعت
از تــوان بخــش خصوصــی – ارتقــای 
ســطح تولیــد وتجــارت نوین – بازســازی 
تکنولوژیــک در بخــش هایــی از صنایــع 
تولیــدی – افزایــش جــذب مشــارکت 
ــی –  ــی وخارج ــذاری داخل ــرمایه گ و س
نوســازی و بازســازی واحدهــای صنعتــی 
ــدف  ــای ه ــه بازاره ــی ب ــوع بخش – تن
ــعه  ــی – توس ــادی واردات ــی و مب صادرات
فنــاوری تولیــد و نــوآوری تــوام بــا 
ــه ها  ــعه خوش ــعه – توس ــق و توس تحقی
صادراتــی  و  تولیــدی  شــبکه های  و 
توســعه   – پیشــران  برمحــور صنایــع 
ــه  ــی – نهادین ــه اطالعات ــبکه یکپارچ ش
مصــرف  حقــوق  رعایــت  کــردن 
ــت و تشــویق مصــرف  ــدگان – هدای کنن
تولیــدات  از  اســتفاده  بــه  کننــدگان 
داخلــی – توســعه نویــن ســازی اصنــاف 
– اصــالح نظــام کنتــرل، بازرســی و 
ــای  ــری از دیدگاه ه ــره گی ــارت – به نظ
تشــکل های  و  فعــاالن  تخصصــی 
ــات  ــه موضوع بخــش خصوصــی از جمل

ــود.  ــه ب ــده در جلس ــرح ش ــم مط مه
شــایان ذکــر اســت: روســای اســتانهای 
ــن جلســه، نســبت  ــده در ای شــرکت کنن
بــه اجرایــی نمــودن رویکردهــای مطــرح 
ــه ایــراد  ــا ومحدودیت هــای ب شــده، مزای

در  گردیــد  مقــرر  پرداختنــدو  ســخن 
فواصــل کوتــاه جلســات، اســتمرار یافتــه 
و بــا تکمیــل مباحــث و قــوام نقطــه 
نظــرات، مراتــب بــه وزیــر صنعــت، 

ــردد.  ــس گ ــارت منعک ــدن و تج مع
ــدی  ــینی محم ــید حســین حس ــر س دکت
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــهر ب ــتان بوش ــارت اس تج
مزیــت و فرصت هــای الزم در حــوزه 
اســتان  ایــن  نفتــی  غیــر  صــادرات 
گفــت: ضــرورت دارد، در راســتای رشــد 
ــادرات در  ــش ص ــش از پی ــش بی و جه
ــه  ــوار ک ــتانهای همج ــتان و اس ــن اس ای
ســال 1397 بــه میــزان 117 میلیون دالر 
صــادرات غیــر نفتــی از مبــادی گمــرک 
ــز  ــت شــده اســت  نی اســتان بوشــهر ثب
تجهیــز  و  ســاختها  زیــر  تســهیل  در 
خطــوط کشــتیرانی اختصاصــی صادراتــی 
تمهیــدات و تســهیالت الزم لحاظ شــود. 
ــه گســترگی کار  ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
در حوزه هــای مختلــف لــذا تقویــت و 
تســهیل زیــر ســاختهای تشــکلها در 
راســتای انجــام برخــی از کارهــا موجــب 
رشــد و توســعه فعالیتهــای اقتصــادی 

ــود.  ــی ش ــتان م اس
دکتــر حســینی محمــدی افــزود: بــا 
ــروز مشــکالت و معضــالت  ــه ب توجــه ب
بازنگــری در برخــی دســتورالعمل های 
ــل  ــت نی ــوع در جه ــی وزارت متب ابالغ

ــت.  ــروری اس ــور ض ــهیل ام ــه تس ب

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
تجــارت اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد 
نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اجرایــی 
شــدن اهــم مصوبــات جلســات منطقه ای 
گفــت: بهــره منــدی از میــزان توانمندیها 
و ظرفتیهــای اســتانهای همجــوار موجــب 
رشــد و توســعه فعالیتهــای اقتصــادی در 

ــردد.  ــی گ ــف م ــای مختل حوزه ه
بــه  پــور  حســین  ســاالر  مهنــدس 
کارگیــری نیروهــای تخصصــی در انجــام 
مســیولیت ها ضــروری دانســت  وافــزود: 
ــص  ــانی متخص ــروی انس ــتفاده از نی اس
ــر برخــوردار  ــددر اســتانهای کمت و توانمن
از اولیــت  ویــژه ای برخــوردار اســت کــه 
ــورد  ــات م ــه جلس ــن گون ــا دارد از ای ج
مداقــه ومنجربــه تصویــب مصوبــات ایــن 
ــرد:  ــه ک ــم شــود. وی اضاف جلســات مه
تجهیــز گمــرک یاســوج کمــک شــایانی 
ــتان  ــادی اس ــدور کاال از مب ــت ص در ثب
ــود  ــد ب ــد خواه ــر احم ــه و بوی کهگیلوی
ــت  ــه در خواس ــم از جمل ــن مه ــه ای ک
اســتان اســت، همچنیــن ایجــاد ســرمایه 
گذاریهــای کالن و صنایــع مــادر در ایــن 
اســتان جهــش اقتصــادی چشــم گیــری 
را ایجــاد خواهــد نمــود کــه ضمــن اعالم 
آمادگــی در جهــت حمایــت و هدایــت از 
اســتقبال  عالقمنــد  گــذران  ســرمایه 
اختیــار  در  بــا  الزم  مشــاوره های  و 
گذاشــتن اولویت هــای ســرمایه گذاری 

ــد.    ــد ش داده خواه

مهندس ایزدی:  
توانمندیها و چالشهای صنعتی، معدنی و تجاری

در راستای تصمیم سازی منطقه ای  بررسی شد
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گزارش بزرگداشت روز صنعت و معدن سال 98 
در استان فارس

دهــم تیــر مــاه بــر اســاس مصوبــه 
فرهنگــی،  انقــالب  عالــی  شــورای 
روز صنعــت و معــدن نامیــده شــده و 
ــی  ــت مغتنم ــن  روز فرص ــاص ای اختص
اســت کــه بــه مهمتریــن موتــور محرکــه 
اقتصــاد یعنــی بخــش صنعــت  و معــدن 
ــن  ــرا ای ــود، زی ــمندانه ش ــی اندیش نگاه
بخــش بــه عنــوان عامــل مولــد اشــتغال 
پایــدار در افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــرانه حائ ــد س و درآم
ــذا در ایــن راســتا مراســمی باشــکوه در  ل
ــا  ــی ب ــت و صمیم ــای پرجمعی ــک فض ی
ــت  ــر صنع ــرم وزی ــاون محت ــور مع حض
ــداداد  ــر خ ــای دکت ــاب آق ــدن جن و مع

ــس  ــرم مجل ــده محت ــور، نماین ــب پ غری
ــر  ــای دکت ــاب آق ــالمی جن ــورای اس ش
محتــرم  اســتاندار  پارســایی،  بهــرام 
ــت اهلل  ــر عنای ــای دکت ــاب آق ــارس جن ف
معــاون محتــرم هماهنگــی  رحیمــی، 
امــور اقتصــادی اســتانداری فــارس جنــاب 
آقــای مهنــدس یــداهلل رحمانــی، ریاســت 
محتــرم ســازمان صنعــت و معــدن و 
ــای  ــاب آق ــارس جن ــتان ف ــارت اس تج
رئیــس  ایــزدی،  حمیدرضــا  مهنــدس 
خانــه صنعــت و معــدن و تجــارت اســتان 
ــرفی،  ــهراب ش ــر س ــای دکت ــارس آق ف
رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع و معــادن 
آقــای مهنــدس  و کشــاورزی شــیراز 

ــورای  ــرم ش ــت محت ــال رازقی،ریاس جم
شــهر جنــاب آقــای دکتــر ســید احمدرضــا 
دســتغیب و اعضــای محتــرم شــورای 
ــی،  ــتگاه های  اجرای ــران دس ــهر، مدی ش
فعالیــن  معــدن کاران،  صنعت گــران، 
ــا  ــران ب ــان و کارگ ــادی، کارفرمای اقتص
موضوعیــت رونــق تولیــد، حمایــت از 
تولیــد داخلــی و تجلیــل از 68 واحــد 
ــدی،  ــف تولی ــه در بخش هــای مختل نمون
صنعتــی، معدنــی، مکتشــف و پیشکســوت 
ــارس  ــه، صنعــت و معــدن اســتان ف نمون
ــه  ــای  یکال ــزارش از فعالیت ه ــه گ و ارائ
بخــش  صنعــت  در  تــاالر  احســان  روز 
بیســت  و ششــم تیــر  مــاه  برگــزار  شــد.
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 در  پایــان  مراســم روز صنعــت،  68 
ــوح و  ــارس ل ــتان ف ــر در اس ــد برت واح
تندیــس خــود را از دســتان مبــارک دکتر 
ســهراب شــرفی ریاســت خانــه صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان فــارس، دکتــر 
وزارت  محتــرم  معــاون  پــور  غریــب 
صنعــت، معــدن و تجــارت، اســتاندار 
محتــرم شــیراز دکتــر  رحیمــی، نماینــده 

محتــرم مجلــس دکتــر پارســایی دریافت 
ــا در  ــن واحده ــی اســت ای ــد. گفتن کردن
بخش هــای صنایــع فلــزی، غذایــی، 
ــیمیایی،  ــع ش ــک، صنای ــع الکترونی صنای
ــت  ــی  فعالی ــوت معدن ــی،  پیشکس معدن

ــد. ــی نماین م
ــات  ــم از زحم ــی دانی ــیله الزم م بدینوس
کلیــه  دســت انــدرکاران  و عوامــل  

اجرایــی  برگــزار کننــده  تقدیــر  و تشــکر 
ــم.  نمایی

بــی شــک برگــزاری باشــکوه  ایــن  
همایــش  بــدون  کمک هــای  بــی 
ــت  ــه صنع ــی  خان ــم اجرای ــائبه  تی ش
ومعــدن و تجــارت فــارس میســر  نمــی 
شــد. لــذا  پــاداش  آنهــا  را  از  خداونــد  

متعــال  خواســتاریم.

سخنان جمعی از بزرگان و مقامات در این مراسم

مهندس کاشانی، عضو هیأت  مدیره و 
خزانه دار خانه صمت:

میخ سیاست را از بین 
چرخ دنده های صنعت بیرون 

بکشید

دکتر پارسایی، نماینده مجلس:

بالغ بر۱۵۰هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی کشور در 

اختیار کمتر از ۱۰۰نفر است

دکتر شرفی، رئیس خانه صمت:

وزنه سنگینی که به پای بخش 
خصوصی بسته شده مانع 

جهش و رونق اقتصادی است

دکتر  غریب پور، معاون وزیر صنعت و معدن:

ایمیدرو برای اجرای ۱۰۰  
درصد  پهنه های اکتشافی 

فارس آمادگی دارد

مهندس ایزدی، رئیس سازمان صمت:

بدون  در نظر گرفتن نظرات  
بخش خصوصی  و تشکل ها  

قطعاً اجرای برنامه ها با 
مشکل مواجه خواهد شد

دکتر  رحیمی، استاندار  فارس:

تولیدکنندگان جهادگران 
خط  مقدم جبهه  اقتصادی  

هستند
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ــم  ــع مه ــی از صنای ــران، یک ــی ای ــه برق ــور و پل ــت آسانس صنع
ــر  ــده و فراگی ــد فزاین ــا رش ــه ب ــود ک ــی ش ــدرن محســوب م و م
شــدن فرهنــگ شهرنشــینی بــه منظــور بهــره منــدی حداکثــری 
از فضــای ســاختمان، اســتفاده از آسانســور شــدیداً گســترش پیــدا 
کــرده، بــه نحــوی کــه نیازمنــدی بــه ایــن صنعــت باعــث شــده 
اســت اهمیــت آسانســور بــه انــدازه ای باشــد کــه در تعییــن قیمــت 
ســاختمان های تجــاری و مســکونی تاثیــر بســزایی داشــته و ایــن 

اختــالف قیمــت کامــاًل محســوس و قابــل توجــه باشــد.
 هرچنــد صنعــت آسانســور وابســته بــه صنعــت ســاختمان اســت 
ــن  ــاده ای ــت فوق الع ــور، اهمی ــه مذک ــان مقدم ــور از بی ــی منظ ول
ــاخت و  ــور در س ــب آسانس ــرای نص ــا ب ــش تقاض ــت و افزای صنع
ــد  ــی و فاق ــاختمان های قدیم ــرای س ــی ب ــد و حت ــازهای جدی س

ــه افزایــش مــی باشــد. آسانســور رو ب
در همیــن راســتا بــه صــورت مختصــر بــه بررســی برخــی نتایــج 
ــه  ــی روی ــش ب ــدید ارزی و افزای ــانات ش ــی نوس ــت و منف مثب

قیمت هــا در صنعــت آسانســورمی پردازیــم: 
• بــا وجــود همــه مشــکالتی کــه صنعــت آسانســور ایــران بــا آن 
مواجــه اســت و اســتان فــارس نیــز بــه تبــع آن، مشــکالت را بــه 
یــدک مــی کشــد، امــا در تولیــد برخــی از قطعــات آسانســور بــه 

خودکفایــی رســیده اســت.
• افزایــش بــی رویــه قیمــت برخــی از قطعــات، بــه ویــژه موتــور 
ــد در  ــادی تولی ــه اقتص ــتن صرف ــل داش ــره بدلی ــس و غی گیربک
ــر تســخیر  ــا تمرکــز ب ــدگان ب کشــور، باعــث شــده کــه تولیدکنن
بــازار برخــی از قطعــات خارجــی، رفتــه رفتــه بــه دنبــال صــادرات 

ــند. ــه کشــورهای همســایه باش ــه ب قطع
ــی  ــارس م ــن آسانســور ف ــش روی انجم ــد و پی ــای جدی برنامه ه
ــب  ــتر مناس ــاد بس ــا ایج ــرمایه و ب ــع س ــر تجمی ــالوه ب ــد ع توان
ــز  ــش و متمرک ــم و دان ــات، عل ــی تجربی ــم افزای ــه ه ــبت ب نس
نمــودن پتانســیل ها و ظرفیت هــای موجــود در فعالیــن اقتصــادی 
ــوب  ــارس و جن ــتان ف ــد در اس ــران عالقه من ــوزه، صنعتگ ــن ح ای
ــت درآورده  ــه حرک ــور ب ــش مح ــد دان ــمت تولی ــه س ــور را ب کش
ــمت  ــه س ــل ب ــازار داخ ــاز ب ــی از نی ــن بخش ــر تأمی ــالوه ب ــا ع ت
ــر بســزایی  ــه کشــورهای همســایه، تاثی ــن صنعــت ب صــادرات ای
داشــته باشــد، در همیــن رابطــه از تمامــی فعالیــن صنــف و صنعــت 
آسانســور جهــت تبــادل اطالعــات بــه منظــور بروزرســانی صنعــت 

آسانســور اســتان دعــوت بعمــل آمــده تــا بــا بهــره گیــری از خــرد 
ــوب و ارزشــمندی را شــاهد باشــیم. ــج مطل ــی، نتای جمع

ــت  ــر صنع ــورم ب ــی ت ــرات منف ــی از تاثی ــا یک و ام
ــر:  ــات نظی ــه قیمــت برخــی قطع ــی روی ــش ب ــور؛ افزای آسانس
ــده  ــب ش ــور موج ــزات آسانس ــایر تجهی ــس و س ــور گیربک موت
رواج  عمومــی  و  مســکونی  اماکــن  در  باالبر هــا  از  اســتفاده 
ــه دلیــل عــدم نقدینگــی  ــراد فقــط ب ــه و برخــی اف بیشــتری یافت
کافــی و عــدم آگاهــی بــه جــای خریــد آسانســور اســتاندارد اقــدام 
بــه خریــد نوعــی باالبــر غیــر اســتاندارد و فــوق العــاده خطرنــاک 
ــاختمان  ــور در س ــن آسانس ــتن کابی ــطه داش ــه واس ــه ب ــوده ک نم
هایــی بــا ارتفــاع ۴ یــا ۵ توقــف نصــب میشــود،که بــه ایــن نــوع 
باالبــر، اصطالحــًا باالبــر آسانســوری گفتــه میشــود. الزم بــه ذکــر 
اســت ایــن نــوع باالبر هــا غالبــًا توســط افــراد فاقــد صالحیــت و 
بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط ایمنــی و محاســبات الزم، طراحــی 
و نصــب مــی گــردد کــه بعضــًا شــاهد حــوادث دلخــراش جانــی و 

ــن بخــش هســتیم. ــی در ای مال
 انجمــن آسانســور و پلــه برقــی فــارس بــه عنــوان تنهــا تشــکل 
بخــش خصوصــی، مرجــع رســمی نظــارت بــر طراحــی و مونتــاژ 
آسانســور، ایمــن ســازی پلــه برقــی و باالبر هــا را در اســتان 
فــارس برعهــده دارد، لــذا بــه منظــور آگاهــی بخشــی عمومــی بــه 

اطــالع مخاطبیــن عزیــز مــی رســاند:
 ثبــت شــرکت بــا موضــوع فعالیــت آسانســور، باالبــر و پلــه برقــی 
بــه منزلــه صــدور مجــوز در حــوزه صنعت آسانســور و ارائــه خدمات 
ــه معتبــر  وابســته نمــی باشــد و در هنــگام خریــد مــی بایســت ب
بــودن فروشــنده یــا ارائــه دهنــده خدمــات آسانســور، باالبــر و پلــه 
ــد. ــت نماین ــداری شــده دق ــد خری ــودن برن ــتاندارد ب ــی  و اس برق
شــرکت های  انبوه ســازان،  اســت؛  الزم  راســتا  همیــن  در   
تعاونــی، مهندســان مشــاور، نهاد هــای دولتــی و غیردولتــی، 
ــوع  ــر ن ــاد ه ــرای انعق ــاختمان ب ــرم س ــران محت ــان و مدی مجری
قــرارداد همــکاری، بــا شــرکتهای دارای شــرایط در زمینــه 
ــی  ــه برق ــور و پل ــداری آسانس ــب و نگه ــروش، نص ــی، ف طراح
ــه  ــودن پروان ــه دارا ب ــبت ب ــدام نس ــه اق ــل از هرگون ــر، قب و باالب
طراحــی و مونتــاژ آسانســور و پلــه برقــی بــا تاریــخ معتبــر، دفتــر 
ــان  ــالع و اطمین ــور اط ــن آسانس ــت در انجم ــال و عضوی  کار فع

حاصل نمایند.

حجت اله امیدی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن تخصصی آسانسور عنوان کرد:

رشد فزاینده فرهنگ 
شهرنشینی و گسترش صنعت 
آسانسور و پله برقی در ایران
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ــاورزی  ــش کش ــرف آب در بخ ــترین مص ــه بیش ــم اینک علیرغ
ــرب و 3  ــد آب ش ــد از آن 7درص ــد و بع ــدود 90درص ــا ح ب

درصــد مصــرف صنعتــی داریــم هنــوز شــاهد تــداوم کشــت 
محصوالتــی کــه بیشــترین مصــرف آب را دارنــد هســتیم 

بــرای مثــال بــرای هــر کیلــو گــرم لیموشــیرین حــدود 
ــدود  ــالیانه ح ــد س ــت تولی ــاز اس ــر آب نی 2000لیت

۵۵0 هــزار تــن و مصــرف داخلــی حــدود 2۵0 
تــن مــی باشــد کــه ایــن نمونــه ای از صدهــا 

ــد و  ــی باشــد. کشــور هلن ــر م ــوارد دیگ م
مدیریــت خیره کننــده آن را می تــوان 

از عجایــب دنیــای مــدرن نامیــد. 
ــزار  ــد ۴1 ه ــک هلن ــور کوچ کش

ــک  ــط ی ــه فق ــع ک ــر مرب کیلومت
ــت  ــران اس ــعت ای ــم وس چهل
ــوژی  ــری از تکنول ــا بهره گی ب
فــوق پیشــرفته کشــاورزی 
دومیــن  اش  صنعتــی  و 
غذایــی  مــواد  صادرکننــده 
آمریکاســت.  از  بعــد  دنیــا 

راندمــان تولیــد محصــوالت 
ــره  ــه خی ــد فاصل کشــاورزی هلن

ــا کشــورهای پیشــرفته  کننــده ای ب
حتــی آلمــان و آمریــکا دارد! هلندی هــا 

ــد  ــعار »تولی ــا ش ــالدی ب ــال 2000 می در س
محصــول دو برابــر بــا اســتفاده از نصــف منابــع انــرژی و 

آب« جنبشــی را آغــاز کردنــد کــه بــا بهره گیــری از شــرکت های 
ــی  ــع غذای ــای کشــاورزی صنای ــان و start – up  ه ــش بنی دان
ــاالنه 79  ــد س ــد. هلن ــرفته تر کردن ــیار پیش ــود را بس ــرفته خ پیش
میلیــارد دالر )تقریبــا 2 برابــر صــادرات نفتــی ایــران( محصــوالت 
وســعت  علی رغــم  و  می کنــد  صــادر  کشــاورزی  و  غذایــی 
ــیار  ــن بس ــن و ژاپ ــه و چی ــان و فرانس ــش از آلم ــیار کوچک  بس

جلوتر است.
کافــی اســت راندمــان تولیــد گوجــه فرنکــی در هلنــد را بــا چیــن 
ــع 1۴۴000 تــن گوجــه  مقایســه کنیــم. هلنــد در هــر مایــل مرب
ــرای چیــن 3860  فرنگــی تولیــد می کنــد درحالیکــه ایــن رقــم ب

تــن در هــر مایــل مربــع اســت کــه 38 برابــر بیشــتر اســت.
دالر  میلیــارد   163 تخصیــص  بــا  عربــی  متحــده  امــارات 
ســرمایه گذاری عظیمــی انجــام داده اســت تــا ســال 20۵0 
از منابــع  را  انــرژی اش  نیــاز  از ۵0 درصــد  بیــش  میــالدی 

کنــد.  تامیــن  تجدیدپذیــر 
ــم  ــی ه ــر یعن ــد پذی ــرژی تجدی ــع ان ــذاری در مناب ــرمایه گ س
ــران قیمــت فســیلی وهــم  ــای انرژی هــای گ کاســتن از هزینه ه

کاســتن از آلودگــی و اثــرات هولنــاک تغییــرات اقلیمــی از جملــه 
ــه را نشــانه  خشکســالی اســت کــه هســتی کشــورهای خاورمیان

ــه اســت.  گرفت
ــتفاده از  ــرای اس ــژه ای ب ــهیالت وی ــارات تس ــن ام همچنی
خودروهــای الکتریکــی و رســیدن بــه بدون-کربــن 
ــداز  اعمــال کــرده اســت. Carbon-Free چشــم ان
ــعه  ــرای توس ــن و اج ــی تدوی ــره جنوب ــهر در ک ش
ــگ  ــال 2008 هماهن ــبز در س ــن و س ــدون کرب ب
ــا هــدف  ــا دغدغه هــای زیســت محیطــی و ب ب
کاهــش وابســتگی بــه ســوخت های فســیلی 
ــی  ــرات اقلیم ــش تغیی ــا چال ــه ب و مقابل
طرحــی تصویــب و در دســت اجــرا 
ــرح  ــن ط ــاس ای ــت. براس ــرار گرف ق
جنوبــی  کــره   202۵ ســال  تــا 
در  دنیــا  اول  کشــور   ۵ جــزو 
ــبز  ــای س ــع و تکنولوژی ه صنای
همزمــان  و  می گیــرد  قــرار 
مرتبــط  شــغل های  قراراســت 
ــاد  ــبز ایج ــای س ــا تکنولوژی ه ب

ــود. ش
ســنگاپور نیــز طــرح مبــارزه بــا 
تغییــرات اقلیمــی را از ســال 200۵ آغــاز 
ــرج و  ــه 16۵0 ب ــا هم ــت. تقریب ــرده اس ک
ــا  ــال 200۵ ت ــه از س ــی ک ــاختمان های بزرگ س
کنــون ســاخته شــده اند براســاس انرژی هــای ســبز 
ــالدی  ــداز 2030 می ــم ان ــند چش ــاس س ــده اند. براس ــاخته ش س
ســنگاپور 3۵ درصــد منبــع انرژی هــاي شــهري و حمــل  و 
ــد  ــد و 80 درص ــر باش ــو و تجدیدپذی ــای ن ــد انرژی ه ــل بای نق

ــد. ــت کنن ــبز دریاف ــه س ــد گواهینام ــاختمان ها بای س
عربســتان ســعودی کــه همــواره مــورد تمســخر مدیــران کشــور 
ماســت، رقــم خیــره کننــده ۵00 میلیــارد دالر بــرای ایجــاد 
ــی  ــیدی در فضای ــای خورش ــن و پنل ه ــبز نوی ــاي س تکنولوژي ه
بــه وســعت 26 هــزار کیلومتــر مربــع ســرمایه گذاری کــرده اســت 

ــد. ــیلی کن ــوخت های فس ــن س ــا جایگزی ت
ایــران امــروز بایــد شــعار ) Big drought is coming( یعنی  
ــر همــه شــعارهایش اولویــت  ــد( را ب ــزرگ مــی آی )خشکســالی ب
ــا نگاهــی آینده نگــر معطــوف  ــات کشــور را ب دهــد و همــه امکان
دشــمن بــزرگ خشکســالی کنــد کــه از مرزهایش گذشــته اســت و 
شــهرهایش را یکــی پــس از دیگــری بــا بی رحمــی در می نــوردد. 
و بهتریــن تصمیــم میتوانــد آشــتی بــا صنعــت و صنعتگــر و همانــا 
حمایــت از تولیــد داخلــی بجهــت حمایــت از کارگــر و کارفرمــای 

ایــن مــرز و بــوم  باشــد.

مهندس عبدالناصر لطیفی، رییس هیئت مدیره کاغذ، ورق و کارتن سازی
و عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس:

بحران آب آب آب آب آب

استان
فارس 

در استانه بیش
 از 12 سال 

خشکسالی مدام 
می باشد و متاسفانه 

برداشت های غیر اصولی 
و منفعت طلبانه از سفره های

 آب های زیرزمینی این استان را 
به مرز بحران جدی رسانده است 

متاسفانه علیرغم تمام هشدارها
و عالئم خطرها به نظر می رسد

 هیچ کس این خطر را جدی نگرفته  
بدون در نظر گرفتن اینکه

 آبهای زیرزمینی میراثی از 
گذشتگان و امانتی برای 

نسل های آینده نزد 
ما است.
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واحد تولید بتن آماده جاللی در سال1394 با اهداف زیر شروع بکار نمود ولی قریب 
به 20 سال می باشد که در منطقه ویژه پارس جنوبی وافع در استان بوشهر و 

کالن شهر شیراز با تولید بتن آماده توانسته است نسبت به مشارکت در پروژه های 
عمرانی سهم کوچکی را در آبادانی ایران عزیز ایفا نماید. 

در همین راستا: 

 ارائه خدمات مهندسی در خصوص تولید بتن آماده با کیفیت 
 ساخت بتن های پر مقاومت به جای بتن های معمولی 

 مشاوره رایگان به همشهریان محترم در خصوص تولید بتن های 
پرمقاومت 

 بهره گیری از مشاوران و مهندسان مجرب و آکادمیک 
 اشتغال زائی جوانان فعال و تحصیل کرده در رشته مرتبط با تولید بتن 

 تعامل با ادارات و ارگان هاو سازمان های با ادارات و ارگان ها و 
سازمانهای ذیربط در خصوص تامین بتن های مورد نیاز این ارگانها و 

سازمانها همچون شهرداری، مسکن و شهر سازی و......
 مشارکت در پروژه های خیریه درسطح کالن شهر شیراز بعنوان بخشی 

از فعالیت این مجموعه تولیدی قلمداد می شود.
 فعالیت عمده شرکت در زمیته تولید، حمل و پمپاژ انواع بتن استاندارد 

و همچنین تئلید انواع قطعات پیش ساخته بتنی شامل تک لبه، کانیوو، 
نیو جرسی، اسلب های بتنی و.... می باشد که طبق آخرین استانداردهای 

مصالح ساختمانی و بتنی در ایران تولید می شود. 
 در راستای  سند چشم انداز  1440 جایگزین نمودن بتن با مقاومت 

 ) C20 (به جای بتن های سازه ای معمولی ) بتن های پر مقاومت( C50 باال
از اولویت های این سند می باشد که در همین راستا واحد تولید بتن آماده 
جاللی قریب به  دوسال قبل موفق به اخذ این مجوز از اداره کل استاندارد 

فارس شده است. 
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زمین شناسی و کانی شناسی اندیس بوکسیت 
منطقه درود زن-استان فارس

مهدی تقیه
عضو هیات رئیسه

نظام مهندسی معدن ایران

پژمان نامدارخانی
عضو هیات مدیره 

نظام مهندسی معدن 
استان فارس

سید حسین قطمیری
گروه زمین شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحدشیراز، ایران

چکیده
ــتان  ــري شهرس ــه 30 کیلومت ــه در فاصل ــورد مطالع ــیتي م ــس بوکس اندی
مرودشــت و بـــر روي طاقـــدیس کـــوه مالــک آبــاد قــرار دارد. ایــن اندیس 
بــه صــورت یــک افــق چینه ســان بر روي ســازند ســروک تشـــکیل شـــده 
اســـت. ایـــن انـــدیس، طبقــات بوکســیتي پیوســته اي را دربر مــي گیرد که 
از قاعــده بــه ســمت رأس شـــامل، بوکســـیت قرمــز، بوکســیت پیزوئیــدي، 
ــا  ــي ب ــي شناس ــاي کان ــکوپي و داده هـ ــات میکروسـ ــد. مطالعـ ــي باش م
ــت،  ــت، کلری ــپور،  هماتی ــور دیاس ــانگر حض ــتفاده از روش XRD نش اس
ــي  ــاي بافت ــي ه ــد. ویژگ ــي باش ــته ها م ــن نهش ــاز در ای ــیت و آنات کلسـ
اندیس بوکســیتي درودزن با زمینـــه پلیتومورفیـــک تـــا پـــان ایدیومورفیک 
و عناصــر بافتــٌي اٌالیتــي، پیزوئیــدي و قطعــات آهکــي مشــخص مــي شــود. 
ــورد  ــازا بوکســیت م ــه برج ــازا و نیم ــا برج ــر منشـ ــي بیانگ ــات بافت مطالع

مطالعــه مــي باشــد. 
کلیدواژه: بوکســیت، زمین شناســي، کاني شناســي، ژئوشــیمیایي، کارســت 

بحث
نهشــته بوکســیتي مــورد مطالعــه در بخــش درودزن در فاصلــه 30 
ــي “07‘30°12  ــات جغرافیای ــا مختص ــت ب ــتان مرودش ــري شهرس کیلومت
شــمالي و “۴7‘2۴°۵2 شــرقي در نقشــه زمیــن شناســي ســیوند )بــه 
ــوبي،  ــارهاي رس ــن کانس ــت. در بی ــده اس ــع ش ــاس1:100000( واق مقی
ــر  ــر اث ــن ب ــکل دار و کائول ــاي نی ــت ه برخــي همچــون بوکســیت، التری
هوازدگــي و غنــي ســازي برونــزاد  تشــکیل مــي شــوند. هوازدگي،نخســتین 
مرحلــه از چرخــه رویدادهایــي اســت کــه بــه تشــکیل رســوبات منجــر مــي 
شــود. هوازدگــي فیزیکــي موجــب از هــم پاشــیدگي ســنگ مــي شــود و 
ــتر  ــي بیش ــکان دسترس ــتر ام ــاحت بیش ــدن مس ــود آم ــه بوج ــه ب ــا توج ب
ســیاالت را فراهــم مــي آورد ایــن امــر موجــب افزایــش تاثیــر هوازدگــي 
شــیمیایي مــي شــود کــه بــراي تشــکیل کانســارهاي حاصــل از هوازدگــي 
الزم و ضــروري اســت. چنیــن شــرایطي بیشــتر در مناطــق حــاره اي کــه 
داراي دمــا و رطوبــت بــاال هســتند، حکــم فرمــا اســت. ایــن محصــوالت 
مــي توانــد منجــر بــه تشــکیل ذخایــر بازمانــدي کــه نیــاز بــه هوازدگــي 
عمیــق و دراز مــدت و نبــود فرســایش بعــدي دارنــد شــود. دو نــوع متمایــز 
از ذخایــر بازمانــدي را مــي تــوان شناســایي کــرد: نــوع  اول از تجمــع گونــه 
ــن  ــز ای ــد. تمرک ــي آین ــد م ــود در ســنگ منشــاء پدی ــي موج ــاي کانیای ه
ــا ناشــي از شســته شــدن بســیاري از اجــزاء دیگــر ســنگ منشــاء  کاني ه
اســت. تجمــع انباشــتي کاســیتریت مثالــي از ایــن نــوع اســت. نــوع دوم کــه 
داراي گســترش اقتصــادي بیشــتري در ذخایــر بازمانــدي هســتند، بــر اثــر 

ــي هــاي اقتصــادي تشــکیل مــي شــوند. هوازدگــي و تجمــع کان
ــه  ــه ب ــا توج ــیتي ب ــاي بوکس ــته ه ــه، نهش ــورد مطالع ــه م در منطق

مشــخصات بافتــي و ســاخت آنهــا بــه ســه واحــد مختلــف تقســیم شــده 
ــیت  ــروک، بوکس ــاي س ــک ه ــامل: آه ــاال ش ــه ب ــن ب ــه از پایی ــد ک ان
قرمــز، بوکســیت پیزوئیــدی مــي باشــند. در مقطــع نــازک تهیــه شــده از 
ســنگ آهــک ســروک 3۵ درصــد خــرده هــاي بایوکالســتي وجــود دارد 
کــه در زمینــه اي از میکرایــت 2 قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن در مقاطــع 
مــورد بررســي، شــواهدي از نئومورفیــزم )تبدیــل میکرایــت بــه اســپارایت 
( دیــده مــي شــود. عــالوه بــر آن رگــه هایــي از کلســیت اســپاري وجــود 
دارد. شــاخص تریــن فســیل هــاي موجــود در ایــن مقطــع دوکفــه اي و 
فرامینیفــر بنتیــک ماننــد ملیونیــت و نزازاتــا اســت. بوکســیت پیزوئیــدی 
ــي  ــک م ــان ایدیومورفی ــه پ ــا زمین ــدي ب ــدي،ٌ اٌائی ــت پیزوئی داراي باف
ــا  ــته آنه ــر و هس ــي مت ــا 7 میل ــن 2 ت ــاي آن بی ــر پیزوئیده ــد. قط باش
اکثــًرا هماتیتــي اســت. آنچــه در مــورد عمــوم پیزوئیدهــاي این کانســنگ 
ــه داراي  ــد ک ــي باش ــا م ــي در آنه ــته هماتیت ــود هس ــت وج ــادق اس ص
شکســتگي شــعاعي مــي باشــند.  کانســنگ اائیــدی شــامل پیزوئید هــای 
ــد. ــی باش ــی م ــه میکرایت ــر در زمین ــی مت ــر از 1 میل ــر کمت ــا قط ب

2-1-  کاني شناسي بوکسیت هاي موردمطالعه 
در بســیاري مــوارد بــه علــت ریــز بــودن کانــي هــاي ســازنده بوکســیت، 
ــد،  ــي باش ــر نم ــکان پذی ــزان ام ــکوپ پالری ــا میکروس ــا ب ــایي آنه شناس
ــود،  ــي ش ــتفاده م ــا از روش XRD(( اس ــایي کاني ه ــراي شناس ــذا ب ل
در ایــن پژوهــش بررســي کانیهــاي تشــکیل دهنــده نمونــه هــاي مــورد 
مطالعــه از روش )XRD( توســط شــرکت کانســاران بینالــود انجــام شــد. 
ــگاه  ــه آزمایش ــز ب ــت آنالی ــه جه ــار نمون ــداد چه ــور تع ــن منظ ــه همی ب
ــه هــاي XRD انجــام  ــه تجزی ــر اســت ک ــه ذک ــد. الزم ب ارســال گردی
ــه  ــوده ک ــي نب ــي شناس ــاي کان ــام فازه ــایي تم ــه شناس ــادر ب ــه ق گرفت
ــاي  ــدک فازه ــي ان ــه فراوان ــوان ب ــي ت ــایي آن م ــدم شناس ــل ع از دالی
کانیایــي مربوطــه )فراوانــي زیــر درصــد( و وجــود فازهــاي بــي شــکل و 
کلوئیــدي در نمونه هــا اشــاره کــرد. نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان 
ــه هــاي مطالعــه  ــارز تمامــي نمون ــن مشــخصه ب مــي دهــد کــه مهمتری
ــه  ــي باشــد. مطالع ــت م ــي دیاســپور و کلری ــي کان شــده حضــور و فراوان
نمونه هــا بــا اســتفاده از )XRD( نشــان مــي دهــد کــه کانســنگ هــاي 
مــورد بررســي از تنــوع کانــي شناســي نســبتًا خوبــي برخــوردار هســتند. بــر 
اســاس آنالیزهــاي )XRD( کانــي هــاي تشــکیل دهنــده کانســنگ مــورد 
مطالعــه، در ۴دســته کلــي قابــل مطالعــه و تقســیم بندي بــوده کــه عبارتند 
از: )1( هیدروکســیدها و اکســیدهاي آلومینیــوم )دیاســپور و بوهمیــت (، )2((
اکســیدهاي تیتانیــوم )آناتــاز(، )۴( ســیلیکاتها )کلریــت و کوارتــز( )جدول1(. 
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 فاز كانيايي جزئي  فاز كانيايي فرعي  فاز كانيايي اصلي  نوع كانسنگ  شماره نمونه

-   آمورفوز-هالوسيت-آناتاز  دياسپور  D1  بوكسيت قرمز

-   آمورفوز-هالوسيت-آناتاز  كلريت-دياسپور  بوكسيت قرمز D2 

-   آموفوز            -آناتاز  بوكسيت پيزوئدي  كلريت-دياسپور D3 

-  آمورفوز        -آناتاز-كائولينيت-كلريت  دياسپور  بوكسيت قرمز D4  

  

  
  
  
  
شکل )1(: موقیعت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه

جدول )1(: نتایج آنالیز پراش پرتو X )XRD( نمونه هاي مورد مطالعه 

-   آمورفوز-هالوسيت-آناتاز  دياسپور  D1  بوكسيت قرمز

-   آمورفوز-هالوسيت-آناتاز  كلريت-دياسپور  بوكسيت قرمز D2 

-   آموفوز            -آناتاز  كلريت-دياسپور  بوكسيت پيزوئدي D3 

-  آمورفوز        -آناتاز-كائولينيت-كلريت  دياسپور  بوكسيت قرمز D4 

  

  

  

  

  
A 

                                 -B در نور طبيعی و پالريزه  تصويری از سنگ آهک سروک حاوی آثار فسيلی  
C                                -D تصويری از دانه های پيزوئيد حاوی اکسيد و هيدرواکسيد آهن و آلومنيوم در نور طبيعی و پالريزه  
E                       -F تصاوير ميکروسکپی از بافت پيزوئيدی در نور طبيعی و پالريزه  
G                       -H يتی در نور طبيعی و پالريزهتصاوير ميکروسکپی از بافت اال  

  
  : نتيجه گيري

نهشته بوكسيتي مورد نظر دو رخساره كانيايي را نشان مي دهند كه در شرايط محيطي بررسي هاي كاني شناسي نشان مي دهد كه 
) رخساره احيايي كه شامل كلريت 2) رخساره اكسيدان كه شامل كانيهاي دياسپور و هماتيت و گوتيت 1متفاوت تشكيل شده است . 

شترين فراواني را بينيوم ؛اكسيد آهن و اكسيد تيتانيم اكسيد آلومو دياسپور است با توجه به مطالعات ژئوشيميايي اكسيدهاي اصلي 

A B 

C D 

E F 

G H

A -B تصویــری از ســنگ آهــک ســروک حــاوی آثــار 
ــزه ــی و پالری ــور طبیع ــیلی  در ن فس

C -D تصویــری از دانه هــای پیزوئیــد حــاوی اکســید و 
ــزه ــی و پالری ــور طبیع ــوم در ن ــن و آلومنی ــید آه هیدرواکس
ــور  ــدی در ن ــت پیزوئی ــکپی از باف ــر میکروس E -F تصاوی

ــزه ــی و پالری طبیع
G -H تصاویــر میکروســکپی از بافــت االیتــی در نــور 

طبیعــی و پالریــزه

نتیجه گیري
ــه نهشــته بوکســیتي  ــد ک ــی ده ــی شناســی نشــان م بررســی های کان
ــه در شــرایط  ــد ک ــي دهن ــي را نشــان م ــورد نظــر دو رخســاره کانیای م
ــه  ــیدان ک ــاره اکس ــت. 1( رخس ــده اس ــکیل ش ــاوت تش ــي متف محیط
شــامل کانیهــاي دیاســپور و هماتیــت و گوتیــت 2( رخســاره احیایــي کــه 
ــه مطالعــات ژئوشــیمیایي  ــا توجــه ب شــامل کلریــت و دیاســپور اســت ب

ــم  ــید تیتانی ــن و اکس ــید آه ــوم ؛اکس ــید آلومنی ــي اکس ــیدهاي اصل اکس
بیشــترین فراوانــي را دارنــد. همچنیــن برخــي از عناصــر کمیــاب ماننــد 
ــر  ــته مقادی ــن پوس ــه میانگی ــبت ب ــروم نس ــم و ک نیوبیم،زیرکنیم،وانادی

ــد ــي دهن ــي را در کانســار بوکســیتي درود زن نشــان م ــل توجه قاب
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ــا شناســایی و درک  محــل کار ســالم و ایمــن، ب
ــه کار  ــوط ب ــی مرب ــتی و ایمن ــرات بهداش خط
ــکان   ــوص م ــد، به خص ــود می آی ــه وج ــما ب ش
ــتند  ــتری هس ــیب بیش ــر و آس ــتعد خط ــه مس ک
ــدام در  ــرات و اق ــن خط ــایی ای ــا شناس ــس ب پ
جهــت حــذف یــا بهبــود شــرایط خطــر و آســیب 
ــر برســانید. ــه حداکث ــی را ب ــن ایمن ــد ای می توانی

دارای خطــرات  مختلــف  کارهــای  و  کســب 
ــه  ــود ک ــد ب ــاوت خواهن ــی متف بهداشــتی و ایمن

ــما دارد ــوع کار ش ــه ن ــتگی ب ــز بس ــه چی هم
ــا شناســایی و درک  محــل کار ســالم و ایمــن، ب
خطــرات بهداشــتی و ایمنــی مربــوط به کار شــما 
ــی  ــکان . های ــوص م ــد، به خص ــود می آی ــه وج ب
ــتند  ــتری هس ــیب بیش ــر و آس ــتعد خط ــه مس ک
ــدام در  ــرات و اق ــن خط ــایی ای ــا شناس ــس ب پ
جهــت حــذف یــا بهبــود شــرایط خطــر و آســیب 
ــر برســانید.  ــه حداکث ــی را ب ــن ایمن ــد ای می توانی
ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــزی اســت ک ــن همــان چی ای
ــه  ــط کار ب ــا محی ــب ب ــک متناس ــت ریس مدیری
فعالیت هــای  و  می کنیم.تمرکــز  اشــاره  آن 
کاری شــما بایــد بــه طــور مــداوم برای شناســایی 
ــوند،  ــت ش ــد مدیری ــه بای ــدی ک ــرات جدی خط

ــود.  بررســی ش
ــی در  ــای کل ــی از راهنمایی ه ــا برخ ــا م در اینج
مــورد چگونگــی مدیریــت خطــرات بهداشــتی و 
ــه  ــم ک ــع آوری کرده ای ــود را جم ــی کار خ ایمن
ــی  ــما را ط ــه ش ــت ک ــی اس ــامل چهارچوب ش
فرآینــدی بــرای شناســایی، ارزیابــی، مدیریــت و 
ــن  ــد. همچنی ــت می کن ــرات هدای ــرل خط کنت
و  صنعتــی  خــاص  نمونه هــای  از  برخــی 
ــروع کار  ــه ش ــرای کمــک ب ــی را ب راهنمایی های

ــم. ــود داری خ
ــی  ــت و ایمن ــرات بهداش ــت خط مدیری

ــل کار مح
ریســک  مدیریــت  چهارچــوب  زیــر  نمــودار 
کــه  توصیــف می کنــد  را  مرحلــه  در چهــار 
خطــرات  مدیریــت  در  شــما  بــه  می توانــد 
بهداشــت و ایمنــی محــل کار شــما کمــک کنــد.  
چگونــه می توانیــم خطــرات محیــط کار 

را مدیریــت کنیــم؟
طرح: شناسایی و ارزیابی خطرات

ــود و  ــل کار خ ــراف مح ــن در اط ــا راه رفت • ب
ــه طــور جــدی  ــد ب شناســایی آنچــه کــه می توان
بــه ســالمتی یاایمنــی کارگــران و دیگــران )بــه 
ــا  ــه ی عنــوان مثــال بازدیدکننــدگان، افــراد بیگان
ــیب  ــن آس ــاند. ای ــیب برس ــر( آس ــران دیگ کارگ

ــه به وجــود  ــد حــاد باشــد )یعنــی بالفاصل می توان
ــه آرامــی در طــول مــدت  می آیــد( یــا مزمــن )ب

ــد( ــی رخ می ده ــی طوالن زمان
• شــرایط کارگــران خــود را بررســی کنیــد و 
ــت  ــن اس ــا ممک ــدام از آنه ــر ک ــا ه ــه آی اینک
چگونــه آســیب پذیر باشــند )مثــاًل جوانــان، زنــان 
ــبانه،  ــران ش ــه گاه، کارگ ــران گاه ب ــاردار، کارگ ب

ــر و…( ــواد کمت ــطوح س ــا س ــران ب کارگ
• در نظــر بگیریــد کــه آیــا اگــر ســالمت عمومــی 
کارگــران کامــل نباشــد، می توانــد توانایــی آنهــا 
را بــرای کار بــا خیــال راحــت )بــه عنــوان مثــال 
 کاهــش تحــرک، بیماری هــای موجــود یا آســیب( 

کاهش دهد.
ــی قابــل پیش بینــی  • شناســایی خطــرات احتمال
ــا  ــه خطــرات ســالمتی ی ــد منجــر ب کــه می توان

ایمنــی افــراد شــود
• بــه فرآیندهــای کاری و ماشــین آالت، تجهیزات 
فعالیت هــای  و  کار  محــل  اســتفاده،  مــورد 

ــد ــگاه کنی ــود ن ــران خ کارگ
• بــرای تعییــن اینکــه چــه خطراتــی بــرای 
کنتــرل وجــود دارد، در مــورد عواقــب در معــرض 
ــد  ــی کــه شناســایی کرده ای ــرار گرفتــن خطرات ق
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــدر ای ــه چق و اینک

ــد ــد، فکــر کنی ــاق بیفت ــوارد اتف ــن م ای
• در ابتــدا بــه خطراتــی توجــه کنیــد کــه 
می توانــد آســیب بســیار جــدی یــا حتــی منجــر 
بــه مــرگ یــا بیمــاری دائمــی را بــرای کارگــران 
ــن  ــد ای ــر درص ــی اگ ــد، حت ــته باش ــان داش  ت

ــد ــم باش ــاالت ک احتم
ــود  ــران خ ــا کارگ ــرات ب ــی خط ــگام ارزیاب • هن

ــد ــارکت کنی مش
عملکــرد: از بیــن بــردن یــا بــه حداقــل 

رســاندن خطــرات
ــا  ــه ب ــرات کاری در رابط ــه خط ــی ک • هنگام
بایــد  ارزیابــی کردیــد،  کســب و کارتــان را 
ــه  ــا مقابل ــا آنه ــه ب ــه چگون ــد ک ــم بگیری تصمی

ــد کنی
ــک از  ــا ریس ــه آی ــد ک ــر بگیری ــدا در نظ •  ابت
بیــن مــی رود )بــه عنــوان مثــال می توانیــد 
ــک را  ــر ریس ــد( اگ ــذف کنی ــیب را ح ــع آس منب
نمی تــوان از بیــن بــرد، بایــد بــا اســتفاده از 
ــانیم ــل برس ــه حداق ــی، آن را ب ــات کنترل اقدام

از  بایــد  شــما  کنترلــی  اقدامــات  بــرای   •
کنیــد اســتفاده  زیــر  روش هــای 

ــه در آن  ــی ک ــرل کنون ــات کنت ــورد اقدام • درم
قــرار داریــد فکــر کنیــد و اینکــه آیــا آنهــا ایــن 

ــد ــت می کنن ــر را مدیری خط
ــوط  ــی مرب ــات قانون ــا الزام ــورد اینکــه آی • در م
ــا  ــتانداردها ی ــر اس ــود دارد و اگ ــک وج ــه ریس ب
مــوارد راهنمائــی وجــود داشــته باشــد، می توانیــد 
ــه  ــد. ب ــب کنی ــات کس ــد، اطالع ــری کنی پیگی

عنــوان مثــال، دســت زدن بــه آزبســت یــا 
ــاع ــادن از ارتف ــری از افت جلوگی

• از دیگــران بپرســید که در شــرایط مشــابه شــما 
چگونــه ایــن ریســک را کنتــرل می کننــد

•  از یــک متخصــص حرفــه ای بهداشــت و 
ایمنــی مشــاوره بگیریــد

• در مــورد چگونگــی دسترســی آســان و راه هــای 
کنتــرل خطــر و اینکــه آیــا در کار شــما چگونــه 
ــا  ــه آی ــد ک ــر کنی ــر کنیدفک ــتند، فک ــر هس مؤث

ــر ــا خی ــود ی ــرا می ش ــما اج ــای ش کنترل ه
ــن  ــًا بهتری ــرل، لزوم ــه کنت ــن گزین • گران تری
نیســت. اگــر کنترل هــای شــناخته شــده و مؤثــر 
شــما در حــال اســتفاده در صنعــت هســتند و بــا 
ــن  شــرایط محــل کار شــما مناســب هســتند، ای

ــوند ــرا ش ــد اج ــا بای کنترل ه
ــع  ــورد راه هــای رف ــری در م ــگام تصمیم گی • هن
ــا کارگــران  ــه حداقــل رســاندن خطــرات، ب ــا ب ی

خــود مشــارکت کنیــد
ــران  ــرای کارگ ــرل ب ــات کنت ــط و اقدام • رواب
خــود را بــه شــیوه ای متناســب بــا نیازهــای خــود 
)بــه نحــوی کــه مناســب کار آنهــا، محیــط کار و 

ســواد و زبــان آنهــا باشــد( اجرایــی کنیــد
ــده کاری  ــًا پرون ــید لزوم ــته باش ــاد داش ــه ی • ب
ــان  ــل کار را نش ــی مح ــالمت و ایمن ــما، س ش
ــط کار  ــر در محی ــل خط ــه حداق ــد بلک نمی ده
ــر  ــان نمایانگ ــران از سالمت ش ــان کارگ و اطمین

ــت ــوع اس ــن موض ای
بررسی: نظارت بر میزان کنترل

سیســتم های بهداشــت و ایمنــی شــما بایــد 
در زندگــی روزمــره بــه کار رود  و بــه طــور 
معمــول بخشــی از کســب و کارتــان باشــد. 
شــما بایــد بررســی کنیــد کــه اقدامــات کنترلــی 
ــر  ــرا و مؤث ــال اج ــران در ح ــط کارگ ــما توس ش
از: عبارتنــد  نظــارت  مکانیزم هــای  هســتند. 

ــط  • بازرســی ها، مشــاهدات و سرکشــی در محی
کار

• جلسات و بازخورد کارگران
•  چک لیست ها و ممیزی ها

• بررسی مستقل
ــر آالرم در ماشــین آالت  ــوژی )نظــارت ب • تکنول

یــا آالرم گاز بــه عنــوان مثــال(
• پرونده های مراقبت های بهداشتی

بــر محیــط زیســت  • فعالیت هــای نظــارت 
)ماننــد کیفیــت هــوا و آزمایــش نویــز(

چگونه خطر در محیط کار را مدیریت کنیم؟ 
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1- چکیده:
 امــروزه یکــي از مشــکالت اساســي جوامــع  چــه کشــورهاي در 
حــال توســعه و چــه توســعه یافتــه مدیریــت  پســماندهاي جامــد 
ــوده  ــون آل ــي چ ــده خطرات ــد ش ــماندهاي تولی ــه پس ــن کلی ــت. دف اس
ــت  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــا را ب ــي و خاک ه ــاي زیرزمین ــردن آبه ک
ــدن  ــوده ش ــث آل ــز باع ــا نی ــوزاندن انه ــه س ــت ک ــي اس ــن درحال ای
ــود. ــي ش ــه اي م ــاي گلخان ــش گازه ــث افزای ــه باع ــوا و در نتیج ه
ــد  ــدرن تولی ــای م ــواع روش ه ــه ای از ان ــدا نمون ــش ابت ــن پژوه در ای
ــادی  ــائل اقتص ــت مس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــپس ب ــود و س ــی ش ــه م ارائ
ــن  ــاب بهتری ــت انتخ ــادی در جه ــی اقتص ــدل های ــد RDF م در تولی
روش یــرای تولیــد RDF بیــان مــی شــود.در پایــان بــا توجــه بــه مــدل 
ــه   ــه هزین ــزان بازدهــی نســبت ب ــوان می ــی ت ــه شــده م اقتصــادی ارائ
مصرفــی را بــرای یــک کارخانــه ی تولیــد RDF محاســبه نمــود.
واژه هــای کلیــدی:RDF، روش هــای تولید،بهینــه یابــی اقتصــادی، 

اقتصــادی  مدل هــای 

2- مقدمه:
پروتــوکل کیوتــو کــه هــدف کاهــش گازهــاي  بــه  بــا توجــه 
گلخانــه اي، کاهــش اســتفاده از ســوخت هــاي فســیلي و منابــع تجدیــد 
ــکا و  ــون امری ــه اي چ ــعه یافت ــورهاي توس ــت، کش ــرژي اس ناپذیران
ــتفاده  ــراي اس ــي ب ــن راههای ــه یافت ــدام ب ــي اق ــر کشــورهاي اروپای اکث
ــماندها و از  ــر پس ــت بهت ــرژی، مدیری ــراي ان ــر ب ــع تجدیدپذی از مناب
ــوژي  ــه ایجــاد تکنول ــها ب ــن تالش ــه ای ــد ک ــا کردن ــردن زباله ه ــن ب بی
مختلفــي  راههــاي  پســماندها  مدیریــت  شــد.براي  ختــم   RDF

ــرد. ــیم ک ــته تقس ــار دس ــه چه ــا را ب ــوان آنه ــي ت ــه م ــود دارد ک وج

ــت  ــدا و بازیاف ــش در مب ــه کاه ــت ک ــخص اس ــوق مش ــودار ف از نم
بیشــترین اهمیــت و مطلوبیــت را دارد امــا نهایتــًا بــراي کاهــش 
ــوزاندن  ــود س ــن ش ــد دف ــه در landfill  بای ــي ک ــه های ــم زبال حج
ــود. تولیــد RDF   فرمــي از بازیافــت  ــبي خواهــد ب گزینــه مناس
انــرژي اســت و در ســومین جایــگاه هــرم مدیریــت پســماند قــرار دارد.

]1[ :RDF 3- تعریف
ــه  ــت ب ــده اس ــتاندارد  A.S.T.M  آم ــه در اس ــي ک ــق تعریف مطاب
ســوخت خــرد شــده اي اطــالق مــي گــردد کــه از زبالــه هــاي شــهري 
حاصــل شــده و مــوادي نظیــر شیشــه, فلــزات, و مــواد غیــر الــي از آن 
 2 )in(حــذف گردیــده انــد و 9۵ درصــد وزنــي ذرات از الــک بــه قطــر

عبــور میکننــد.
]1[ : RDF 4- انواع

ــدي  ــوع تقســیم بن ــه هفــت ن ــق اســتاندارد ASTM  , RDF ب طب
میشــود:

نوع 1- به طور کلي به زباله هاي خرد شده اطالق میشود
نــوع 2- زبالــه هایــي کــه در انــدازه درشــت خــرد شــده انــد و میتواننــد 
 in(2حــاوي فلــزات باشــند و 9۵ درصــد وزنــي ذرات از الــک بــه قطــر

( عبــور میکننــد.
ــواد  ــزات، و م ــه، فل ــازي شیش ــه ي جداس ــا مرحل ــا ت ــوع 3- زباله ه ن
 in(2غیرالــي پیــش رفتــه انــد و درصــد وزنــي ذرات از الــک بــه قطــر

ــد. ( عبورمیکنن
نــوعRDF– ۴ هــاي نــوع 3 مــي باشــند کــه بســیار ریــز شــده و بــه 
صــورت پــودر درآمــده انــد و 9۵ درصــد وزنــي ذرات از الــک نمــره 10 

عبــور میکننــد.
ــرده  ــورت فش ــه ص ــه ب ــد ک ــي باش ــوع 3 م ــاي ن ــوع RDF -۵ ه ن
ــاي  ــه آن RDF ه ــده و ب ــیته)kg/m3( 600 درآم ــا دانس ــده ب ش

ــد. ــي گوین ــده م ــم ش متراک
نوع RDF -6 ها به صورت سوخت مایع در مي آیند.

نوع RDF -7 ها به صورت گاز در مي آیند.

5- مشخصات کلي
بــراي اســتفاده  از RDF  در صنایــع  داشــتن 2 پارامتــر زیــر الزامــي 

اســت
1- باال بودن مقدار گرمازایي

2- مقدار فلزات سنگین در آن حداقل باشد
تاکنــون اســتاندارد واحــدي بــراي خصوصیــات RDFهــاي تولید شــده 
تدویــن نشــده اســت و ایــن بــه دلیــل متغیــر بــودن کیفیــت و کمیــت 
ــوري از  ــر کش ــن رو ه ــت. از ای ــف اس ــورهاي مختل ــماند در کش پس
 RDF اســتاندارد جداگانــه اي پیــروي میکنــد در اینجــا بــه اســتاندارد
هــاي تولیــد شــده در برخــي کشــورهاي اروپایــي اشــاره میکنیــم. ] 3 [

b  = این مقدار براي RDF متراکم شده است
ــتفاده از  ــده ي اس ــدود کنن ــاي مح ــي از پارامتره ــت یک ــوان گف میت
RDF  مقــدار کلــر آن مــي باشــد کــه نبایــد از 1درصــد وزنــي تجــاوز 
کنــد , تــا بــه امــروز مقــدار ایــن مــاده در RDF  هــاي تولیــد شــده 

بیــن 1 درصــد  تــا  3 درصــد وزنــي بــوده اســت.

فرآیندهای تولید RDF و تحلیل 
اقتصادی روش های مختلف تولید

 شکل 1- هرم مدیریت پسماند

کاهش در مبدا

کامپوست و بازیافت

بازیافت انرژی و سوزاندن

دفن کردن

ت
وبی

طل
ش م

زای
اف

 

اولیا
ریاست  تشکل  همگن شن و ماسه استان فارس 

و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت استان فارس 
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صنعت
ارموز

  
Country )references(  

Germany 

)RAL,2001( 
Mg/MJ 

Italy)Ministero 
dell’ambiente,1998( 

Mg/MJ 

Finland 
)SFC,2000( 

Mg/MJ 

Switzerland 
)Buwal,1998( 

Mg/MJ  

 

0.7 0.5 n.a. 0.6 As 

0.1 n.a. n.a. 0.2 Be 

0.5 0.4 0.3 0.1 Cd 

0.7 n.a. n.a. 0.8 Co 
14 6 n.a. 4 Cr 
56 17 n.a. 4 Cu 

0.07 n.a. 0.03 0.02 Hg 

8.9 2 n.a. 4 Ni 

n.a. 11 n.a. 8 Pb 

3.3 n.a. n.a. 0.2 Sb 

0.3 n.a. n.a. 0.2 Se 

3.9 n.a. n.a. 0.4 Sn 

0.3 n.a. n.a. n.a. Te 

0.11 n.a. n.a. 0.12 Tl 

1.4 n.a. n.a. 4 V 

n.a. 28 n.a.  Zn 
Only declaration 0.9%by weight 1.5% by weight n.a. chlorin 

  

  1ادامه جدول 

  

  

 پارامترها فنالند ايتالياانگلستان

18.7 15 13-16  (MJ/kg)  مقدار گرمازايي
7 -b28 25max 25.35  %w  درصد رطوبت 
0.1 -0.5 0.6 0.1-0.2 %w  درصد سولفور 
0.3 -1.2 0.9 0.3-1.0 %w  درصد كلر 

  

  
Country )references(  

Germany 

)RAL,2001( 
Mg/MJ 

Italy)Ministero 
dell’ambiente,1998( 

Mg/MJ 

Finland 
)SFC,2000( 

Mg/MJ 

Switzerland 
)Buwal,1998( 

Mg/MJ  

 

0.7 0.5 n.a. 0.6 As 

0.1 n.a. n.a. 0.2 Be 

0.5 0.4 0.3 0.1 Cd 

0.7 n.a. n.a. 0.8 Co 
14 6 n.a. 4 Cr 
56 17 n.a. 4 Cu 

0.07 n.a. 0.03 0.02 Hg 

8.9 2 n.a. 4 Ni 

n.a. 11 n.a. 8 Pb 

3.3 n.a. n.a. 0.2 Sb 

0.3 n.a. n.a. 0.2 Se 

3.9 n.a. n.a. 0.4 Sn 

0.3 n.a. n.a. n.a. Te 

0.11 n.a. n.a. 0.12 Tl 

1.4 n.a. n.a. 4 V 

n.a. 28 n.a.  Zn 
Only declaration 0.9%by weight 1.5% by weight n.a. chlorin 

  

  1ادامه جدول 

  

  

 پارامترها فنالند ايتالياانگلستان

18.7 15 13-16  (MJ/kg)  مقدار گرمازايي
7 -b28 25max 25.35  %w  درصد رطوبت 
0.1 -0.5 0.6 0.1-0.2 %w  درصد سولفور 
0.3 -1.2 0.9 0.3-1.0 %w  درصد كلر 

  

جدول 1-  مقادیر ارائه شده حد مجاز برای مواد موجود
در RDF تولید شده در کشورهای اروپایی است. ] 3 [

ادامه جدول 1

]2[ :RDF 6- مراحل تولید
ــه  ــده ک ــکیل ش ــل تش ــره اي از مراح ــد RDF  از زنجی ــد تولی فراین
ــي  ــور کل ــه ط ــزات و ب ــه، فل ــر شیش ــوادي نظی ــل م ــن مراح ــي ای ط
مــوادي کــه  غیــر قابــل ســوختن هســتند جــدا میکننــد و در مراحــل 
بعــدي دیکــر خصوصیــات مــورد نظــر ماننــد تراکــم بــه آن داده میشــود.

:)Manual Seperation( 6-1- جداسازي دستي
ــه صــورت خــام  ــه هــاي مخلــوط و جــدا نشــده ب ــه زبال در ایــن مرحل
ــن  ــه در دو ســمت ای ــي ک ــه میشــود و کارکران ــه ریخت ــوار نقال روي ن
ــن  ــد. ای ــدا میکنن ــت را ج ــل بازیاف ــواد قاب ــد م ــي گیرن ــرار م ــوار ق ن
ــود آن در  ــرد و وج ــي گی ــام م ــت انج ــز بازیاف ــتر در مراک ــه بیش مرحل

ــي شــود. ــان م ــش راندم ــث افزای ــد باع ــداي خــط تولی ابت
:)screening(  6-2- اشغالکیري

ــرد  ــرار کی ــد ق ــا در وســط خــط تولی ــدا ی ــد در ابت ــه میتوان ــن مرحل  ای
هــدف از ایــن مرحلــه حــذف زبالــه هــاي بــزرگ اســت کــه در سیســتم 
ــغالگیر ,  ــاص اش ــوع خ ــک ن ــي کنند.ی ــاد م ــل ایج ــردن خل ــرد ک خ
ــه  ــه ب ــد ک ــي باش ــتوانه اي )Trommel Screen( م ــغالگیر اس اش
صــورت مــورب قــرار مــي گیــرد و در اکثــر مــوارد قبــل از مرحلــه خــرد 

ــرد. ــي گی ــرار م ــا ق ــردن زباله ه ک
:) Size Reduction(6-3-  کاهش سایز

ــراي  ــالش ب ــا و ت ــایز زباله ه ــش دادن س ــردن و کاه ــرد ک ــدف خ ه
یکنواخــت کــردن اندازهاســت.البته مراحــل پیگیــري نیــز بــراي 

یکنواخــت کــردن دانه هــا وجــود دارد.
 Air( آئرودینامیکــي  خصوصیــات  توســط  جداســازي   -۴-6

: )Classification
در ایــن مرحلــه زباله هــا درون اتاقکــي کــه در ان جریــان هــوا برقــرار 
اســت قــرار مــي گیرنــد بخاطــر خصوصیاتــي چــون دانســیته، انــدازه و 

ــه  ــه هــاي ســبک در هــوا شــناور مي ماننــد و زبال شــکل هندســي زبال
هــاي ســنگین مثــل شیشــه فــرو مي نشــینند.

:)Magnetic Seperation( 6-۵- جدا کردن فلزات
ــن  ــدا میشــوند, یکــي از ای ــا ج ــن زباله ه ــزات از بی ــه فل ــن مرحل در ای
روشــها اســتفاده از کمربنــد مغناطیســي )Magnetic Belt( میباشــد.

 Densification and(6-6- متراکــم ســازي و خشــک کــردن
:)Drying

ــه  ــت RDF میشــود و مرحل ــردن کیفی ــاال ب ــردن باعــث ب خشــک ک
ــر  ــد. اگ ــه RDF  میده ــورد نظــر را ب ــم م Densification   تراک
هــدف تولیــد RDFمتراکــم باشــد آنهــا را بــه صــورت گلولــه در آورده 

و ســپس خشــک مــي کننــد.

:RDF 7- نقش مسائل اقتصادی در تولید
ــد،  ــد ســرمایه گــذاری و تولی ــن مســایل در هــر فرآین یکــی از مهمتری
اقتصــاد و عوامــل وابســته بــه آن مــی باشــد.به گونــه ای کــه حفاظــت 
محیــط زیســت بــدون توجــه بــه بحــث اقتصــاد بــا مشــکالت زیــادی 
ــه ســرمایه  ــاز ب ــز نی ــد RDF نی ــد تولی ــه رو خواهــد شــد.در فرآین روب
گــذاری ویــژه مــی باشــد.RDF عــالوه بــر اینکــه یکــی از روش هــای 
ــیار  ــی بس ــد زای ــر درآم ــد از نظ ــد،می توان ــی باش ــماند م ــت پس بازیاف
RDF  ــد ــای تولی ــی هزینه ه ــد.جهت بررس ــودمند باش ــد و س کارآم

و همچنیــن ســود حاصــل از آن نیــاز بــه تحلیل هــای اقتصــادی 
ویــژه مــی باشــد.در اینجــا ابتــدا نمونــه هایــی از مقایســه ی اقتصــادی 
ــی  ــد خاص ــپس فرآین ــود و س ــی ش ــان م ــدRDF بی ــای تولی روش ه
ــل از  ــود حاص ــن س ــد و همچنی ــای تولی ــی هزینه ه ــش بین ــت پی جه

ــه مــی گــردد. آن ارائ
:RDF 7-1- مقایسه ی اقتصادی روش های مختلف تولید

ــر  ــه ه ــت ک ــون اس ــای گوناگ ــامل بخش ه ــد RDF  ش ــط تولی خ
ــداد  ــی دهند.تع ــام م ــی را انج ــات خاص ــا عملی ــن بخش ه ــدام از ای ک
ــازده  و نحــوه ی قــرار گیــری تجهیــزات هــر بخــش در خــط تولیــد ب
جرمــی وهمچنیــن کیفیــت محصــول نهایــی را بــه شــدت تحــت تاثیــر 
ــزان پســماند ورودی  ــه می ــن بســته ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی ده ــرار م ق
ــع آن  ــه تب ــن ب ــد و همچنی ــوط تولی ــداد خط ــد RDF تع ــت تولی جه
انــدازه و تعــداد تجهیــزات تولیــد نیــز افزایــش مــی یابــد، فراینــد تولیــد 
ــن شــاخصه ها در  ــی وابســته اســت، مهمتری ــه شــاخصه های گوناگون ب

ایــن فراینــد عبارتنــد از:
1-هزینه ایجاد هر خط تولید

2-بازده جرمی مناسب
3-حداقل ارزش گرمایی RDF تولید شده

ــرای تولیــد RDF  در  ــه بهتریــن روش ب ــه منظــور دســت یافتــن ب ب
نظــر گرفتــن هــر ســه فاکتــور فــوق مهــم اســت و نادیــده گرفتــن هــر 
کــدام از آن هــا مــی توانــد مــا را بــه یــک نتیجــه ی نادرســت رهنمــون 
ــرار  ــه ق ــورد مقایس ــه دو م ــوق دو ب ــاخصه های ف ــا ش ــود.در اینج ش
گرفتــه و اثــرات متقابــل آن هــا بررســی مــی شــود.نمونه ها و داده هــای 

زیــر برگرفتــه از تولیــد RDF  در کشــور ایتالیــا مــی باشــد. ]۴[
ــاص  ــات خ ــن اصطالح ــد و همچنی ــل تولی ــدام از مراح ــر ک ــرای ه ب

ــت: ــه اس ــه کار رفت ــر ب ــی زی ــروف اختصاص ح
خطــوط مختلــف تولیــد در نحــوه ی چیدمــان تجهیــزات تولیــد 
ــد  ــارت دیگــر ممکــن اســت کــه در یــک خــط تولی ــه عب ــد. ب متفاوتن
ــد  ــت RDF تولی ــردن کیفی ــاال ب ــت ب ــی جه ــر متوال ــد غربالگ از چن
شــده اســتفاده نمــود ولــی در روش دیگــر تولیــد تنهــا از یــک غربالگــر 
ــه کار  ــزات ب ــا تجهی ــب ب ــز متناس ــد نی ــود.هزینه های تولی ــتفاده ش اس

ــند[۵] ــی باش ــاوت م ــد متف ــط تولی ــه در خ رفت
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ACC كالسيفاير سيكلوني  MSجدا كننده مغناطيسي 

AV ارزش واقعي  MSWپسماند هاي جامد شهري 

BC  كالسيفاير بالستيك  OIR غير آلي مواد باقيمانده ي 

Dدستگاه خشك كننده  ORمواد باقيمانده آلي 

DE متراكم كننده  Pدستگاه شكل دهنده ي نهايي 

E خارج كننده  PTغربال گر ابتدايي 

ECSجداكننده  Sدستگاه خرد كننده 

HS دسته بندي كردن با دست  SEدستگاه كنترل خطاهاي توليد 

LHVحداقل ارزش گرمايي  Tغربالگر معمولي 

Mآسياب   

  

  

ــایر  ــا و س ــراه هزینه ه ــه هم ــد ب ــف تولی ــای مختل ــدول 2 روش ه در ج
خصوصیــات مربــوط بــه هــر روش تولیــد آمــده اســت.البته ایــن روش هــا 
بــرای تولیــد یــک نــوع خــاص از RDF )FLUFF RDF(بیــان شــده 
ــده اســت،در ســتون  ــد آم اســت. در ســتون اول شــماره ی خطــوط تولی
ــزات آورده شــده اســت.در ســتون ســوم  ــری تجهی دوم نحــوه ی قرارگی
نســبت پســماند شــهری آورده شــده اســت کــه از خطــوط 1 تــا 1۴تنهــا 
از پســماند جامــد شــهری اســتفاده شــده اســت و از خطــوط بعــد جهــت 
بــاال بــردن حداقــل ارزش گرمایــی RDF  تولیــد شــده 10 تــا ۵0 درصــد 
ــتیک  ــای الس ــای آن از تکه ه ــه ج ــت و ب ــده اس ــذف ش ــماند ح از پس
ــازده  ــب ب ــه ترتی ــد ب ــتون های بع ــت.در س ــده اس ــتفاده ش ــوده اس فرس
خــط تولید،رطوبت،خاکســتر تولیــد شــده،حداقل ارزش گرمایــی و در 
نهایــت هزینــه ی خــط تولیــد مــورد نظــر درج شــده اســت. بــا توجــه بــه 
ــی  ــوان مقایســه های گوناگون ــی ت ــوق م ــدول ف ــود در ج ــای موج داده ه
ــث و  ــورد بح ــد RDF   را م ــف تولی ــای مختل ــام داد و روش ه را انج
ــده  ــر ش ــاخصه ی ذک ــه ش ــر س ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــرار داد.ب بررســی ق
ــی  ــاب کرد.بدیه ــن روش را انتخ ــود و بهتری ــی نم ــوان بررس ــی ت را م
اســت کــه نمیتــوان تنهــا بــه هزینــه توجــه کرد،چــرا کــه ممکــن اســت 
ــا حداقــل معیار هــای  ــه را داشــته باشــد ام ــن هزین خــط تولیــدی کمتری
ــن روش  ــتفاده از ای ــن اس ــر ای ــا ب ــد و بن ــته باش ــی را نداش RDF نهای
تولیــد مناســب نمــی باشــد.نمونه ای از مقایســه های نمــوداری روش هــای 

ــت. ــده اس ــکل های 2 و 3 آم ــف در ش مختل
جدول2 داده های مربوط به روش های تولید

در 

ــر هزینــه ی تولیــد  ایــن شــکل نمــودار حداقــل ارزش گرمایــی در براب
رســم شــده اســت.همانگونه کــه درشــکل 2 مشــخص اســت بــه طــور 
کلــی در اکثــر روش هــای تولیــد مــورد بررســی افزایــش حداقــل ارزش 
ــا  ــد حتم ــذا بای ــت ل ــوده اس ــراه ب ــه هم ــش هزین ــا افزای ــی ب گرمای
مشــخص شــود کــه میــزان حداقــل ارزش گرمایــی RDF  مــورد نظــر 
چــه میــزان باشــد و طراحــی را بــر مبنــای آن صــورت داد.در اینجــا اگــر 
میــزان حداقــل ارزش گرمایــی را برابــر بــا )kcal/kg( ۴000 در نظــر 
ــه رو  بگیریــم اســتفاده از روش هــای نمایــش داده شــده در نمــودار روب

ــت!                                                                                                                                ــب نیس مناس

شکل2

  شکل3
البتــه نمــودار روبــه رو بــرای روش هایــی اســت کــه 100درصــد از 
ــاده ی ورودی نداریم.نمــودار  ــه م پســماند اســتفاده شــده اســت و هیچگون
زیــر مربــوط بــه روشــهایی اســت کــه 10درصــد درصــد از کل پســماند از 

ــت.همانطور                         ــده اس ــکیل ش ــتیکی تش ــای الس تکه ه
ــی  ــل ارزش گرمای ــت حداق ــن حال ــه در شــکل 3 مشــخص اســت در ای ک
بعضــی از روش هــای تولیــد  بــه بــاالی )kcal/kg( ۴000 رســیده اســت 
ــه در  ــری ک ــود.نکته ی دیگ ــع ش ــد واق ــای کار تولی ــد مبن ــی توان ــه م ک
شــکل های 2 و 3 بایــد بــه آن توجــه نمــود ایــن نکتــه اســت کــه روشــهای 
ــث  ــکل مثل ــه ش ــری)screening( ب ــه ی غربالگ ــا مرحل ــده ب ــاز ش آغ
ــل  ــن حداق ــد و همچنی ــه ی تولی ــاظ هزین ــد و از لح ــده ان ــان داده ش نش
ــه  ــا مرحل ــه ب ــی ک ــه روش های ــبت ب ــتری نس ــدار بیش ــی مق ارزش گرمای
خــرد کــردن آغــاز شــده اند)بــه شــکل مربع(دارند.بنابــر ایــن بــا اســتفاده از 
رســم نمــودار هایــی بدیــن صــورت مــی توانیــم شــاخصه های مختلــف را 

ــم. ــن روش را انتخــاب نمایی ــرار داده و بهتری ــورد بحــث وبررســی ق م
:RDF 7-2 - محاسبه ی هزینه های تولید و سود حاصل از

 RDF ــد ــد و ســود حاصــل از تولی ــه ی تولی ــبه ی هزین ــرای محاس ب
ــرای  ــا ب ــد.در اینج ــی باش ــژه ای م ــادی وی ــای اقتص ــه تحلیل ه ــاز ب نی
ــی  ــورهای اروپای ــی از کش ــه در بعض ــاص ک ــناریوی خ ــک س ــال ی مث

ــم. ــرار مــی دهی ــورد بررســی ق اســتفاده شــده اســت را م
نــرخ ســود حاصــل از RDF را مــی تــوان بــا فرمولــی بــه شــکل زیــر 

تقریــب زد:
)1(              

                                                                                                
Fk =کل درآمــد ســالیانه ی حاصــل از RDF کــه هزینه هــای جــاری 
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کارخانــه ماننــد دســتمزد کارگران،ســرویس دســتگاه ها و... از آن کســر 
شــده اســت.

i = نرخ بهره ی سالیانه.
ــد  ــه ی خری ــد هزین ــه مانن ــذاری اولی ــرمایه گ ــزان کل س TCI = می

ــد. ــی باش ــه م ــه کارخان ــوط ب ــاختمان و.... مرب وسایل،س
NPV = ســود خالــص حاصــل از تولیــد RDF در طــول دوره ی طرح 
کارخانــه مــی باشــد.به طــور مثــال اگــر کارخانه بــرای 10 ســال طراحی 
شــده باشــد NPV ســود خالــص مجمــوع ایــن 10 ســال مــی باشــد.

N = دوره ی طرح کارخانه به سال می باشد.
بــا توجــه بــه رابطــه ای کــه در بــاال بیــان شــد مــی تــوان میــزان ســود 
ــادگی  ــه س ــه ب ــت کارخان ــول فعالی ــد RDF را در ط ــل از تولی حاص
ــه ی هزینه هــا و....  ــادی در زمین محاســبه نمود.امــا مســایل بســیار زی
بایــد در نظــر گرفتــه شــود. بــه عنــوان مثــال در کشــور مــا بــه علــت 
ــاال مــی باشــد و از  ــز بســیار ب ــرخ بهــره نی ــورم، ن ــرخ ت ــودن ن ــاال ب ب
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــز بای ــه و.... نی ــه ی کارخان ــانات هزین ــی نوس طرف
شــود. پارامتر هــای ذکــر شــده در رابطــه ی فــوق  تنهــا جهــت تولیــد 
RDF در نظــر گرفتــه شــده اســت،به عبــارت دیگــر در صورتــی کــه 
 TCI،در مــکان کارخانــه را داشــته باشــیم RDF قصــد تولیــد بــرق از
بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش مــی یابــد چــرا کــه بــه تاسیســاتی 
ــرار  ــن ق ــال و.... نیازمندیم.همچنی ــای انتق ــن بخار،لوله ه ــد توربی مانن
دادن تاسیســات تولیــد کــود از پســماند های حاصــل از مرحلــه ی تولیــد 
ــی  ــش م ــر افزای ــٌا 2/۵ براب ــه TCI را تقریب ــل کارخان RDF در مح
دهــد. [۴]بنــا بــر ایــن بــا توجــه بــه نیــاز و همچنیــن میــزان بودجــه 
ی موجــود مــی تــوان اقــدام بــه ایجــاد تاسیســات تولیــد RDF نمــود. 
بــا توجــه بــه مســائل گفتــه شــده بــا اســتفاده از یــک روش مدیریــت 
ــوان  ــری اصــول علمــی دقیــق مــی ت ــه کارگی ــن ب ــح و همچنی صحی
ــل  ــه مــواد قاب ــادی از پســماند را ب ــد RDF حجــم بســیار زی ــا تولی ب
اســتفاده و مفیــد تبدیــل کــرد. کــه ایــن عمــل نــه تنهــا باعــث بهبــود 
چالش هــای زیســت محیطــی مــی شــود بلکــه از نظــر اقتصــادی نیــز 

مــی توانــد بســیار ســودمند باشــد.

:RDF 8-آتــش ســوزی و انفجــار در انبار های ذخیره ســازی
ــح RDF از اصــول بســیار  ــار کــردن صحی نحــوه ی نگهــداری و انب
مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود.RDF حــاوی موادآتــش 
ــار و  ــروز انفج ــب ب ــد موج ــی توان ــد و م ــی باش ــتعال م ــل اش زا و قاب
ــن  ــن در چندی ــش ســوزی شــود.این مســئله در ســال 2002 در ژاپ آت
ــان دو  ــوارد ج ــی از م ــی در یک ــداری RDF رخ داد و حت ــار نگه انب

ــت. ــان را گرف آتشنش
RDF هــای تولیــد شــده دارای اندازه هــای گوناگونــی مــی باشــند.دما 
در بخشــی از بدنــه ی RDF بــه صــورت خــود بــه خــود و مخصوصــٌا 
ــی از  ــا در بخش ــش دم ــن افزای ــی یابد.ای ــش م ــرم افزای ــوای گ در ه
ــراف آن  ــی در اط ــیژن کاف ــود اکس ــن وج ــه ی RDF و همچنی بدن
موجــب شــعله ور شــدن بخشــی از RDF مــی شود.شــعله ی ایجــاد 
ــوای  ــوده و ه ــرف نم ــراف RDF را مص ــوای اط ــیژن ه ــده اکس ش
اطــرافRDF دچــار کمبــود اکســیژن مــی شــود ایــن شــرایط موجــب 
افزایــش نشــت گازهــای قابــل اشــتعال از RDF بــه هــوای اطــراف 
ــمت های  ــه قس ــد ب ــوده و  میتوان ــبک ب ــا س ــود.این گازه ــی ش آن م
مختلــف انبــار نگهــداری ســرایت نمــوده و بــه علــت دارا بــودن حــرارت 
ــه محلــی برســند کــه دارای اکســیژن کافــی  ــه محــض ایــن کــه ب ب
ــی  ــای اساس ــوند.یکی از راهه ــی ش ــی م ــار ناگهان ــار انفج ــد دچ باش
 RDF ــداری ــار نگه ــن مشــکل ســرد نگــه داشــتن انب ــا ای ــه ب مقابل

مــی باشــد. ]6[

:RDF 9- معایب و مزایای
ــه  ــت رو ب ــک فعالی ــد از: RDF  ی ــای RDF عبارتن ــده ی مزای عم
   RDF .توســعه و جامــع همــراه بــا بازیابــي تعادئلــي انــرژي مــي باشــد
مــي توانــد بــه عنــوان ســوخت جایگزیــن یــا بــه همــراه دیگــر ســوختها 
ــه جهــت تولیــد  ــي زبال در بویلــر هــاي صنعتــي اســتفاده شــود. مــواد آل
    RDF مــي توانــد بطــور هــوازي یــا بــي هــوازي بازیافــت شــود RDF
    RDF .متراکــم شــده مــي توانــد بمــدت طوالنــي ذخیــره شــود
ــره نمــي  ــل ذخی درشــت بطــور مســتقیم در محــل اســتفاده شــده و قاب
 RDF ــنگین در ــزات س ــاک و فل ــاي خطرن ــده ه ــدار آالین ــد  مق باش
ــي  ــي از ارزش حرارت ــده نیم ــردازش ش ــد.  RDF    پ ــي باش ــز م ناچی
زغــال را دارد.  عمــده ی معایــب RDF عبارتنــد از: بازاریابــي مطمئــن 
جهــت مصــرف RDF حتــي در کشــورهاي صنعتــي انجــام نشــده اســت. 
کمبــود اپراتــور مجــرب در بهــره بــرداري سیســتمRDF یکــي از علــل 
ــا کیفیــت بــاال و عــدم کنتــرل آلودگــي  عــدم موفقیــت تولیــد RDF ب
هــوا در سیســتم مــي باشــد.تولید RDF همــواره بــا هزینــه باالســتمدت 
ــت  ــه جه ــرژي اولی ــدمصرف ان ــي باش ــي م ــد RDF طوالن ــان تولی زم
تولیــد RDF چشــمگیر اســت. RDF  نســبت بــه ســایر ســوختها منجــر 
بــه صدمــات بیشــتري بــه لوله هــا و بویلرهــا مــي شــود. بــه دلیــل وجــود 
فلــزات قلیایــي نظیــر K,N در خاکســتر آن ســبب بــوي تعفــن و صدمــه 

بــه محفظــه احتــراق و ســطح بویلرهــا مــي شــود.

10- جمع بندی و نتیجه گیری:
بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده، همانگونــه کــه مشــخص اســت یکــی 
از مهمتریــن مراحــل تولیــد RDF،انتخــاب نوع و روش تولید می باشــد.
کــه در  ایــن مــورد عوامــل مختلفــی دخیــل مــی باشــند.ازجمله ی ایــن 
عوامــل مــی تــوان میــزان حداقــل ارزش گرمایی،بــازده جرمی و مســائل 
ــه مقایســه های اقتصــادی مناســب و  ــا توجــه ب ــام برد.ب اقتصــادی را ن
ــادی  ــل اقتص ــرای تحلی ــب ب ــای مناس ــتفاده از مدل ه ــن اس همچنی
ــد RDF انتخــاب نمــود. کــه  ــرای تولی ــوان بهتریــن روش را ب مــی ت
نمونــه ای از مقایســه و تحلیــل اقتصــادی در ایــن پژوهــش ارائــه شــده 
ــن  ــیم ای ــته باش ــه داش ــه آن توج ــد ب ــواره بای ــه هم ــه ک ــت.و آنچ اس
اســت کــه روش تولیــد تــا حــد زیــادی بــه امکانــات و حتــی بــه قوانیــن 
زیســت محیطــی حاکــم در هــر منطقــه وابســته مــی باشــد و بنــا بــر این 
نمــی تــوان یــک روش کلــی را بــرای همــه ی مناطــق ارائــه داد.اما می 
تــوان بــا اســتفاده از روش هــای ذکــر شــده و تطبیــق آن بــا خصوصیــات 
ــود. ــاب نم ــد RDF  انتخ ــرای تولی ــن روش را ب ــه بهتری ــر منطق ه
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Standard definitions of terms and abbreviations relating to physical 
and chemical characteristics of refuse derived
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West Conshohocken: ASTM International.
 [2] Caputo, A. C. & Pelagagge, P. M. (2002). RDF production 
plants: I Design and costs.
Applied Thermal Engineering, 22, 423-437.
 [3] Diaz, L. F. & Savage, G. M. (2006). Production and Quality of 
Refuse Derived Fuel (RDF)in Proceeding of Biomass and Waste to 
Energy Symposium. Venice.
 [4] G. Ciancio, A. Mura, Lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani: Sis-
temi e Tecnologie di Riferimento––Parte II: Gli Inceneritori––I 
Costi di Smaltimento, RS-Rifiuti Solidi 8 (2) (1994) (in Italian).
 [5] M.S. Peters, K.D. Timmerhaus, Plant Design and Economics 
for Chemical Engineers, McGraw Hill, 1991.
[6]Chomiak, J. (1990). Combustion, a study in theory, fact and ap-
plication. New York: Gordon and Breach                           
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علل زلزله و تأثیر ساختارهای ژئوتکنیکی 
بر زلزله خیزی تهران

قسمت اول دکتر محمدرضا اسپهبد

آقای دکتر محمدرضا اسپهبد با درجه فوق لیسانس مهندسی آبهای زیرزمینی در سال 1349، از دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شده و در سال 1355 موفق به کسب درجه فوق لیسانس در زمینه مهندسی زمین شناسی 

هسته ای از دانشگاه نانسی فرانسه شده است و در سال 1356 نیز با درجه دکتری در این رشته از دانشگاه پلی 
تکنیک لوراند فرانسه فارغ التحصیل گردیده است. آقای دکتر اسپهبد پس از مراجعت به ایران دردانشگاههای 

تهران و شهید بهشتی به تدریس پرداخته و هم اینک نیز دردانشگاه تربیت معلم به تدریس مشغول است.
ایشان تابحال در کنفرانسهای مختلف در خارج و داخل کشور شرکت داشته و در حدود 30 مقاله در زمینه های 

زمین شناسی مواد هسته ای و زمین شناسی مهندسی ارائه داده است. آقای اسپهبد در پروژه های مختلف طراحی 
و اجرایی نیز با ارگانهای دولتی و بخشهای خصوصی همکاری دارند و هم اکنون مسئولیت پروژه اجرایی اکتشاف 
مواد رادیو اکتیو سازمان انرژی اتمی ایران را به عهده دارند. با آروزی توفیق برای ایشان مقاله را باهم می خوانیم.

اشاره

مقدمه
ــوان یــک بــالی آســمانی تلقــی مــی  ــه فقــط بعن در گذشــته زلزل
ــبب  ــود س ــات  خ ــرکات و ارتعاش ــر ح ــن در اث ــه زمی ــد ک گردی
ــال  ــکافهای کام ــاد درز و ش ــا ایج ــته و ب ــاختمانها گش ــب س تخری
وســیع جــان انســانها و حیوانــات را در معــرض خطــر قــرار مــی داده 
اســت. امــروزه بــا تکامــل و اختــراع تکنولــوژی ســاخت ابزارهــای 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه را ب ــی زلزل ــش بین ــگاری پی ــه ن ــق زلزل دقی
ــری ممکــن ســاخته اســت. ســاالنه  ــوع آن ام درصــد احتمــال وق
ــه  ــاد ک ــی افت ــاق م ــان اتف ــه در جه ــی 20000 زلزل ــن 8000 ال بی
بطــور متوســط ســاعتی یــک زلزلــه خواهیــم داشــت درصورتیکــه 
زلزله هــای کمتــر از 2 ریشــتر را نیــز در نظــر بگیریــم رقــم مذکــور 
بــه ۵0 برابــر نیــز مــی رســد. البتــه بلحــاظ آن کــه نزدیــک بــه 3 
ــتگاههای  ــب  دس ــت، نص ــه اس ــرا گرفت ــن را آب ف ــره زمی / 2  ک
زلزلــه نــگاری گرچــه گســترش بســیار وســیعی پیــدا کــرده اســت، 
معذالــک در همــه نقــاط زمیــن بطــور فشــرده امــکان پذیــر نمــی 
ــره  ــه 90 درصــد در زم ــب ب ــوق قری ــداد زلزله هــای ف باشــد. از تع
ــکان  ــر از ۵ درصــد ام ــاالنه کمت ــند و س ــف میباش ــای خفی زلزله ه
وقــوع زلزله هــای شــدید و مخــرب وجــود دارد. بازتــاب زلزله هــای 
ــه نوســان  ــه یکدیگــر، ب ــد بهــم خــوردن ظــروف ب خفیــف را مانن
درآمــدن آویزهــا ولوســترها، تــاب خــوردن قــاب عکــس وتابلوهــای 
نقاشــی مــی تــوان برشــمرد، درحالیکــه زلزله هــای کمــی شــدیدتر، 
بــا ایجــاد شــکافهائی دردیوارهــا، جاخــوردن ســقف منــازل، پرتــاب 
شــدن وســایل، جاخــوردن چهارچــوب دربهــای داخــل ســاختمان، 
از کار افتــادن پانــدول ســاعت و بــی اختیــار فــرار کــردن مــردم از 
خانــه هایشــان بطــرف کوچــه و خیابــان بــرای جســتجوی پناهــگاه 
ــوع  ــه از ن ــمرد ک ــوان برش ــاز میت ــای ب ــن در فض ــای ام ومحل ه
ــاالنه  ــتر س ــا بیش ــه وی ــی 30 زلزل ــدود 10 ال ــر ح ــای اخی زلزله ه
در دنیــا بوجــود مــی آیــد. لکــن بازهــم قــوی تــر و شــدیدتر زلزلــه 
ــن  ــن رفت ــی شــهرها و باعــث از بی ــی اســت کــه ســبب ویران هائ
ــد  ــن درص ــبختانه کمتری ــه خوش ــد ک ــد گردی ــر خواه ــزاران نف ه

فراوانــی را دارا اســت، امــا در جریــان ایــن گونــه زلزله هــا در 
ــر ممکــن  ــزار نف ــد صده ــن و چن ــه چندی ــد ثانی ــدت چن ظــرف م
اســت جــان ببازنــد و ایــن رقمــی اســت، بمراتــب بیشــتر از یــک 
ــره.  ــگ، و غی ــا جن ــی وی ــی از اپیدم ــر ناش ــرگ و می ــه م حادث

مراکز زلزله
دریــک بیــان ســاده زلزلــه از نقطــه ای کــه شــروع مــی شــود بــه 
ــه مــی شــود. امــواج  ــه )Hypocenter( گفت ــی زلزل ــون درون آن کان
زلزلــه از ایــن نقطــه شــروع شــده و در تمــام جهــات پخــش مــی 
ــته  ــاده گش ــات ذرات درون م ــث ارتعاش ــه باع ــه در نتیج ــردد ک گ
ــات  ــردد ارتعاش ــی گ ــه دور م ــون زلزل ــه از کان ــج ک ــه تدری و ب
ــه  ــاالی نقط ــت ب ــن درس ــطح زمی ــر روی س ــی رود. ب ــن م از بی
ــوده و  ــات ب ــن ارتعاش ــه دارای قویتری ــت ک ــه ای اس ــی ناحی کانون
ــه  ــی زلزل ــون بیرون ــوان کان ــه بعن ــن ناحی ــی دارد، ای ــدت باالی ش
ــه  ــه از ناحی ــج ک ــه بتدری ــده میشــود، شــدت زلزل )Epicenter( نامی
ــر احســاس مــی شــود، بطوریکــه  ــه مــی گیــرد کمت مذکــور فاصل
ــر  ــق میس ــتگاههای دقی ــق دس ــط از طری ــا فق ــت آنه ــکان ثب ام
ــش  ــات پخ ــام جه ــه درتم ــواج زلزل ــه ام ــد ک ــه نمان ــت، ناگفت اس
ــم  ــاخه ای از عل ــع ش ــی در واق ــه شناس ــات زلزل ــی گردند.مطالع م
ــوم فیزیــک وریاضــی در رابطــه  ــا عل زمیــن شناســی اســت کــه ب
مســتقیم قــرار دارد. علــم زلزلــه شناســی بنــام سیســمولوژی 
)Sisemology( شــهرت داد. ارتعاشــات احســاس شــده بوســیله بشــر 
بنــام مهلــرزه )ماکروســیمیک( و آنهائــی کــه فقــط بوســیله ابزارهــا 
ــده  ــیمیک( نامی ــرزه )میکروس ــام کهل ــد بن ــی گردن ــخص م مش
ــون  ــا کان ــنتر« ی ــی س ــدیدا در »اپ ــا ش ــن لرزه ه ــوند. زمی ــی ش م
بیرونــی و حتــی فواصــل دورتــر از آن در تمامــی جهــات احســاس 
مــی گردنــد. نقاطــی کــه در حــول و حــوش محــل کانــون بیرونــی 
زلزلــه دارای شــدت یکســان مــی باشــند، مــی تــوان یــک ســری 
خطــوط هــم شــدت بنــام منحنی هــای هــم تــراز یــا ایزوسیســمال 
)ISOSISEMAL( پیــدا نمــود. خطــوط هــم تــراز اجبــاری نــدارد کــه 
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ــی  ــون بیرون ــراف کان ــی را در اط ــز یکنواخت ــر متحدالمرک ــا دوای حتم
ــد نامنظــم و دارای  ــی توانن ــا م ــد. بلکــه منحنی ه ــه تشــکیل ده زلزل
ــه ترکیــب و  ــرا تظاهــرات نیروهــای رهــا شــده ب اعوجــاج باشــند، زی
ســاختمان پوســته زمیــن بســتگی دارد کــه در ســطح وســیعی از جائــی 
بــه جــای دیگــر تفــاوت دارد. یــک زمیــن لــرزه عمومــا ممکــن اســت 

ــا یــک روز ادامــه داشــته باشــد. ــد ســاعت و ی چن
 گاهــی اوقــات ارتعاشــات زمیــن بــا شــدتهای مختلــف ممکــن اســت 
پــس از اولیــن شــوک بمــدت چنــد روز یــا چنــد هفتــه و حتــی ماههــا 
ادامــه داشــته باشــد )ماننــد زلزلــه رودبــار و منجیــل( و بنــام پــس لــرزه 
از آنهــا اســم بــرده مــی شــود. تقریبــا هــر زلزلــه بــا صــدای مهیبــی 
ــه شــنیدن آنهــا مــی باشــد همــراه اســت. صداهــا  ــادر ب کــه بشــر ق

ــه  ــوده ک ــان ب ــرق و طوف ــد و ب بصــورت غــرش و شــبیه صــدای رع
بهمــراه آنهــا معمــوال جوشــش آبهــا و غلغــل کــردن آبهــای جوشــان و 
خــروج آنهــا از زمیــن کــه بــی شــباهت بــه غــرش حرکــت یــک قطــار 
ــم ســنگی از  ــوده عظی ــر ســر و صــدای یــک ت ــزش پ ــا ری آهــن و ی
کــوه نمــی باشــد، بگــوش مــی رســد. صداهــا گاهــي قبــل و گاهــی 

ــد.  نیــز پشــت ســر زمیــن لرزه هــا حــادث مــی گردن
لــرزه  دســتگاههای  نصــب  مســتلزم  لرزه هــا  زمیــن  مطالعــه 
ــور  ــه را بط ــر ضرب ــت ه ــدت و جه ــان و ش ــه زم ــت ک ــگاری اس ن
ــات  ــه ارتعاش ــب دامن ــر حس ــدت ب ــد. ش ــی نمای ــت م ــه ثب جداگان
ــی  ــور لگاریتم ــه بط ــود ک ــی ش ــری م ــدازه گی ــتر ان ــب ریش  و برحس

تغییر می نماید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شکل 1( مدل پیشنهادی ساختمانی فالت  
ایران نسبت به دوصفحه اوراسیا و عربستان

شکل 2( حرکت صفحات بزرگ و کوچک در 
اثر نیروهای فشاری و بسته شدن تدریجی 

تتیس) اقتباس از نشریه سازمان زمین 
شناسی کشور

ریشــتر در ســال 193۵، بــا انــدازه گیریهــای فــراوان، باالخــره رابطــه دوم 
M= Log  بــرای محاســبه شــدت زلزله هــای گوناگــون بــکار گرفــت کــه 

ــورد  ــال م ــز کام ــتر نی ــی ۴ ریش ــر از 8 ال ــدت های باالت ــرای ش ــي ب حت
قبــول قــرار گرفتــه اســت. مثــال در زلزلــه آالســکا. در ســال 196۴ یــک 
میلیــون و هشــتصد هــزار کیلومتــر مربــع تحــت تاثیــر قــرار گرفــت کــه 

بــا شــدت 8/۵ ریشــتر بــوده اســت. 

حساسیت حیوانات نسبت به زلزله
ــرغ و  ــد: م ــی مانن ــات اهل ــی حیوان ــور کل ــه بط ــروع زلزل ــل از ش قب
ــود.  ــد ب ــدا خواهن ــر و ص ــر س ــاآرام و پ ــب و االغ و گاو، ن ــروس، اس خ
ــا از آب  ــد، کروکودیل ه ــی گریزن ــگل م ــرف جن ــی بط ــات وحش حیوان
بیــرون مــی آینــد. گربــه و ســگ نیــز از خــود واکنــش نشــان مــی دهنــد، 
و حتــی پرندگانــی نیــز ماننــد: قنــاری در قفــس آرام و قــرار ندارنــد. بــروز 
زلزله هــای شــدید موجــب ویرانــی ســاختمانها، جابجائــی تــوام بــا ایجــاد 
شــکاف، رانــده شــد گــی توده هــای خــاک و ســنگ، ایجــاد رو راندگــی، 
ــه زمیــن لغزه هــای ویرانگــر و ریــزش کوههــا و فــرو  باالخــره منجــر ب
نشســتن زمیــن خواهــد گردیــد. در اثــر ایــن عمــل چشــمه ها بســته شــده 
ــه  ــت ک ــده اس ــاهده ش ــا مش ــود. و غالب ــد نم ــدا خواهن ــور پی ــا ظه و ی
براثــر زلزلــه کانالهــا و مســیل های فراوانــی پیــدا شــده اســت. ویرانــی و 
خســارات ســاختمانها بســتگی بــه نــوع ســاختمان، ترکیــب بنــدی خــاک، 
نــوع و مقــدار نیــروی وارد آمــده و نیــز زاویــه خــروج انــرژی رهــا شــده 
دارد. گاهــی دیــده مــی شــود کــه در محــل کانــون بیرونــی )اپــی ســنتر( 
ــی  ــا نواح ــت ت ــر اس ــه کمت ــی زلزل ــر تخریب ــاورت آن اث ــز در مج و نی
اطــراف آن. حرکــت امــواج زلزلــه در زمیــن خســارات ســنگینی ببــار مــی 

ــه  ــوند بلک ــی ش ــد م ــواج بلن ــر روی ام ــا ب ــه تنه ــا ن ــال دیواره آورد. مث
ــال  ــد و کام ــی کنن ــدا م ــش پی ــد و پیچ ــی خورن ــاب م ــا ت ــیله آنه بوس
واضــح اســت کــه باالتریــن خســارات و ضایعــات در اثــر شــوکهائی اســت 

ــا ۵۵ درجــه خــارج مــی شــوند.  ــا زاویه هــای ۴۵ ت کــه ب
اگــر ســاختمانها بمــوازات و یــا عمــود بــر جهت انتشــار مــوج قــرار گیرند،  
آســیب پذیــری تفــاوت پیــدا مــی کنــد. ترکیــب ســاختمانی زمیــن نســبت 
بــه زلزلــه اثــر مشــخصی را دارا میباشــد. اساســا امــواج زلزلــه در اجســام 
ســخت از ســنگهای نــرم و پــوک ســریعتر عبــور مــی کنــد، در الیه هــای 
ــواج  ــی ام ــد رخســاره های آبرفت ــرم مانن ــوک و ن ــم از ســنگهای پ ضخی
ــی از آن در  ــا بخش ــا و ی ــت تمام ــن اس ــوده و ممک ــر ب ــه زوال پذی زلزل
میرائــی کاملــی قــرار گیرنــد. لکــن اگــر یــک الیــه نــازک آبرفتــی بــر 
ــروی  ــرای جــذب نی ــی ب ــرد وقــت کاف ــرار گی روی ســنگهای ســخت ق
وارده و یــا شــکوک را نــدارد و لــذا بــر روی بســتر ســنگی خــود بطــرف 
ــب بیشــتر اســت.  ــزان تخری ــت می ــن حال ــی شــود، در ای ــده م ــاال ران ب
ــداد )اســترایک( گســل هــا، ســریعتر از  مــوج بطــور کلــی در جهــت امت
جهــت عمــود برآنهــا و یــا در جهــت شــیب آنهــا حرکــت خواهــد نمــود. 
ــای  ــای پ ــا و ریزش ه ــنگ لغزه ه ــا س ــا عموم ــن زمین ه ــاک تری خطرن
ــی  ــا و نواح ــف دره ه ــه در ک ــد در صورتیک ــی باش ــا م ــا و دامنه ه کوهه
مردابــی و دریاچه هــای پوشــیده شــده از رســتنی های مختلــف از آســیب 
ــری  ــری برخــوردار هســتند. زمینهــای خشــک، خطــر کمت ــری کمت پذی
ــب  ــی باشــند. تخری ــه زمین هــای اشــباع شــده از آب را دارا م نســبت ب
ــر از  ــی کمت ــوب خیل ــالت خ ــر و م ــده از آج ــاخته ش ــاختمانهای س س
ســاختمانهائی اســت کــه از قلــوه ســنگهای بــزرگ و مــواد رســی 
ســاخته شــده باشــد. مثــال در رشــته کوههــای قفقــاز بخصــوص در شــبه 
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جزیــره کریمــه تخریــب ســاختمانها در اثــر زلزلــه 1927 بیشــتر محــدود 
بــه ســاختمانهائی بــوده اســت کــه از کیفیــت بســیار ضعیفــی برخــوردار 
بــوده انــد. گاهــی تخریــب ســاختمانها بــا ایجــاد حریــق تــوام مــی باشــد. 
ــت،  ــوع پیوس ــو بوق ــه در توکی ــال 1923 ک ــه س ــال در زلزل ــوان مث بعن
ــرض ۴8  ــت و در ع ــش گرف ــوک های وارده آت ــن ش ــه در اولی 76 محل
ــه مســنیا  ــا در ناحی ــد. و ی ــه خاکســتر گردی ــل ب ســاعت   ¾شــهر تبدی
واقــع در سیســیل در اثــر زلزلــه 1908 نزدیــک بــه 83000 نفــر کشــته 
ــر  ــن(  حــدود 200000  نف ــه کانســو )چی ــه 1920 منطق شــدند، در زلزل
جــان باختنــد، در زلزلــه 193۴ نیــز در هنــد 12 شــهر و قصبــه دســتخوش 
ــان   ــی خانم ــه ۵00000 ب ــک ب ــد و نزدی ــی گردیدن ــای  فراوان خرابی ه
ــود  ــر مفق ــش از100000 نف ــت و بی ــا گذاش ــته بج ــر کش و 100000 نف
االثــر گشــتند. بــاز هــم در ژاپــن بیــن ســالهای 190۴ الــی 191۴ در اثــر 
ــته  ــد 96000 نفرکش ــران گردی ــه وی ــر ۵21000 خان ــای ویرانگ زلزله ه

شــدند و ۴12000 خانــه بــه خاکســتر مبــدل گشــت. 
ــرق و تلفــن، پلهــای آهنــی  ــروز زلزله هــای شــدید کابلهــای ب ــر ب در اث
ــکافهائی  ــد. ش ــی بینن ــیب م ــی آس ــن  براحت ــوط آه ــنگی و خط و س
بعمقهــای چندیــن ســانتیمترالی چندیــن ده متــر و گاهــی بطــول چندیــن 
کیلومتــر بعــرض 20 ســانتیمتر تــا 1 متــر و بیشــتر درزمیــن ایجــاد شــده، 
ــه  ــات و ســاختمانها را مــی بلعــد و همگــی ب بطوریکــه انســانها و حیوان
داخــل شــکافها مــی افتنــد. در منطقــه رودبــار در اطــراف دهــات کالشــتر 
خــروج آب و گل را در طــول کانالهــای ایجــاد شــده مــی تــوان بوضــوح 
ــات  ــده اســت. گاهــی اوق ــه بوجــود آم ــد از زلزل مشــاهده نمــود کــه بع
ــر برخــورد  ــد کــه در اث ــن خــارج مــی گردن ــی از شــکافهای زمی گازهائ
بــه جــو رنگیــن مــی شــوند و ممکــن اســت در مجــاورت بــا هــوا اتــش 
ــق  ــت مناط ــن اس ــدید ممک ــای ش ــروز زلزله ه ــگام ب ــه هن ــد. ب بگیرن
بزرگــی از زمیــن فــرو بنشــینند وایــن فــرو نشســتن گاهــی تــا 60 متــر 
ادامــه دارد، مثــال در زلزلــه 17۵۵ در اطــراف لیســبون زمیــن درخشــکی و 
نیــز در کــف دریــا فــرو نشســت. در جریــان زلزله گســلها، شکســتگی های 
جدیــد، روراندگــی و نزدیــک بــه 60000 نفــر را کشــته و زخمــی نمودنــد 
و حتــی چیــن خوردگیهــا بوجــود مــی آینــد. مثــال ممکــن اســت آبرفتهــا 
ــار  ــاحلی دچ ــای س ــد. بخصــوص آبرفته ــی حاصــل نماین ــن خوردگ چی
ــر،  ــا کیلومت ــول صده ــل بط ــی گس ــد. گاه ــی گردن ــکن م ــن و ش چی
زلزله هــای مخــرب تولیــد مــی کنــد، ماننــد گســل ســن آندریــاس کــه 
در ســال 1906 باعــث ویرانــی شــهر سانفرانسیســکو گردیــد، شــاخه ای 
از گســل یــاد شــده بــا تغییــر مــکان 3 مترسرتاســر شــهر را طــی کــرده 
اســت. در شــهر نــوادا در اثــر زلزلــه ســال 1932 منجــر بــه ایجــاد زمیــن 
ــای  ــل آبه ــر عم ــد، در اث ــان گل گردی ــروج جری ــدید و خ ــای ش لغزه ه
زیــر زمینــی دچــار نوســانت شــدید ســطح پیزومتریــک شــده و بصــورت 
آرتزیــن بســطح زمیــن راه  پیــدا میکنــد و بدنبــال آن چشــمه های جدیــد 
ــد.  ــی گردن ــور م ــال ک ــمه های فع ــل چش ــد و در مقاب ــی آی ــود م بوج

)seaquake( دریالرزه
هــرگاه کانــون یــک زلزلــه در زیــر کــف یــک اقیانوس و یــا دریــای بزرگ 
قــرار گیــرد، امــواج از تمــام ضخامتهــای آب عبــور کــرده و کســانیکه در 
قایــق و یــا بــروی عرشــه کشــتی  ایســتاده انــد احســاس خواهنــد کــرد. 
ــاد  ــه ایج ــد. در نتیج ــی گفتن ــونامی )T sunami( م ــه آن تس ــابق ب در س
یــک ضربــه قائــم در محــل اپــی ســنتر، کشــتی ناگهــان بــه بــاال جهیــد 
ــردد. در  ــی گ ــاب م ــاال پرت ــه ب ــال ب ــد و آب کام ــی آی ــرود م و ســپس ف
ضربه هــای جانبــی کشــتی در داخــل یــک محــدوده گــرداب ماننــد قــرار 
میگیــرد و ماننــد  تکــه الــوار ی مــی مانــد کــه بــر روی آب شــناور شــده 
اســت. اشــیاء داخــل کشــتی واژگــون گشــته و کســانیکه در عرشــه کشــتی 
ــه  ــی ک ــه هنگام ــا ب ــد. لرزه ه ــی گردن ــاب م ــه ای پرت ــه گوش ــتند ب هس
کانــون بیرونــی ) اپــی ســنتر ( نزدیــک ســاحل مــی باشــد بیشــتر و مخربتر 

هســتند. امــواج دریــا در جریــان اولیــن شــوک عقــب نشــینی مــی کننــد و 
ســپس بســرعت برمــی گردنــدو بماننــد یــک مــوج قدرتمنــد و غــول آســا 
برســاحل کوبیــده مــی شــوند و همــه چیــز را جــاروب مینماینــئ. بعنــوان 
مثــال: در شــهر لیبســون بهنــگام زلزلــه 17۵۵ امــواج دریــا بــه ارتفــاع 26 
متــر حــدود 1۵ کیلومتــر بــه داخــل شــهر غلطیدنــد و نزدیــک بــه 60000 
نفــر را کشــته و زخمــی نمودنــد و یــا درســال 1923 امــواج دریــا قطعــات 
ــرده و  ــکا حمــل ک ــر از خــط ســاحلی کامچات ــم کیلومت ــه نی ــخ را فاصل ی

چندیــن ســاختمان را در زیــر یــخ مدفــون نمودنــد.

پراکندگی زلزله ها 
آمارهــای بدســت آمــده نشــان مــی دهــد کــه حــدود ۴0 درصــد زلزله هــا 
ــین  ــر الیوس ــی جزائ ــاژالن ال ــه، م ــه تنگ ــر در فاصل ــوس کبی در اقیان
تانیوزلنــد بوقــوع پیوســته اســت.  نزدیــک بــه ۵0 درصــد زلزلــه مربــوط 
بــه نواحــی وشکســتگی هائــی اســت کــه از مکزیکــو درغــرب همشــایر 
واقــع در نیمکــره غربــی شــروع شــده و سراســرآتالنتیک را طــی کــرده 
و در طــول مدیترانــه بطــرف دریــای خــزر و هندوســتان پیــش مــی رود.

  
 

شکل 3( تحول پوسته اقیانوسی و عمل فرورانش در 
دوره های مختلف عمر زمین به زیر فالت ایران 
)اقتباس از نشریه سازمان زمین شناسی کشور(

شکل 4( حرکات فشاری دو صفحه عربستان و توران و 
ایجاد خط درز و شکستگی های تکتونیکی و کشیدگی آن در 

جهت عمود برنیروها.
)اقتباس از نشریه سازمان زمین شناسی کشور( 
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ــب  ــاختمان، ترکی ــوع س ــه ن ــتگی ب ــاختمانها بس ــارات س ــی و خس ویران
ــرژی  ــه خــروج ان ــز زاوی ــروی وارده ونی ــدار نی ــوع و مق ــدی خــاک، ن بن

ــده دارد. ــا ش ره
ویژگیهــای ایــن نواحــی وجــود سلســله جبالهــای چیــن خــورده، 
فرونشســت ها و گودیهــای بــزرگ و آتــش فشــانهای فعــال مــی باشــند. 
فقــط ده درصــد زلزله هــا بــه نواحــی ومناطــق قــاره ای و نیمــه قــاره ای 

ــق دارد. تعل

مناطق زلزله خیز
بطور کلی مناطق مهم لرزه خیزی در دنیا شامل: 

1- نواحی غرب آمریکا و آالسکا
ــم در  ــای عظی ــتگی ها و جابجائی ه ــه شکس ــوط ب ــای مرب 2- حوزه ه

ــر. ــرده و بحــر احم ــای م ــا، دری ــای افریق ــول دریاچه ه ط
3- حوزه دریای مدیترانه، تا سلسله جبال تیان شان و پامیر

۴-بخش جنوبی دریاچه بایکال با مناطق اطراف آن 
۵- مناطق وسیعی از حوزه های اقیانوس کبیر واقیانوس اطلس

ــه  ــوط ب ــه خیــز مرب از اینــرو مالحظــه میگــردد کــه اغلــب نواحــی زلزل
چیــن خوردگــی هــا، گســل ها و فرونشســت های جــوان مــی باشــد کــه 
بعبــارت کلــی بــه حــرکات کوهزائــی جــوان تعلــق دارنــد و پــر واضــح 
ــه  ــا نیم ــه مناطــق و ســاختمانهای قدیمــی بصــورت ســپر و ی اســت ک
ــی  ــزی را دارا م ــرزه خی ــن اثرل ــای قدیمــی کمتری ــز پالتفرم ه ســپر ونی

باشــند. 

نواحی لرزه خیز در اتحاد شوروی و ایران
 قســمتی از کشــور پهنــاور اتحــاد شــوروی کــه بخشــي از آن بصــورت 
ــزی مــی باشــد،  ــه خی ــد زلزل ســپرونیمه ســپر عمــل کــرده، اساســا فاق
ــران و  ــی اتحــاد شــوروی کــه در شــمال ای درحالیکــه بخش هــای جنوب
دریــای خــزر واقــع گردیــده انــد بســیار نســبت بــه زلزلــه حســاس بــوده و 
دنبالــه آنهــا نیــز بطــرف ایــران ســبب شــده اســت کــه کوههــای شــمالی 
ایــران نیــز از زلزله هــای شــدید مصــون نمانــد، ایــن مناطــق عبارتنــد از:

1- ناحیــه سراســری قفقــاز متعلق به حــوزه مدیترانه و شــبه جزیره کریمه 
2۔ حــوزه تیــان شــان، ناحیــه آلماآتــا، نواحــی فرقاناوپامیــر کــه بعنــوان 
ــورد  ــی از برخ ــانه هائ ــوان )نش ــده و ج ــلهای روران ــق دارای گس مناط

ــات صفح
قاره ای( و کوههای چین خورده می باشد. 

ــه  ــرب دریاچ ــرق و غ ــه در ش ــکال ک ــه بای ــی دریاچ ــش جنوب 3- بخ
زلزله هــای شــدید بوقــوع پیوســته اســت، وجــود یــک پالتفــرم قدیمــی 

ــم( ــبتا ک ــزی نس ــرزه خی ــت های جوان)ل ــا فرونشس ب
۴- ناحیــه کامچاتــکا تــا والدی وســتوک متعلــق بــه کمربنــد اقیانــوس 

آرام.
ــتگی ها  ــوان برجس ــی واورال،بعن ــیبری وروس ــای س ــل پالتفرم ه در مقاب
و کوههــای قدیمــی تلقــی مــی گردنــد کــه دارای زلزلــه خیــزی بســیار 
کــم و ضعیــف مــی باشــند و اخیــرا نیــز زلزلــه ویرانگــر اســپیتاک واقــع 
در ارمنســتان شــوروی بــا شــدت بیــش از6/7 ریشــتر کــه در ســال 1988 
بوقــوع پیوســت کــه بخشــی از سلســله جبــال قفقــاز بــوده کــه بدنبــال 
آن زلزلــه ویرانگــر 1990 را در کوههــای البــرز ایــران بــا شدت7/۴ریشــتر 
ــف  ــه باشــدت مختل ــرری ک ــای مک ــا زلزله ه ــته اســت و ی ــال داش بدنب

تاکنــون چندیــن بــار شــهرتبریز را ویــران کــرده اســت.

انواع زلزله
ــأ  ــر منش ــت از نظ ــام داده اس ــر انج ــون بش ــه تاکن ــی ک ــا اطالعات ب
ــرو نشســت هــا، و حوزه هــای آتشفشــانی،  ــه ف ــا ب ــن لرزه هــا عموم زمی
ــرو  ــد. از این ــی گردن ــوط م ــی مرب ــا و شکســتگیهای تکتونیک جابجائی ه

میتــوان آنهــا را بــه زمیــن لرزه هــای مرکــزی و زمیــن لرزه هــای خطــی 
تقســیم نمــود.

ــام  ــدود در تم ــاد مح ــه ابع ــی ب ــزی، دارای کانون ــای مرک ــن لرزه ه زمی
جهــات مــی باشــند.. درحالیکــه زمیــن لرزه هــای خطــی اساســا« در یــک 
ــن لرزه هــای  ــرو زمی ــد. از این ــا امتدادمشــخص عمــل مینماین جهــت وی
ــواع  ــه ان ــق ب ــب متعل ــرو نشســت ها اغل ــش فشــانها و ف ــه آت ــوط ب مرب
ــا  ــل از جابجای ه ــای حاص ــن لرزه ه ــه زمی ــتند. در حالیک ــزی هس مرک
ــش در  ــنتر ( کمابی ــا ) هیپوس ــاء آنه ــرا منش ــتند زی ــی هس ــا« خط غالب

ــد.  ــی باش ــا م ــا وچین ه ــلها وراندگی ه ــداد گس امت

امواج زلزله
اولیــن مــوج بــه نــام مــوج P نامیــده مــی شــود کــه ماننــد امــواج صوتــی 
حرکــت مــی کنــد کــه حرکتــی ماننــد انقبــاض و انبســاط دارد یعنــی در 
جایــی فشــرده شــده و در جایــی دیگــر از هــم بــاز مــی گــردد. اینگونــه 
امــواج خاصیــت ارتجاعــی دارنــد. امــواج P هــم از اجســام صلــب و هــم 
از اجســام مایــع ماننــد آب دریــا و اقیانــوس و نیــز از بخــش مــذاب درون 
ــواج  ــت ام ــون خاصی ــد و چ ــی نماین ــا عبورم ــی ماگم ــن وبطــور کل زمی
ــند  ــن میرس ــطح زمی ــه س ــه ب ــذا هنگامیک ــند ل ــی باش ــی را دارا م صوت
ــه داخــل اتمســفر منتشــر  بخشــی از آنهــا بــه صــورت امــواج صوتــی ب
میگردنــد. وج دیگــر کــه ســرعت آن کمتــر از مــوج اولیــه P  مــی باشــد 
بــه نــام مــوج برشــی یــا مــوج ثانــوی S مــی باشــد کــه در جهــت عمــود 
بــر امتــداد انتشــار بــرش ایجــاد میکنــد. مــوج S باعــث مــی شــود کــه 
ذرات مــاده بــه طــرف بــاال و پاییــن ارتعــاش حاصــل نماینــد و تنشــهای 
ــن خاصیــت را  ــواج P ای برشــی در جســم حاصــل گــردد. در حالیکــه ام
ــر  ــا منتش ــها و دریاه ــد اقیانوس ــق آب دار مانن ــواج S د مناط ــد. ام ندارن
نمیگردنــد. ســرعتهای امــواج PوS بســتگی بــه جــرم مخصــوص ) تراکــم 
ــی  ــور م ــا عب ــه از آنه ــد ک ــوادی دارن ــنگها و م ــی س ــواص ارتجاع و خ
ــت  ــرای ســنگ گرانی ــواج Pو S ب ــال ســرعت ام ــوان مث ــه عن ــد. ب نماین
vp=۵/ ۵ KM/S و   3km/s=Vs  ســرعت امــواج در آب حــدود ۵/1 
km/s مــی باشــد. در اکثــر زلزله هــا امــواج p مثــل یــک غــرش صوتــی 
قــوی بــه گــوش میرســد. بالفاصلــه امــواج s  ســبب تخریــب ســاختمانها 

میگردنــد. 
ــطحی  ــواج س ــام ام ــه ن ــه ب ــتند ک ــه هس ــواع زلزل ــر از ان ــوع دیگ دو ن
ــر  ــد و تغیی ــی نماین ــر م ــن تضاه ــطح زمی ــتر در س ــه بیش ــد ک معروفن

ــد.  ــی یاب ــش م ــق کاه ــش عم ــا افزای ــا ب ــکان آنه م
امواج سطحی شامل امواج )) الو (( و امواج ))رایلی (( می باشند. 

ــل  ــار عم ــداد انتش ــر امت ــود ب ــت عم ــواجSدر جه ــد ام ــواج الو: مانن ام
ــی  ــه پ ــه ب ــت دارد ک ــی دخال ــکان افق ــر م ــتر در تغیی ــد و بیش میکن

ســاختمانها وارد میشــود و تخریــب ایجــاد میکنــد.
ــم در توده هــای ســنگ و خــاک  امــواج رایلــی: باعــث تغییــر مــکان قائ
میگــردد و نیــز در جهــت افقــی در امتــداد انتشــار مــو ج عمــل میکنــد. 

البتــه امــواج ا رایلــی کندتــر از امــواج الو هســتند.
 

ارتباط بین زلزله ها و سایر پدیده ها
ــه را اساســا در  ــوع زلزل ــان وق ــرده اســت زم ــاز ســعی ک ــر ب بشــر از دی
طــول مــدت ســال، مــاه و حتــی ســاعات روز مــورد بررســی و کنــکاش 
ــه عمــال کمــک  ــوع زلزل ــی وق ــش بین ــه پی ــار ب ــم آم ــرار دهــد. و عل ق

ــذا نتایــج ذیــل بدســت آمــده اســت. کــرده اســت و ل
ــد  ــاق میافتن ــز و زمســتان اتف ــب زلزله هــا بیشــتر در فصــول پائی 1- اغل

تــا در بهــار و تابســتان البتــه مــوارد اســتثناء هــم وجــود دارد.
2- زلزله هــا اغلــب در ظــرف مــدت هــالل اولیــه و هــالل کامــل مــاه 
بــروز میکننــد و بخصــوص زمانیکــه مــاه کمتریــن فاصلــه را نســبت بــه 

زمیــن دارا مــی باشــد.
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شکل 5( موقعیت اپی سنترها و برخورد موج به  اکران های 
غیر قابل تصور

3- ضربه هــا و شــوکها غالبــا موقعــی کــه مــاه در نصــف النهــار 
مــکان مشــخص قــرار مــی گیــرد قویتــر و شــدیدتر هســتند. و 
عوامــل دیگــر ماننــد: وقــوع بادهــای شــدید بصــورت توفــان، نــزوالت 
ــر هســتند، از  ــه مؤث ــرات فشــار اتمســفری، در ایجــاد زلزل جــوی، تغیی
ــه خــود عامــل ارتعاشــات میکروسیســمیکی  ــرو بادهــای قــوی بنوب این
میباشــند. زمیــن لرزه هــا غالبــا اندکــی پــس از طــی یــک دوره شــدید 
بارندگــی و نــزوالت جــوی حــادث میگردنــد. یــک تغییــر بســیار شــدید 
در میــزان فشــار هــوا ممکــن اســت بصــورت یــک ضربــه بــرای تخلیــه 
نیروهــای تنشــی در گســلها و یــا شکســتگیها بصــورت جابجایــی وارد 

ــد. ــه ایجــاد نمای ــه خــود زلزل طبقــات زمیــن شــده و بنوب
افزایــش بــاد در اثــرات نــزوالت جــوی شــدید و فــراوان بهنــگام پائیــز 
و زمســتان، قــدرت جــزر و مــد نســبت بــه موقعیــت مــاه همگــی مــی 
ــی  ــد و باالخــره هــر عامل ــه بحســاب آین ــد از عوامــل ایجــاد زلزل توانن
کــه ســبب بهــم خــوردن تعــادل بخشــهائی از پوســته زمیــن )لیتوســفر( 
ــواد داغ  ــا از م ــه اساس ــفر( ک ــن آن ) استنوس ــش زیری ــل بخ در داخ
تشــکیل شــده اســت گــردد در ایجــاد زلزلــه موثــر خواهــد بــود. ایجــاد 
جریان هــای ســرد و گــرم، در مجــاورت پوســته زمیــن و بخــش گــرم 
ــی،  ــواج الکترومغناطیس ــا ام ــک و ی ــان تلئوری ــاد جری ــن آن، ایج زیری
تثبیــت حــرارت بدلیــل وجــود مــواد هســته ای و پرتــوزا ماننــد اورانیــوم، 
ارتبــاط فلکــی زمیــن بــا ســیارات و منظومــه شمســی، تأثیــر ارتعاشــات 
ــش  ــن در چرخ ــدن زمی ــک ش ــگام نزدی ــیدی هن ــای خورش کوتوله ه
ــور از  ــگام عب ــی بهن ــتاره هال ــی س ــر احتمال ــید اث ــدور خورش ــود ب خ
نزدیکــی جــو زمیــن در هــر 76 ســال یکبــار کــه زمیــن در یــک دوره 
10 الــی 20 ســاله از زلزلــه خیــزی شــدید قــرار مــی گیــرد از علــل بــروز 
ــه قــرن  ــه آمارهــای زلزل ــال اگــر نگاهــی ب ــه هســتند. بعنــوان مث زلزل
بیســتم بیفکنیــم مالحظــه خواهیــم کــرد کــه در طــی 90 ســال گذشــته 
در فاصلــه ســالهای 190۵ الــی 192۵ شــاهد زلزله هــای بســیار شــدید 
در کــره زمیــن بــوده ایــم، گرچــه بدرســتی تاثیــر ســتاره هالــی بهنــگام 
عبــور از نزدیکــی جــو زمیــن مشــخص نیســت ولــی احتمــال دارد کــه 
ــی  ــن گشــته و حرکتهائ ــری زمی ــی در فشــارهای بارومت ــبب تغییرات س
ــای  ــده و جابجائی ه ــته ش ــق شکس ــه در مناط ــواج زلزل ــورت ام را بص
ــاد  ــای ایج ــانها و گودیه ــت آتشفش ــق فعالی ــاره ای و مناط ــات ق صفح
شــده در خشــکی ها و دریاهــا بوجــود آورد. امــواج زلزلــه در اثــر 
ــوم و  ــکا در س ــدد.  امری ــی پیون ــوع م ــز بوق ــته ای نی ــارات هس انفج
چهــارم فوریــه 1976 بــه یــک ســری آزمایشــات اتمــی دســت زد کــه 
ــر از  ــر قویت ــی - آن یعنــی ده براب ــن ت ــادل دویســت هــزار ت ــی مع اول
هیروشــیما بــوده اســت کــه موجــب بهــم خــوردن تعــادل پوســته زمیــن 

ــه در گواتمــاال بشــدت 7/۵ ریشــتر شــده اســت. و ایجــاد زلزل

سرعت امواج زلزله
بطــور کلــی ســرعت امــواج زلزلــه بســتگی بــه جــرم مخصــوص مــاده 
و خــواص روان شــدگی ســنگها دارد. در بخــش لیتوســفر کــه پوســته 
ــی  ــن 70 ال ــوال بی ــی معم ــد و دارای ضخامت ــکیل میده ــن را تش زمی
ــم  ــب بصــورت، ســنگهای  متراک ــواد صل ــی باشــد. م ــر م 1۵0 کیلومت
ــش  ــفر بخ ــر لیتوس ــود دارد. در زی ــاک وج ــل و خ ــنگهای متخلخ و س
داغ استنوســفر قــرار دارد و باتمامــی بخــش گوشــته ضخامتــی معــادل 
ــته  ــز هس ــن نی ــل زمی ــد. در داخ ــی باش ــن را دارا م ــعاع زمی نصــف ش
ــر ســانتیمتر  ــی 11 گــرم ب ــرار دارد کــه دارای وزن مخصــوص 10 ال ق
مکعــب بــوده و جــرم مخصــوص متوســط زمیــن ۵ / ۵ تخمیــن زده مــی 
ــه  ــوط ب ــن جــرم مخصــوص مرب ــه کمتری ــذا واضــح اســت ک شــود. ل
پوســته زمیــن اســت کــه اکثــرا از مــواد سیلیســی و آلومینیــوم تشــکیل 
گردیــده اســت. در حالیکــه مــواد حاصــل از گوشــته، ســنگهای بازالتــی 
و گابروئــی و غیــره مــی باشــند کــه معمــوال در کــف اقیانوس هــا و یــا 

دریاهــای بــزرگ دیــده میشــوند. 
بطــور کلــی 6 صفحــه لیتوســفری بــزرگ و تعــداد صفحــات کوچــک در 
ــل تشــخیص اســت کــه مجموعــا قاره هــای امــروزی  ــن قاب کــره زمی
ــر گســترش کــف  ــور در اث ــد، صفحــات مذک ــن را تشــکیل داده ان زمی
اقیانوس هــا بســوی یکدیگــر حرکــت نمــوده و یــا از هــم متباعــد مــی 
گردنــد. در مــرز برخــورد صفحــات اقیانوســی بــه یکدیگــر گــرده هایــی 
بوجــود مــی آیــد و در آنصــورت صفحــات اقیانوســی حالــت همگرائــی 
ــوس را  ــف اقیان ــای ک ــله جباله ــه سلس ــد و در نتیج ــی کنن ــدا م پی
ــه صفحــات اقیانوســی از  ــت عکــس ک ــد. در حال ــی آورن ــود م ــه وج ب
ــدق عظیمــی در کــف اقیانوســها  ــد، شــکافها وخن یکدیگــر مــی گریزن
ظاهــر مــی گــردد کــه منجــر بــه خــروج مــواد بازالتــی و افیولیتــی بــا 
وزن مخصــوص بــاال و خاصیــت ارتجاعــی فــوق العــاده زیــاد مــی گردد 
و در شــرایطی کــه صفحــه اقیانوســی بــه زیــر یــک صفحــه قــاره ای بــا 
وزن مخصــوص کــم فــرو رود و یــا دو صفحــه قــاره ای بهــم نزدیــک 
ــی  ــواد افیولیت ــدن م ــاال آم ــه ایجــاد خــط درزو ب ــد منجــر ب مــی گردن
در امتــداد شکســتگیها خواهــد شــد. امــواج زلزلــه بوجــود آمــده شــدت 
ــر فــالت  ــه زی ــد. ماننــد صفحــه عربســتان کــه ب و ســرعت مــی گیرن
ایــران زمیــن فــرو مــی رود و نتیجــه آن بــاز شــدگی دریــای ســرخ مــی 
ــوالی  ــه خیــزی را بخصــوص در امتــداد ل باشــد بطوریکــه شــدت زلزل
برخــورد روراندگــی زاگــرس و گســل عمــان نــای بنــد بــاال برده اســت و 
نظیــر چنیــن بازشــدگی در دریــای مکــران نیــز در حــال گســترش بوده و 
ســبب فرورانــش پوســته اقیانــوس بــه زیــر پوســته قــاره ای جنوب شــرق 

ایــران گردیــده اســت.

موقعیت ایران از نظر زلزله خیزی
ــا  ــپ - هیمالی ــد آل ــاختی در کمربن ــن س ــت زمی ــر موقعی ــران از نظ ای
قــرار گرفتــه اســت. در دوره هــای مختلــف عمــر زمیــن ناحیــه ای کــه 
ــی داشــته اســت در  ــده مــی شــود شــکل های مختلف ــران نامی ــام ای بن
واقــع امــروز ایــران از بهــم چســبیدن بخش هــا و حلقــه هــاي مختلــف 
بــه وجــود آمــده اســت. قبــل از حرکــت قاره هــای افریقــا و آســیا  بــه 
ســوی یکدیگــر دریــای بزرگــی بــه نــام دریــای تتیــس بخــش بزرگــی 

از شــرق اروپــا و غــرب آســیا بــه ویــژه ایــران را فــرا گرفتــه بــود. 
ــه  ــه ب ــر دوره کرتاس ــران از اواخ ــروزی ای ــری ام ــکل گی ــع ش در واق
بعــد مخصوصــا در دوران ســوم بــه ثمــر رســید کــه در واقــع اســکلت 
کوهزائــی ایــران بنــا نهــاده شــد. در حقیقــت باقیمانــده فعالیــت 
ــوران در  ــکی ت ــوب و خش ــا در جن ــد گندوان ــی مانن ــکی های بزرگ خش
ــوده اســت کــه نتیجــه ایــن حرکت هــا بخش هــای مختلفــی  شــمال ب
بنــام صفحــات قــاره ای و نیمــه قــاره ای و ریزقــاره ای از شــرق و جنــوب 
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ــل  ــروزه مح ــد. ام ــرده ان ــره ک ــس را محاص ــای تتی ــمال دری و ش
ــی  ــت پالتفرم ــتر حال ــه بیش ــا )Segments( ( ک ــن حلقه ه ــورد ای برخ
دارنــد در کنــار یکدیگــر گســل هــا، خــط درزهــای نواحــی فرورانــش، و 
محل هــای تصــادم قــاره ای را بوجــود آورده انــد و زلزلــه خیــزی ایــران 
زمیــن را شــدت داده انــد.. بدیهــی اســت کــه در امتــداد این خــط درزها 
ــواد  ــی و م ــته های افیولیت ــا، پوس ــاره ه ــورد ق ــای برخ ــا محل ه و ی
بازالتــی بــا ســاختار کــف اقیانــوس را میتــوان مشــاهده نمــود. شــکل 
ــه  ــاری دوصفح ــای فش ــر نیروه ــت تاثی ــی تح ــور کل ــران بط )3(. ای
قــاره ای یکــی صفحــه عربســتان و دیگــری صفحــه تــوران )شــکل ۴( 
قــرار گرفتــه اســت. نتیجــه ایــن دو حرکــت ایجــاد فشــارهای جانبــی 
و تنش هــای فشــاری و کششــی اســت کــه از لحــاظ زمیــن ســاختی 
ــورهای  ــران و کش ــه ای ــکننده ب ــورده و ش ــل خ ــر گس ــره سراس چه
مجاوریعنــی ترکیــه و افغانســتان وبخشــن اعظــم سلســله جبــال قفقــاز 

در اتحــاد شــوروی داده اســت.
ــه  ــتان ب ــه عربس ــرف صفح ــاره ای از ط ــات ق ــت صفح ــت حرک جه
طــرف شــمال شــرقی اســت. فشــار اعمــال نتیجــه بــاز شــدن دریــای 
احمــر در اثــر عمــل ) rifting( مــی باشــد کــه در نتیجــه ایــن واگرایــی 
کــف دریــای ســرخ در حــال بــاال آمــدن اســت وایــن عمــل در اواخــر 
ــردار فشــاری در جهــت  ــه اســت. افزایــش ب دوران ســوم تشــدید یافت
ــوب  ــس جن ــزرگ ناودی ــه ب ــی پهن ــن خوردگ ــب چی ــده موج ــر ش ذک
ــود آورده  ــرس را بوج ــی زاگ ــن خوردگ ــه چی ــده اســت ک ــران گردی ای
ــر  ــد کیلومت ــد ص ــول چن ــرس در ط ــزرگ زاگ ــتگی  ب ــت و شکس اس
حاصــل نیروهــا زمیــن ســاختی و بــه دالئــل مختلــف محــل فرورانــش 
)Subduction ( بخشــی از صفحــه آفریقــا بــه زیــر فــالت ایــران بــوده 
ــای  ــه بقای ــی را ک ــته ای افیولیت ــتا پوس ــن راس ــه در ای ــه البت ــت ک اس
ــخص  ــای مش ــوان در امتداده ــی ت ــد م ــی باش ــته م ــای گذش دریاه
حــول وحــوش شکســتگی های بــزرگ زاگــرس بــه طــرف شــمالغرب 
تــا حــوزه آناتولــی و دورتــر لــز ان اطــراف دریــای مــزوژه ) مدیترانــه 
امــروزی ( مالحظــه نمــود همچنیــن آثــاری از پوســته های افیولیتــی را 
کــه حاصــل بســته شــدن دریــای تتیــس از جانــب صفحــه تــوران بوده 
ــش  ــداد شکســتگیها و مناطــق فروران ــوان در امت ــی ت ــز م اســت را نی

حــوزه قفقــاز نیــز مشــاهده نمــود. 
ــی  ــدن و واگرائ ــاز ش ــال ب ــر در ح ــر احم ــروزه بح ــی  ام ــور کل بط
بــوده  ودر مقابــل عمــل همگرائــی ســبب برخــورد لبــه شمالی،شــمال 
ــر  ــرف زی ــتان بط ــپر عربس ــی س ــور کل ــا بط ــا وی ــاره آفریق ــرقی ق ش
ــران  ــاختمانی ای ــره س ــع پیک ــد، در واق ــن میباش ــران زمی ــالت ای ف
ــزی  ــه خی ــه زلزل ــق نقش ــاده طب ــدام افت ــاری ب ــروی فش ــن دو نی بی
ــران، اکثــر زلزله هــای ثبــت شــده، در حاشــیه زاگــرس اتفــاق مــی  ای
ــل  ــم اســت، دلی ــا ک ــه عموم ــق زلزل ــه عم ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب افت
ــه  ــد ک ــرس میباش ــزرگ زاگ ــی ب ــاختار و روراندگ ــت و س ــم طبیع آنه
ــه  ــم ک ــه میگیری ــذا نتیج ــتگرد دارد. ل ــت راس ــد حرک ــر میرس بنظ
ــز  ــات ری ــرف قطع ــر ط ــس از ه ــای تتی ــدن دری ــدود ش ــس از مح پ

ــن را  ــران زمی ــز ای ــم مرک ــدا از ه ــای ج ــورت حلقه ه ــاره ای بص ق
ــک«  ــرا بازی ــورت »اولت ــی بص ــف اقیانوس ــار ک ــوده و آث ــره نم محاص
ــای  ــا چشــم میخــورد و زلزله ه ــای آنه ــط درزه ــا و خ ــداد لبه ه درامت
ــای ــط درزه ــز خ ــلها ونی ــل گس ــزی بدلی ــران مرک ــه ای ــوط ب  مرب

ذکر شده میباشد. 
در بخــش شــمالی ایــران سلســله جبــال البــرز میباشــد. کــه بصــورت 
یــک پهنــه بــزرگ ناودیــس دیگــر بنــام سلســله جبــال چیــن خــورده 
البــرز درجنــوب دریــای خــزر سربرافراشــته اســت کــه امــروزه بصــورت 
ســتیغ های مرتفــع وچیــن خــورده در مقابــل رشــته کوههــای ســربفلک 
کشــیده قفقــاز کبیــر وفققــاز صفیــر قــد برافراشــته اســت. ســاختمان 
ــته ای  ــای برجس ــاال آمدگیه ــورت ب ــرز بص ــی الب ــره تکتونیک و پیک
ــی  ــل خوردگ ــی و گس ــن خوردگ ــل چی ــه حاص ــد ک ــر مینمای تظاه
ــی و شــمالغربی جنــوب شــرقی  ــا شــرقی  غرب وشکســتگی های عمدت
ــارهای  ــال فش ــر اعم ــتند و در اث ــق هس ــرا عمی ــل ها اکث ــت. گس اس
جانبــی البــرز دریــک شــرائط ایزوســتازي خــاص قــرار گرفتــه اســت. 
ــی را  ــی و گودیهائ ــر برآمدگ ــوازی یکدیگ ــا م ــلهای تقریب ــود گس وج

بوجــود آورده اســت. 
ــا شــدن انرژی هــای  ــگام ره ــه هن ــرا« ب ــرز اکث ــه الب گســل های ناحی
حاصــل از امــواج ارتجاعــی زلزلــه و در مقابــل تنش هــای ایجــاد شــده 
ــا  ــاره ای از آنه ــه اصطــالح پ ــد و ب ــی دهن ــش نشــان م ــود واکن از خ
ــرو  ــتند. از این ــزی هس ــه خی ــه زلزل ــاس ب ــل های حس ــره گس در زم
طبیعــت گســلها و شکســتگیهای کــوه البــرز و ســاختار زمیــن شناســی 
ــب  ــوبات، ترکی ــت رس ــره، ضخام ــنگ و غی ــی س ــکل پ ــی ش آن یعن
ــی  ــم حرکت ــی و مکانیس ــاختار تکتونیک ــن وس ــی زمی ــدی مکانیک بن
گســلها بــه گونــه ای کامــال« متفــاوت از کوههــای زاگــرس در جنــوب 
ــرس  ــته جبالزاگ ــوازی بارش ــه م ــد ک ــه نمان ــد. ناگفت ــی باش ــران م ای
کمربنــد ولکانیکــی ایــران، ناحیــه ســنندج - بخشــی از صفحــه آفریقــا 
ــر را  ــاه - دخت ــیرجان و اورمی ــت س ــوده اس ــران ب ــالت ای ــر ف ــه زی ب
ــاق  ــی اتف ــته های اقیانوس ــرا در پوس ــا ک اکث ــون زلزله ه ــم. کان داری
میافتــد.  برونزدهــای پوســته های اقیانوســی را در شــمال رشــته جبــال 
البــرز میتــوان در گــودی دریــای خــزر و نیــز بطــرف آذربایجــان، حــوزه 
خــوی و ماکــو و شــاهپور )ســلماس( مشــاهده نمــود. لــذا باتوجــه بــه 

ــامل: ــران ش ــای مشــهور و تاریخــی ای ــوق زلزله ه توضیحــات ف
1- زلزله های ایبک، بوئین زهرا، اشتهارد

2- زلزله های فردوس، طبس، ترود
3- زلزله های تبریز و شاهپور 

۴ زلزله های گیالن، زنجان و کوههای طوالش 
۵- زلزله های زلباف کرمان، کوه بنان 

6- زلزله هــای بنــدر عبــاس، خورگــو و قیــر و کارزیــن را میتــوان نــام 
بــرد کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق زلزله هــا در نواحــی شکســته شــده 

و گســلهای عمیــق بوقــوع پیوســته انــد. 
ادامه دارد 
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ــختی  ــر س ــث تاثی ــر مبح ــال های اخی در س
ــنگ  ــد س ــا در تولی ــالمتی خصوص آب در س
ــوش  ــه گ ــردم ب ــن م ــات در بی ــه دفع ــه ب کلی
ــر  ــریات غی ــه در نش ــی ک ــد. مطالب ــی رس م
ــه صــورت  تخصصــی و در فضــای مجــازی ب
ــر  ــوص منتش ــن خص ــئوالنه در ای ــر مس غی
شــده اســت باعــث ایجــاد نگرانــی بیــن 
مصــرف کننــدگان آب شــرب شــهری گردیــده 
ــد  ــان خصوصــا تولی اســت. برخــی ســود جوی
کننــدگان و فروشــندگان سیســتم های تصفیــه 
ــایعات  ــه ش ــن وادی ب ــز در ای ــی نی آب خانگ
ــر آن شــدیم  ــه ایــن دلیــل ب دامــن میزننــد. ب
ــن  ــر ای ــی معتب ــع علم ــه مناب ــوع ب ــا رج ــا ب ت

ــم. ــن نمایی ــوع را روش موض
ــای  ــود نمک ه ــطه وج ــه واس ــختی آب ب س
کربنــات، ســولفات و همچنیــن یون هــای 
ــق  ــد. طب ــی باش ــم در آب م ــیم و منیزی کلس
اســتاندارد 10۵3 اداره اســتاندارد ایــران مربــوط 
ــوب  ــامیدنی، غلظــت مطل ــت آب آش ــه کیفی ب
ســختی کل در آب آشــامیدنی بــر حســب 
میلیگــرم  از 200  کمتــر  کلســیم  کربنــات 

ــرم  ــا ۵00 میلیگ ــاز ت ــت مج ــر و غلظ در لیت
ــاز  ــای مج ــد. در غلظت ه ــی باش ــر م در لیت
ــات  ــور تحقیق ــتاندارد مذک ــق اس ــختی طب س
گســترده ایــی در نقــاط مختلــف جهــان انجــام 
شــده کــه نتایــج برخــی از ایــن تحقیقــات در 

ــت. ــده اس ــرح ش ــه مط ادام
بــه   )WHO( جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
واســطه ایــن تحقیقــات بــه ایــن نتیجــه 
ــری  ــدرک معتب ــچ م ــه » هی رســیده اســت ک
دال بــر تاثیــر منفــی ســختی آب بــر ســالمت 

انســان ها وجــود نــدارد«.
در ایــن بیــن مجمــع تحقیقــات ملــی ایــاالت 
متحــده آمریــکا )USNRC(  معتقــد اســت کــه 
ــنگ  ــاد س ــل ایج ــا عام ــه تنه ــختی آب ن س
ــی  ــع غذای ــک منب ــه نمــی باشــد بلکــه ی کلی
مناســب بــرای تامیــن کلســیم و منیزیــم الزم 
در رژیــم غذایــی مصــرف کننــدگان مــی 

باشــد.
بــه غیــر از شــایعات پیرامــون ارتبــاط ســختی 
ــایعات  ــی ش ــه، برخ ــنگ کلی ــاد س آب و ایج
ــداد  ــای انس ــا بیماری ه ــاط آن ب ــال ارتب احتم

ــز  ــتی را نی ــای پوس ــر و اگزم ــروق، آلزایم ع
ــت  ــازمان بهداش ــه س ــد ک ــوده ان ــرح نم مط
ــرده و  ــال را رد ک ــن احتم ــا ای ــی صریح جهان
اعــالم کــرده اســت کــه هیــچ ارتبــاط معنــی 

ــدارد. ــود ن ــوص وج ــن خص داری در ای
کــه  مذکــور  مطالــب  بررســی  نتیجــه  در 
المللــی  بیــن  ســازمان های  معتبرتریــن  از 
ــال  ــت کام ــن واقعی ــت، ای ــده اس ــتعالم ش اس
ــه تنهــا  روشــن مــی شــود کــه ســختی آب ن
ــرای ســالمت و بهداشــت  ــان آور ب ــل زی عام
ــی  ــه م ــد بلک ــی آی ــاب نم ــه حس ــه ب جامع
ــان از  ــدن انس ــای ب ــی از کمبود ه ــد برخ توان
جملــه کلســیم و منیزیــم را نیــز جبــران نمیــاد. 
ــری  ــه گی ــای نتیج ــه ج ــس ب ــن پ ــذا زی ل
ــع و  ــدون منب ــه ب ــی ک ــتاب زده از مطالب ش
ریشــه معتبــر در فضــای مجــازی منتشــر 
مــی شــود، از متخصصیــن امــر و منابــع 
معتبــر علمــی موضــوع را مطالبــه کنیــم تــا نــا 
خواســته بــه شــایعات دامــن نــزده و بــه نفــع 
ــی را  ــان علم ــد بنی ــب فاق ــودجویان مطال  س

منتشر نکنیم.

تاثیر سختی آب بر سالمت مصرف کنندگان آب
بهزاد زارع  

52 درصد بیکاران کشور 
جوان هستند  

 طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران، ۵2 درصــد 
بیــکاران کشــور جــوان هســتند . بــه گــزارش 
ــه نقــل از تســنیم، مطابــق  اقتصــاد آنالیــن ب
آخریــن آمــار منتشــر شــده از مرکــز آمــار در 
گــزارش فصلــی اقتصــاد ایــران در بهــار 98،بر 
ــروی کار  ــری نی ــرح آمارگی ــج ط ــاس نتای اس
مرکــز آمــار ایــران در فصــل بهــار 98 جمعیــت 
ــر  ــزار نف ــتر 27339ه ــاله و بیش ــال 10 س فع
بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد 2۴383 هــزار 
نفــر یعنــی بیــش از 89 درصــد آن را شــاغالن 
ــدود  ــی ح ــر یعن ــزار نف ــزار و 9۵7 ه و 2 ه
ــد. از  ــکیل می ده ــکاران  تش ــد را بی 11درص
کل تعــداد بیــکاران کشــور هــزار و ۵۵0 هــزار 
نفــر یعنــی بیــش از ۵2 درصــد را جوانــان 1۵ 

ــد. ــکیل می دهن ــال تش ــا 29 س ت
نــرخ مشــارکت اقتصــادی بــا 1,1 درصــد 

بــه  نســبت  افزایــش 
ــته  ــابه گذش ــل مش فص
درصــد   ۴0,6 بــه 
ایــن  اســت.  رســیده 
ــاخص در  6۵درصــد   ش
ــن مــردان و در بیــن  بی

زنــان 16,1درصــد بــوده اســت.
ــن طــرح نشــان می دهــد  ــج ای ــن نتای همچنی
ــت 10  ــادی جمعی ــارکت اقتص ــرخ مش ــه ن ک
ســاله و بیشــتر هــم در نقــاط شــهری و هــم 
در نقــاط روســتایی نســبت بــه فصــل گذشــته 
افزایــش داشــته اســت. بــه طــوری کــه ایــن 
ــش  ــا 0,7 افزای ــهری ب ــاط ش ــاخص در نق ش
نســبت بــه فصــل قبــل39,8 درصــد و در 
ــه  ــه 2,۵ درصــد افزایــش ب نقــاط روســتایی ب

ــیده اســت. ۴3,1 درصــد رس
ســهم شــاغالن 10 ســاله و بیشــتر در بخــش 
خدمــات۴9,6 بخــش صنعــت 31,۵درصــد 
ــوده  ــد ب ــاورزی 18,9 درص ــش کش و در بخ
اســت کــه نســبت بــه فصــل قبــل آن 
در  کاهــش  درصــد  خدمــات2  بخــش  در 

بخــش صنعــت 9 درصــد کاهــش در بخــش 
کشــاورزی 2,9 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
نــرخ بیــکاری جمعیــت 10 ســاله و بیشــتر بــا 
ــه زمســتان 97  1,3 درصــد کاهــش نســبت ب
بــه 10,8 درصــد رســیده اســت ایــن شــاخص 
در بیــن مــردان  و در بیــن زنــان 17,3 درصــد 
ــج بیانگــر آن اســت  ــوده اســت 9,2 10 نتای ب
کــه نــرخ بیــکاری جمعیــت ســاله و بیشــتر در 
ایــن فصــل نســبت بــه فصــل زمســتان هــم 
ــتایی  ــاط روس ــم در نق ــهری و ه ــاط ش در نق
ــن  ــه ای ــه طــوری ک کاهــش داشــته اســت ب
نــرخ در نقــاط شــهری بــا 1,3 درصــد کاهــش 
ــا 1,۴  ــتایی ب ــاط روس ــد و در نق ــه 12 درص ب
درصــد کاهــش بــه 7,3 درصــد رســیده اســت.

نــرخ بیــکاری جمعیــت 1۵ تــا 29 ســاله 
ــل  ــه فص ــبت ب ــش نس ــد کاه ــا 1,8 درص ب
ــیده اســت.  ــه 23,7 درصــد رس زمســتان 97ب
ایــن شــاخص در نقــاط شــهری 26,1 درصد و 
در نقــاط روســتایی16,88 درصــد بــوده اســت 
ــب  ــه ترتی ــل آن ب ــه فصــل قب ــه نســبت ب ک

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه 1,8 و 1,9 درص



 9
8 

یز
 پای

م/
هفت

ره 
دو

م/ 
ده

هار
 چ

ال
س

37

رموز
ت ا

صنع

صنعت
ارموز



صنعت
ارموز

 9
8 

یز
 پای

م/
هفت

ره 
دو

م/ 
ده

هار
 چ

ال
س

38

رموز
ت ا

صنع



 9
8 

یز
 پای

م/
هفت

ره 
دو

م/ 
ده

هار
 چ

ال
س

39

رموز
ت ا

صنع

صنعت
ارموز



صنعت
ارموز

 9
8 

یز
 پای

م/
هفت

ره 
دو

م/ 
ده

هار
 چ

ال
س

40

رموز
ت ا

صنع



 9
8 

یز
 پای

م/
هفت

ره 
دو

م/ 
ده

هار
 چ

ال
س

41

رموز
ت ا

صنع

صنعت
ارموز



صنعت
ارموز

 9
8 

یز
 پای

م/
هفت

ره 
دو

م/ 
ده

هار
 چ

ال
س

42

رموز
ت ا

صنع

ارزیابی پتانسیل حرکتی گسل های جنبای ناحیه 
کازرون )استان فارس(

امیر خسروی*
گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 E-mail: A.khosravi.tec@gmail.com نویسنده مسئول *

علیرضا جوانمردی
گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، 

شیراز، ایران

محسن پورکرمانی
گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

شمال، تهران، ایران

حانیه فالحی عرب
گروه علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

ناحیــه مــورد مطالعــه، در بخــش میانــی پهنــه زمیــن ســاختی زاگــرس قــرار داشــته کــه یکــی از پویاتریــن پهنه هــای لــرزه 
ــی  ــازوکار حرکت ــان( دارای س ــل های کازرون، برازج ــلی کازرون )گس ــتم گس ــل های سیس ــت.  گس ــران اس ــاختی ای ــن س زمی
ــه گســل  ــوان ب ــد. از ســایر گســل ها می ت ــرار دارن ــم ق ــه ه ــه نســبت ب ــه صــورت راســت پل ــوده و ب ــز راســتگرد ب امتدادلغ
کــره بــس، قــالت و کلســتان واقــع در ایــن ناحیــه اشــاره کــرد. در ایــن پژوهــش یــک مــدل نظــری بــرای ارزیابــی پتانســیل 
ــل و  ــی گس ــای هندس ــن ویژگی ه ــه ی بی ــاس رابط ــر اس ــا )FMP( ب ــل )Fault Movement Potential( ی ــی گس حرکت
ــده و  ــرح گردی ــط)Hou, Lee  )1997 و Ye مط ــدل توس ــن م ــت. ای ــده اس ــنهاد ش ــه ای پیش ــی ناحی ــش تکتونیک ــدان تن می
ــرای تمــام  ــر ب ــن پارامت ــه اســت، ای ــه کار رفت ــه هنــگ کنــگ ب ــی در ناحی ــی گســل های اصل ــی پتانســیل حرکت ــرای ارزیاب ب
ــم  ــاری )CTR( فراه ــی ج ــم تکتونیک ــی را در رژی ــای احتمال ــدی جنبش ه ــد بن ــکان درص ــتره، ام ــک گس ــال ی ــل های فع گس
ــرزه ای کنونــی  ــز ل ــرزه ای گذشــته و فعالیــت هایری ــا رکورد هــای ل ــه ذکــر اســت کــه نتایــج ایــن روش ب مــی ســازد. الزم ب
ــدان  ــل ها و می ــی گس ــای هندس ــان ویژگی ه ــط می ــای رواب ــر مبن ــری ب ــوی نظ ــن الگ ــذا ای ــت، ل ــوده اس ــازگار ب ــه س منطق
تنشــزمین ســاختی ناحیــه ای اســتوار اســت. داده هــای ســاختاری بــه منظــور دســتیابی بــه موقعیــت محور هــای اصلــی تنــش 
در پهنــه وســیعی از ناحیــه مــورد مطالعــه برداشــت گردیــد کــه از معــادالت ایــن الگــو در 19 ایســتگاه منطقــه مذکــور اســتفاده 
شــد. در نهایــت بــا اســتفاده از روش وارون ســازی، تنــش اصلــی بیشــینه در هــر مقطــع بــه طــور جداگانــه بدســت آمــد و در 

معــادالت جاگــذاری شــد.
کلید واژه ها: گسل های فعال، توان حرکتی، تنش اصلی بیشینه، میدان تنش زمین ساختی ناحیه ای

1- پیش گفتار
ــی  ــد کوهزای ــرس بخشــی از کمربن ــده زاگ ــورده - ران ــن خ ــوار چی ن
ــای  ــن پهنه ه ــال تری ــن و فع ــوان تری ــا و یکــی از ج ــپ – هیمالی آل
ــی حــدود 1۵00  ــا طول ــاره ای در روی زمیــن اســت کــه ب برخــورد ق
ــل  ــا گس ــه ت ــرق ترکی ــمال ش ــاروس در ش ــای ت ــر از کوه ه کیلومت
مینــاب در شــمال شــرق جزیــره هرمــز در جنــوب ایــران امتــداد دارد. 
بنــا بــه اعتقــاد )199۴(Alavi  و )Berberian )199۵، شــکل 
ــی در  ــا جنبــش همگــرای مــداوم صفحــه عرب ــه ب ــن ناحی گیــری ای
ــه  ــران مرکــزی در شــمال شــرق ک ــاره ای ــوب غــرب و خــرده ق جن
ــا-  ــه آفریق ــرق صفح ــمال ش ــوی ش ــه س ــت ب ــل حرک ــود حاص خ
عربــی نســبت بــه اوراســیا اســت، مرتبــط مــی باشــد. سیســتم گســلی 
کازرون بــه عنــوان یــک سیســتم امتــداد لغــز در بخــش میانــی زون 
ــداد لغــز  ــوان گســلی امت ــه عن ــی و ب ــه صفحــه عرب زاگــرس و در لب
در کنــار گســل هایــی همچــون کــره بــس، سبزپوشــان و سروســتان 

ــدگاه  ــت. از دی ــرح اس ــی مط ــازوکار حرکت ــتا و س ــان راس ــا هم ب
لــرزه خیــزی، زاگــرس بــه عنــوان یــک پهنــه لــرزه خیــز بــا زمیــن 
ــن  ــه در بی ــورد مطالع ــتره م ــت. گس ــهور اس ــراوان مش ــای ف لرزه ه
عرض هــای ʹ۵8̊  28 تــا ʹ 17̊ 30 شــمالی و طول هــای ʹ ۵7̊ ۵0 تــا 
ʹ 21̊ ۵2 خــاوری واقــع شــده اســت. ایــن محــدوده از شــمال باختــر 
ــتای  ــاور روس ــوب خ ــا جن ــروع و ت ــری ش ــاد و آهنگ ــتای نورآب روس
ــا  ــتقیمی ب ــاط مس ــزی ارتب ــرزه خی ــرد. ل ــی گی ــر م ــره را در ب ج
ــرای  ــر، ب ــک متغی ــوان ی ــه عن ــه دارد. ب ــری منطق گســل های کواترن
بــه کمیــت کشــیدن خطــر زمیــن لــرزه در امتــداد گســل های فعــال 
 )FMP( ناحیــه کازرون، بــه دســت آوردن پتانســیل حرکتــی گســل
مــی توانــد مفیــد واقــع گــردد. از ایــن رو، از آن بــرای ارزیابــی خطــر 
ــتفاده  ــه کازرون اس ــال ناحی ــل های فع ــداد گس ــرزه در امت ــن ل زمی
ــا FMP، پارامتــر جدیــدی  شــده اســت. پتانســیل حرکتــی گســل ی
ــل های  ــرای گس ــرزه ب ــن ل ــر زمی ــیدن خط ــت کش ــه کمی ــرای ب ب
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ــري و فعــال محســوب مــی گــردد. ایــن پارامتــر کــه توســط  کواترن
Lee et al. )1997( مطــرح شــده گردیــده، بــرای ارزیابــی حرکــت 
ــت.   ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــگ ب ــگ کن ــی در هن ــل های اصل گس
پتانســیل حرکتــی گســل کــه براســاس ویژگی هــای هندســی گســل 
و میــدان تنــش تکتونیکــی ناحیــه ای محاســبه مــی گــردد، یــک ابــزار 
ــري و  ــل های کواترن ــش گس ــیل جنب ــدی پتانس ــرای رده بن ــد ب مفی
ــرای  ــتار از روش Lee et al. )1997( ب ــن نوش ــت. در ای ــال اس فع
ــه  ــه ب ــا توج ــه کازرون ب ــال ناحی ــل های فع ــت  گس ــی فعالی ارزیاب
روابــط مکانیکــی بیــن هندســه گســل و میــدان تنــش زمیــن ســاختی 

اســتفاده شــده اســت.

2- گسل های فعال در ناحیه مورد پژوهش
ــرار  سیســتم گســلی کازرون در بخــش مرکــزی زاگــرس مرکــزی ق
دارد کــه بــا ســه گســل کازرون، برازجــان و دنــا شــناخته مــی شــود. 
ــی همچــون گســل  ــن سیســتم گســلی، گســل های فعال ــار ای در کن
ــرس  ــزاد زاگ ــه کوه ــق ب ــان و گســل های متعل ــس، سبزپوش ــره ب ک
همچــون گســل پیشــانی کوهســتان و گســل پیــش ژرفــای زاگــرس 
وجــود دارد. گســل های کازرون و برازجــان بــه عنــوان گســل هایــی 
بــا الگویــی راســت پلــه و ســازوکاری راســتگرد، نمــادی از گســل های 
بــه تقریــب امتدادلغــز مطلــق در سراســر ایــران مــی باشــند. برخــی از 
محققیــن شــیبی بیــش از 8۵ درجــه و نزدیــک بــه قائــم بــرای گســل 
کازرون در نظــر  مــی گیرنــد و حرکــت آن را در اغلــب بخش هــای آن 
امتدادلغــز مــی داننــد صفــری و همــکاران )1379(. آن قســمت از ایــن 
گســل کــه در ایــران دیــده مــی شــود )حــدود ۵00 کیلومتــر (، عــالوه 
بــر آن کــه حرکــت راســتگردی را مشــخص مــی کنــد، فــرو افتادگــی 
زمین هــای ســمت غربــی را نیــز نشــان مــی دهــد، بــه گونــه ای کــه 
ــود آورده  ــه وج ــش ب ــک خم ــارس ی ــتان ف ــی اس ــت شناس در ریخ
اســت ظفرمنــد و زمانــی )1390(. روند هــای زمیــن ســاختی در شــمال 
خلیــج فــارس نشــان مــی دهــد کــه خــط مــرزی ســکوی عربســتان و 
واحــد زاگــرس، بــه وســیله ایــن گســل در جهــت عقربه هــای ســاعت 
جابــه جــا شــده اســت )حرکــت راســتگرد(. فعالیــت گســل کازرون در 
دوره کواترنــر نیــز گــزارش شــده اســت. بــه احتمــال زیــاد پیدایــش 
 Sepehr & Cosgrove( ــت ــوده اس ــن ب ــان پرکامبری آن در زم
)200۵ ادامــه ایــن گســل، در طــرف دیگــر گســل زاگــرس، هنــوز بــه 
درســتی مشــخص نیســت، ولــی ممکــن اســت تغییــر رخســاره هایــی 
ــن گســل  ــه ای ــود، ب ــی ش ــده م ــوان دی ــفندقه- مری ــه در زون اس ک
وابســتگی داشــته باشــد شــهرابی )138۵(. وجــود زمیــن لــرزه هایــی 
در طــول و مجــاورت گســل کازرون نشــان مــی دهــد کــه در حــال 

حاضــر، قســمتی از آن فعــال اســت زمردیــان )138۵(.
ــب  ــه تقری ــد ب ــا رون ــل کازرون ب ــه گس ــد ک ــان مي ده ــواهد نش ش
ــوب  ــوب - جن ــری جن ــمال باخت ــمال ش ــا ش ــی و ی ــمالی - جنوب ش
خــاوری، دارای حرکــت راســتگرد جزیــی اســت. بــرای نمونــه 
ــد  ــان می ده ــارس نش ــج ف ــمال خلی ــاختی، در ش ــای زمین س رونده
کــه خــط مــرزی ســکوی عربســتان و واحــد زاگــرس بــه وســیلة ایــن 
ــرزه ای  گســل در جهــت راســتگرد جابه جــا شــده اســت. داده هــای ل
برداشــت شــده در محــدوده اطــراف گســل، حاکــی از آن مــی باشــد، 
ــده  ــه خــود دی ــخ زلزله هــای بســیاری را ب ایــن گســل در طــول تاری
ــن گســل مــی باشــد و  ــده فعالیــت شــدید ای اســت کــه نشــان دهن
موجــب جدایــش زاگــرس بــه دو بخــش شــرقی و غربــی شــده اســت. 
بــر اثــر فعالیــت گســل کازرون - برازجــان، جابــه جایــي راســتگردي 
در حــدود 1۴0 تــا 1۵0 کیلومتــر بــه ترتیــب در امتــداد گســل هــاي 

ــرس )ZFF( در  ــاي زاگ ــش ژرف ــتان )MFF( و پی ــاني کوهس پیش
طــول ایــن ســامانه گســلي قابــل انــدازه گیــري مــي باشــد. چنانچــه 
ــن  ــن زیری ــازند میوس ــوبگذاري س ــس از رس ــل پ ــن گس ــت ای حرک
ــط  ــرعت متوس ــدود Ma10( س ــد )در ح ــده باش ــاز ش ــاران آغ گچس
ــن گســل از دو  ــد. ای ــي باش ــدود mm/yr 1۴/۵ م ــزش آن در ح لغ
قطعــه گســل پلکانــي کازرون )در شــمال( و برازجــان )در جنــوب( بــا 
 .)199۵( Berberian یــک نبــود در بیــن آنهــا تشــکیل شــده اســت
بررســي ژئوفیزیکــي نشــان داده اســت کــه ایــن گســل عمیــق بــوده 
و تــا زیــر زاگــرس ادامــه دارد. فعالیــت آن مربــوط بــه پرکامبریــن نیــز 
مي گــردد، بــه طــوري کــه در آن زمــان محــدود کننــدة بخــش شــرقي 
ــه کــه در نقشــه هــاي زمیــن شناســي  ــوده اســت. آن گون زاگــرس ب
ــاب منطقــه اي اســت  ــده مي شــود، حــد بیــن گســل کازرون و مین دی
ــن اســاس،  ــر ای ــه بیشــترین رخنمــون گنبدهــاي نمکــي را دارد. ب ک
نتیجــه گیــري شــده اســت کــه طــي کامبریــن، پالت فـــورم ایــران در 
طــول گســل هاي شــمالي- جنوبــي بــه صــورت بلــوک هــاي گســلي 
در آمــده و ایــن بلــوک هــاي گســلي تشــکیل هورســت و گرابن هایــي 
ــب  ــوبي را موج ــاي رس ــق حوضه ه ــیرات عم ــا تغیـ ــد. این ه را داده ان
ــده  ــل دی ــن گس ــراف ای ــاره اي در اط ــرات رخس ــذا تغیی ــده اند. ل ش
ــر فعالیــت ایــن گســل، واحدهــاي مختلــف  مي شــود. همچنیــن در اث
رخســاره اي زاگــرس در فــارس، لرســتان و کردســتان بــا هــم متفــاوت 
هســتند. عــالوه بــر رخســاره، تغییــر در ضخامــت واحدهــاي مختلــف 
نیــز صــورت گرفتــه اســت. بــراي مثــال ضخامــت آســماري در فــارس 
ــاوت  ــر و متف ــرس کمت ــي و شــمالي زاگ ــي در بخــش غرب بیشــتر ول
ــانگر  ــه نش ــون زلزل ــود کان ــرزه ای و کمب ــای ریزل ــود داده ه ــت. نب اس
عــدم فعالیــت جدیــد گســل کازرون اســت، امــا زمیــن لرزه هــای 1۵ 
ژانویــه 1967 )بــا بــزرگاي ۴,7( و 23 اکتبــر 1971 )بــا بــزرگاي ۴,۵( 
در بخــش جنوبــی گســل کازرون، نشــانگر فعالیــت بخشــی از گســل 
ــر اســاس  ــری اســت Berberian )1976(. ب کازرون در دورة کواترن
ــرزه ای  ــل از GPS و ل ــای حاص ــی و  داده ه ــن شناس ــات زمی مطالع
Hatzfeld et al.,)2010( وTavakoli et al.,)2008( گســل های 
ــی  کازرون، کــره بــس، سبزپوشــان و سروســتان را ادامــه گســل اصل
ــرده  ــی ک ــر )Main Recent Fault, MRF( معرف ــد حاض عه
ــوب  ــر در جن ــدود 180 کیلومت ــي در ح ــا طول ــان ب ــد. گســل برازج ان
ــه جایــي راســتگرد در طــول  گســل کازرون قــرار دارد. در نتیجــه جاب
ایــن گســل، محــور شــمال باختــري- جنــوب خــاوري تاقدیــس هــاي 
ــي،  ــمالي - جنوب ــد ش ــک رون ــمت ی ــه س ــکان ب ــوج و گیس خورم
ــه  ــس قلع ــت و تاقدی ــرده اس ــدا ک ــي پی ــن خوردگ ــیدگي و چی کش
ــي  ــا راســتاي شــمالي- جنوب ــا داراي محــوري ب ــن آن ه ــر در بی دخت
ــه اي در  ــه وضــوح از منطق ــان ب ــلي برازج ــگاه گس ــت. پرت ــده اس ش
ــن  ــد. ای ــي باش ــاهده م ــل مش ــوج قاب ــا خورم ــاس ت ــمال بندرعب ش
گســل در شــکل رمــپ فعــال جانبــی مســبب چندیــن رخــداد زمیــن 
لــرزه بــا ســازوکار فشــاری مــی باشــد. بــر خــالف انتظــار، ایــن گســل 
   )2009( ,.Oveisie et al فاقــد مولفــه غالــب امتدادلغــز اســت
ــزش  ــی از لغ ــش بزرگ ــذب بخ ــی ج ــش بین ــد پی ــی های جدی بررس
 ,.Autemayou et al( راســتگرد را بــر روی گســل کازرون دارد
ــی  ــه راندگ ــل ب ــان تمای ــل برازج ــرایطی، گس ــن ش )200۵. در چنی
ــی گســل  نشــان مــی دهــد. گســل برازجــان قطعــه شــمالی – جنوب
بــزرگ پیشــانی زاگــرس مــی باشــد و آثــار گســیختگی در ســطح برای 
ــر روی  ــایزمولوژی ب ــده اســت. بررســی های پالئوس ــزارش گردی آن گ
ایــن گســل  Bachmanov et al.,)200۴(، گویــای وجــود مولفــه 
ــر  ــی مت ــا ۴ میل ــرآوردی  2 ت ــن گســل اســت و ب ــرای ای فشــارش ب
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در ســال نیــز بــرای لغــزش راســتگرد بــر روی صفحــه گســل بــرآورد 
گردیــده اســت. پهنــه گســلی کــره بــس یــک گســل پــی ســنگی بــا 
 ,Berberian( شــیب زیــاد و همــراه بــا فعالیت هــای لــرزه ای اســت
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دایره مور نشانگر وضعیت تنش در طی لغزش  -1شکل 

 . Lee et al. (1997)اقتباس از گسل،  
 

و  )FMP(براي به کمیت کشیدن رابطه بین پتانسیل حرکتـی گسـل  
صورت یک عامل نرمالیزه شده در ذیل تعریـف   به θ ،FMPزاویه 
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) و جهت 1β) بر صفحه گسل و زاویه میل آن(1γاگر جهت عمود (
) معلوم باشد، 2β) و زاویه میل آن(2γگیري تنش اصلی حداکثر(

θ 2(شکلها محاسبه گردد می تواند از روابط هندسی آن.( 

 
نمایش یک خط راست در سه بعد و تصویر آن  -2شکل 

 .Lee et al. (1997) روي صفحه، اقتباس از
 

زاویـه میـل آن باشـد، خـط      βیک خط مسـتقیم و  آزیموت  γاگر
 راست می تواند به صورت ذیل تعریف شود:
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],,[و بردار nmlN ، جهت خط مستقیم است. بنـابراین، زاویـه   =
 بین دو خط مستقیم می تواند به صورت ذیل محاسبه گردد:
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6- جهت گیری تنش تکتونیکی ناحیه ای
ــش  ــت تن ــه وضعی ــده ب ــه ش ــش اضاف ــک تن ــی، ی ــش تکتونیک تن
لیتواســتاتیک اســت. بــه بیــان دیگــر، بخــش منحــرف شــده از تنــش 
ــی  ــرزه، یک ــن ل ــی زمی ــازوکار ژرف ــل س ــد. تحلی ــتاتیک می باش لیتواس
ــر  ــی معاص ــش تکتونیک ــدان تن ــه می ــج در مطالع ــای رای از روش ه
ــه  ــر ب ــی حداکث ــاری اصل ــش فش ــری تن ــت گی ــه جه ــر چ ــت. اگ اس
ــوی،  ــرزه ق ــن ل ــک زمی ــی ی ــازوکار ژرف ــل س ــده از تحلی ــت آم  دس
ــی  ــیع م ــه ای وس ــی ناحی ــش تکتونیک ــدان تن ــات می ــرف خصوصی مع
ــزرگ،  ــای ب ــن لرزه ه ــی زمی باشــد. برخــی تحلیل هــای ســازوکار ژرف
شــرایط پیچیــده ســاختارهای عمیــق و ســیمای تنــش را نشــان مــی 
دهــد. ســیمای تنــش بــه ایــن معنااســت کــه میــدان تنــش اســتثنایی 
ــه ای  ــدان تنــش تکتونیکــی ناحی ــه می ــی لحظــه ای ب ــد کانون در فرآین
ــزوده مــی شــود و تحلیــل ســازوکار  ــرزه اف ــن ل ــد ایجــاد زمی در فرآین
ــی  ــیمای اتفاق ــرد، دارای س ــک منف ــرزه کوچ ــن ل ــک زمی ــی ی ژرف
ــی بســیاری  ــی مصنوع ــای ســازوکار ژرف اســت. خوشــبختانه تحلیل ه
از زمیــن لرزه هــای کوچــک، ممکــن اســت وضعیــت تنــش تکتونیکــی 
ــازوکار  ــای س ــم تحلیل ه ــن، ه ــازد. بنابرای ــخص س ــه ای را مش ناحی
ــن  ــن زمی ــای میانگی ــم تحلیل ه ــزرگ و ه ــای ب ــن لرزه ه ــی زمی ژرف
لرزه هــای کوچــک، مــی تواننــد بــرای بــه دســت آوردن ترکیــب کلــی 

ــد. ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق ــه ای م ــش ناحی ــت تن وضعی

7- روش مطالعه
ــال  ــل های فع ــی گس ــوان حرکت ــل ت ــه تحلی ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب

ــات  ــی  و صفح ــای لغزش ــی دارای خطواره ه ــطوح برش ــه کازرون، س ناحی
ــا توجــه  ــدازه گیــری شــده و نتایــج حاصــل ب ــه آن هــا ان ــوط ب گســلی مرب
ــق،  ــات تزری ــد صفح ــر مانن ــی دیگ ــن شناس ــای زمی ــی پدیده ه ــه برخ ب
ــت  ــدند و در نهای ــرل ش ــا کنت ــی کانی ه ــای تجمع ــتیلولیت ها و پله ه اس
تغییــرات جهــت تنــش در واحد هــای ســنگی محاســبه گردیــد. بــرای ایــن 
ــوی  ــن س ــرای تعیی ــازی )Inversion Method( ب ــور از روش وارون س منظ
ــی  ــای اصل ــع، تنش ه ــه مقاط ــتفاده و در هم ــش اس ــی تن ــای اصل محور ه
منطقــه توســط نــرم افــزار Tectonic FP محاســبه شــد، در ایــن روش فــرض 
ــش  ــت تن ــلی جه ــه گس ــای روی صفح ــش خط ه ــه خ ــت ک ــن اس ــر ای ب
برشــی حداکثــر را نشــان مــی دهنــد.  در آخــر نیــز زاویــه میــان بــردار عــادی 
ــادالت  ــری و در مع ــدازه گی ــینه ان ــی بیش ــش اصل ــه تن ــبت ب ــه نس صفح
جــدول 1 جاگــذاری گردیــد و مقــدار پتانســیل حرکــت گســل های جنبــای 

ناحیــه در هــر مقطــع بــه دســت مــی آیــد.

8- تحلیــل نتایــج حاصل از پتانســیل حرکتی گســل های فعــال ناحیه 
ــل های  ــه، گس ــورد مطالع ــه م ــال ناحی ــل های فع ــی گس ــیل حرکت پتانس
 Lee et ــق روش ــتان، طب ــالت- کلس ــس- ق ــره ب ــان- ک کازرون- برازج
al.,)1997(  بــا تنــش ناحیــه ای در هــر مقطــع به طور جداگانه محاســبه شــد، 

تمامــی محاســبات تنــش ناحیــه ای با اســتفاده از معادله شــماره 9 حــل گردید 
 )1997(,.Lee et al پــس از انجام محاســبات، نتایج حاصــل از روش )جــدول1(
ــا یکدیگــر مقایســه شــدند.  ــه بــر پایــه تنــش ناحیــه ای ب یعنــی حــل معادل

9- نتیجه گیری
طبــق محاســبات پتانســیل حرکتــی گســل در هــر مقطــع از گســل کازرون 
ــاد و  ــور آب ــی ن ــن گســل در حوال ــمالی ای ــه ش ــه پایان ــد ک مشــخص گردی
گچگــران بیشــترین پتانســیل حرکتــی در مقایســه بــا دیگــر قطعــات 
ــی اســت محاســبه پتانســیل حرکــت  ــن در حال گســلی راســتالغز اســت، ای
در طــول ایــن گســل مقادیــر باالیــی را نشــان مــی دهــد. نتایــج محاســبه 
پتانســیل حرکــت گســل ها در هــر قطعــه تطابــق خوبــی را بــا فراوانــی زمیــن 
ــری  ــش باخت ــه بخ ــوری ک ــه ط ــازد، ب ــی س ــان م ــای رخ داده نمای لرزه ه
ــوب  ــر و جن ــمال باخت ــمت ش ــه س ــا ب ــه نظرآق ــان )از قطع ــل برازج گس
ــت  ــمال آن اس ــه ش ــبت ب ــتری نس ــزی بیش ــرزه خی ــرخ ل ــاور( دارای ن خ
ــل  ــر گس ــه باخت ــوط ب ــرزه ای مرب ــای ل ــن فعالیت ه ــه آخری ــوری ک ــه ط ب
برازجــان )شــمال باختــر نظــر آقــا( و بــزرگ تریــن زمیــن لــرزه رخ داده در 
منطقــه مــورد مطالعــه مربــوط بــه پایانــه جنوبــی گســل برازجــان در جنــوب 
ــه فشــارش و  ــه مولف ــه ب ــا توج ــد. ب ــی باش ــا م ــتای نظــر آق ــاوری روس خ
لغــزش راســتگرد ایــن گســل، تغییــر ســازو کار چیــره بــه راندگــی را نشــان 
مــی دهــد. نــرخ لــرزه خیــزی بــه طــور تدریجــی بــه ســمت پایانــه جنــوب 
باختــری منطقــه مــورد مطالعــه، افزایــش مــی یابــد کــه ایــن وضعیــت بــا 
نــرخ فزاینــده پتانســیل های حرکتــی محاســبه شــده از دولــت آبــاد و مشــایخ 
ــوان  ــی ت ــی م ــه عبارت ــی آشــکاری دارد، ب ــا همخوان ــا دالکــی و نظــر آق ت
گفــت کــه جنــوب گســل برازجــان در مرحلــه پیــش لــرزه قــرار دارد. نــرخ 
لــرزه خیــزی بــه طــور تدریجــی بــه ســمت پایانــه جنــوب خــاور گســل های 
قــالت و کلســتان، افزایــش مــی یابــد کــه ایــن وضعیــت بــا نــرخ فزاینــده 
پتانســیل های حرکتــی محاســبه شــده در مقاطــع آن هــا همخوانــی آشــکاری 
دارد. همچنیــن بــه ســمت پایانــه جنــوب باختــر گســل کــره بــس نــرخ لــرزه 
خیــزی افزایــش مــی یابــد کــه بــا مقادیــر حاصــل از پتانســیل حرکتــی در 
مقاطــع مختلــف ایــن گســل تطابــق خوبــی را نشــان مــی دهــد. بیشــترین 
ــل کازرون  ــر روی دو گس ــه ب ــای روی داده در منطق ــن لرزه ه ــز زمی تمرک
ــمت های  ــل کازرون در قس ــان، گس ــن می ــت. از ای ــز اس ــان متمرک و برازج
ــن،  ــه الیگوس ــق ب ــماری، متعل ــک آس ــب آه ــوژی غال ــمالی دارای لیتول ش
رســوبات کواترنــری و بیــرون زدگی هــای گــروه خامــی و بنگســتان متعلــق 
بــه ژوراســیک باالیــی و کرتاســه مــی باشــد و پتانســیل حرکتــی باالیــی را 
نشــان مــی دهــد. امــا بــه ســمت جنــوب زون گســلی، ســازند پابــده و گورپی 
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متعلــق بــه کرتاســه باالیــی و ائوســن و در نهایت تشــکیالت هرمز 
ــترین  ــه بیش ــوده ک ــی ب ــای نمک ــن و گنبده ــه کامبری ــق ب متعل
ــی  ــتان م ــس و انارس ــی دری ــل کازرون در نزدیک ــون گس رخنم
باشــد کــه بــا توجــه بــه مقادیــر محاســبه شــده، میــزان پتانســیل 
ــزش  ــط لغ ــرعت متوس ــه س ــه ب ــا توج ــت. ب ــاال اس ــی ب حرکت
گســل کازرون در حــدود mm/yr 1۴/۵ و همچنیــن بــا توجــه 
ــای  ــده آن و داده ه ــه دســت آم ــج ب ــات پیشــین و نتای ــه مطالع ب
ــش  ــل، بخ ــی گس ــیل حرکت ــر پتانس ــبه مقادی ــل از محاس حاص
میانــی گســل مذکــور )مقطــع قائمیــه( بیشــترین میــزان احتمــال 
ــی گســل کــره  ــرآورد مــی گــردد. نیمــه جنوب ــده ب لغــزش در آین
بــس بــه طــور قابــل مالحظــه ای، بــا افــت حداکثــری پتانســیل 
ــا دادنجــان همــراه اســت  ــی گســل در حــد واســط جــره ت حرکت
ــت. ــق اس ــه منطب ــی در منطق ــیل حرکت ــای پتانس ــا داده ه ــه ب ک

جدول 1- محاسبات توان حرکتی گسل های فعال ناحیه 
کازرون با استفاده از تنش ناحیه ای

٩ 
 

  

  زرون با استفاده از تنش ناحيه ايمحاسبات توان حركتي گسل هاي فعال ناحيه كا -1 جدول
  

توان حركتي 
 گسل

θ  صفحه گسل   نام گسل )σ1( تنش اصلي  نام مقاطع

5/0   46  26/295   18/44    كره بس  دادنجان

9/0   62  48/180   18/44    كره بس  ريچي

8/0   66  61/190   18/44    كره بس  چهل چشمه

0  28  71/115   18/44    قالت  دولت آباد

6/0   70  90/195   18/44    قالت  مشايخ

0  26  78/152   18/44    قالت  دولت آباد

1/0   35  76/151   18/44    كلستان  آب پرده

8/0   56  70/180   18/44    كلستان  چشمه تلخو

9/0   61  71/254   18/44    كازرون  نور آباد

1/0   86  51/43   18/44    كلستان  سرگه

8/0   54  43/157   18/44    رونكاز  گچگران

8/0   66  88/235   18/44    كازرون  دريس

8/0   66  88/235   18/44    كازرون  قائميه

8/0   64  70/57   18/44    كازرون  انارستان

4/0   44  78/80   18/44    قالت  دولت آباد

8/0   54  73/68   18/44    برازجان  نظر آقا

9/0   58  71/11   18/44    برازجان  دالكي

1/0   85  81/225   18/44    كلستان  سر رود

8/0   54  71/181   18/44    برازجان  بوركي عليا

8/0   54  73/68   18/44    برازجان  كنار تخته

9/0   63  70/57   18/44    برازجان  وحدتيه
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اواخر سال 2015 تا 2019  )برگرفته از مؤسسه 
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تصویر 1. مسیر شیراز به کازرون گسل امتداد لغز رخنمون یافته 
در سازند آهکی آسماری دید به سمت جنوب باختر

تصویر 2. نمونه ای از سطوح گسلی و خش لغزهای
مربوط به گسل جنبای کازرون در منطقه مورد مطالعه

تصویر3.  نمونه ای از سطوح گسلی مربوط به گسل جنبای  
برازجان در ناحیه مورد مطالعه 

تصویر4. نمونه ای از سطوح گسلی و خش لغزهای متعدد 
گسل های امتدادلغز در مسیر شیراز  به کازرون دید به سمت 

جنوب خاور 

کتابنگاری
ــی  ــگاه فردوس ــارات دانش ــران، ج1، انتش ــوژی ای ــر. )138۵(. ژئومورفول ــد جعف ــان، محم زمردی

ــه. ــهد،28۴ صفح مش
ــوزش  ــد آم ــه رش ــران(، مجل ــم ای ــری و مه ــل های سراس ــی. ) 138۵(. )گس ــهرابی، مصطف ش

ــا 2۵. ــات 20 ت ــم، ش1، صفح ــی، دوره دوازده ــن شناس زمی
ــری  ــاله دکت ــان، رس ــل سبزپوش ــه گس ــی پهن ــل دگرریخت ــت ا...، 1379، تحلی ــری، حج صف

ــه. ــدرس،192 صفح ــت م ــگاه تربی دانش
ــیل  ــبه پتانس ــل کازرون و محاس ــدی گس ــه بن ــی.)1390(. )قطع ــد زمان ــاره، احم ــد، به ظفرمن
حرکــت آن(، ششــمین کنفرانــس بیــن المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه، ایــران، تهــران، 

ــا 6. صفحــات ۴ ت
ــه  ــی زاگــرس و مطالع ــد کوهزای یزجــردی،ک.، 1380- محاســبه پتانســیل گســلی FMP کمربن
مــوردی ناحیــه گســلی کــره بــس در باختــر اســتان فــارس، دکتــرا، دانشــگاه شــیراز، دانشــکده 

علــوم، فصــل چهــارم.
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مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صمت 
ــم  ــرای هشــت قل ــره رصــد کاال ب گفــت: زنجی
ــد  ــت.  محم ــده اس ــی ش ــون اجرای ــا کن کاال ت
ــن  ــه ای ــخ ب ــاتا در پاس ــا ش ــو ب ــه در گفتگ قبل
ســئوال کــه زنجیــره رصــد بــرای کــدام 
ــت؟  ــده اس ــی ش ــر اجرای ــال حاض ــالم در ح اق
بیــان کــرد: زنجیــره رصــد کاال تــا کنــون 
ــای  ــی، چ ــج خارج ــی برن ــالم کاالی ــرای اق ب
ــفید،  ــکر س ــام و ش ــکر خ ــی، ش ــک خارج خش
روغــن خــام، روغــن خوراکــی و کــره گیاهــی، 
ــی  ــنگین عملیات ــتیک س ــز و الس ــت قرم گوش
ــره  ــاالن زنجی ــام فع ــن رو تم شــده اســت،از ای
تامیــن ایــن کاالهــا موظفنــد تغییــرات مکانــی 
ــامانه  ــی س ــود را در بخــش داخل ــی خ و مالکیت
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. او ب ــت کنن ــارت ثب ــع تج جام
اینکــه، رصــد کاالهــا در زنجیــره تامیــن بــرای 
کاالهــای دارای اولویــت طراحــی می شــود، 
ــی  ــه ابتدای ــط از حلق ــن ضواب ــرد: ای ــح ک تصری
ــرد. ــر می گی ــع را در ب ــی توزی ــه انتهای ــا حلق ت
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صمت 

در توضیــح ایــن مطلــب اضافــه کــرد: در قالــب 
ــای  ــات و فرآینده ــد کاال اطالع ــره رص زنجی
ــع  ــات توزی ــود، اطالع ــاماندهی می ش ورود س
و عرضــه کاال در زنجیــره تجــاری کشــور 
قبلــه  گفتــه  بــه  اســت.  ردگیــری  قابــل 
ــری  ــت تســهیل جلوگی ــتمی جه ــارت سیس نظ
ــام  ــاق کاال انج ــکار و قاچ ــی، احت از گرانفروش
ــود،  ــه بهب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرد. او ب ــی گی م
تســهیل و شــفاف ســازی فعالیــت عاملیــن 
ــود،  ــی ش ــم م ــب فراه ــن قال ــاری در ای تج
گفــت: اعتبارســنجی و رتبه بنــدی عادالنــه 
ــکان  ــتا ام ــن راس ــز در ای ــاری نی ــن تج فعالی
ــر  ــرکل دفت ــه مدی ــه گفت ــود. ب ــد ب ــر خواه پذی
ــن موضــوع  ــی وزارت صمت،ای ــات بازرگان خدم
بــا هــدف یکپارچــه ســازی،تبادل اســناد و 
ــن  اطالعــات حاصــل از فعالیتهــای تجــاری بی
دســتگاهی و.....الزامــی شــده اســت.  قبلــه ادامه 
داد: بــا هــدف اجرایــی شــدن ایــن مهــم، دفتــر 
ــالع  ــه اط ــبت ب ــی نس ــور بازرگان ــات ام خدم
ــال در  ــکل های فع ــا و تش ــه انجمنه ــانی ب رس
ــدام کــرده اســت  حــوزه کاالهــای مشــمول اق
آموزشــی  از 20 کارگاه  بیــش  تــا کنــون  و 
بــرای بیــش از 2000 فعــال تجــاری کاالهــای 
ــه او  ــه گفت ــت. ب ــده اس ــزار ش ــمول برگ مش

امــکان ارتبــاط وب سرویســی بــا ســامانه جامــع 
ــم  ــتم فراه ــن دارای سیس ــرای فعالی ــارت ب تج

ــت. ــده اس ش
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صمت 
ــی رصــد کاال اشــاره  ــه تشــکیل کارگــروه مل ب
کــرد و گفــت: ایــن کارگــروه بــا مدیریــت دفتــر 
ــی و حضــور تشــکلها در  ــات بازرگان ــور خدم ام
ــتگاه ها و  ــن، دس ــره تامی ــای زنجی کل حلقه ه
ــرل پیشــرفت  ــرای کنت ــل ب ــای ذی مدخ نهاده
طــرح تشــکیل شــده اســت. قبلــه اضافــه 
کــرد: در عیــن حــال بــرای آشــنایی همــکاران 
ــازمان های  ــدگان س ــور نماین ــا حض ــتانی ب اس
صنعــت، معــدن و تجــارت 31 اســتان همایــش 

ــم.  برگــزار کردی
ــز  ــمول نی ــای مش ــایر کااله ــه او س ــه گفت ب
ــورد رصــد  ــرح وارد و م ــن ط ــج در ای ــه تدری ب
ــانی  ــب اطالع رس ــت و مرات ــد گرف ــرار خواهن ق
خواهــد شــد. بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر خدمــات 
ــره  ــدازی زنجی ــت، راه ان ــی وزارت صم بازرگان
رصــد کاال در راســتای اجــرای مــواد ۵ و 6 
قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و همچنیــن 
ــن  ــاده 18 ای ــره ۴ م ــی تبص ــط اختصاص ضواب
قانــون ابالغــی ریاســت جمهــوری انجــام 

ــت. ــه اس گرفت

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت تشریح کرد
زنجیره رصد کاال برای کدام اقالم تاکنون اجرایی شد؟ 

جذاب ترین 
استان ایران 

برای سفر 
کجاست؟ 

در ایــن اینفوگرافیــک اســتان های دارای بیشــترین ســهم از گردشــگری 
داخلــی و بیشــترین اهــداف اصلــی از گردشــگری داخلــی بــه تصویــر کشــیده 
شــده اســت. مرکــز آمــار ایــران در گــزارش اخیــر خــود وضعیــت بیــکاری در 
اســتان ها را مــورد بررســی قــرار داده کــه نشــان می دهــد اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بــا 1۵.2 درصــد، یــزد بــا 1۵.1 درصــد و هرمــزگان بــا 1۴.2 درصــد 
ــر اســاس ایــن  ــد. ب ــه خــود اختصــاص داده ان ــزان بیــکاری را ب باالتریــن می
گــزارش نــرخ بیــکاری در تابســتان امســال رونــد کاهشــی داشــته و بــه 10.۵ 
ــران همچنیــن در گزارشــی از بررســی  درصــد رســیده اســت. مرکــز آمــار ای
ــالم  ــد اع ــا را 17.2 درص ــکاری آنه ــرخ بی ــرده ن ــراد تحصیل ک ــت اف وضعی
کرد.بــه موجــب ایــن گــزارش، بــا وجــود آن کــه از تعــداد فــارغ التحصیــالن 
بیــکار در تابســتان امســال نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ۵۵ هــزار و 770 
ــی  ــن در حال ــد ای ــکاران دارن ــان بی ــی در می ــا ســهم باالی نفــر کــم شــده ام
اســت کــه ســهم جمعیــت 1۵ ســاله و بیشــتر فــارغ التحصیــل عالــی از کل 
ــه 39.۵  ــل ک ــه ســال قب ــه نســبت ب ــکاران حــدود ۴3.۵ درصــد اســت ک بی

درصــد بــوده رونــد افزایشــی داشــته اســت.

توسط هیات مقررات زدایی صورت پذیرفت:
تصویب معافیت چهار درصدی مالیات 

علی الحساب واردات
تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار  و  مقررات زدایــی  هیــات 
بخشــنامه اعطــای معافیــت از پرداخــت مالیــات ۴ درصدی علی الحســاب 
واردات را بــه تصویــب رســاند. هیــات مقررات زدایــی و تســهیل صــدور 
مجوزهــای کســب وکار در جلســه مــورخ 2۵ شــهریور 1398 و به اســتناد 
مــاده 7 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی و 
اصالحــات بعــدی آن، بخشــنامه اعطــای معافیــت از پرداخــت مالیــات 
۴ درصــدی علــی الحســاب واردات را بــه تصویــب رســاند. براین اســاس 
واردات قطعــی کاال توســط تمامــی اشــخاص حقیقی و حقوقی، مشــمول 
پرداخــت مالیــات علــی الحســاب واردات کاال بــه نــرخ ۴ درصــد ارزش 
ــای  ــن کااله ــت. همچنی ــی اس ــه گمرک ــدرج در اظهارنام ــی من گمرک
ــاف  ــاب واردات مع ــی الحس ــات عل ــد مالی ــت ۴ درص ــی از پرداخ اساس
ــازمان های  ــر، س ــه معتب ــدی دارای پروان ــای تولی ــود واحده ــد ب خواهن
دولتــی و تعاونی هــای مرزنشــینان، کاالهــای وارداتــی معــاف از 
ــمول  ــی مش ــور گمرک ــون ام ــاده 119 قان ــوق ورودی م ــت حق پرداخ
پرداخــت مالیــات علــی الحســاب ۴ درصــد نمی شــود. مبنــای محاســبه 
ــی و  ــوع ارزش گمرک ــی الحســاب ۴درصــد واردات از مجم ــات عل مالی
ــه  ــدرج در اظهارنام ــی من ــه ارزش گمرک ــوارض ورودی ب ــوق و ع  حق
ــه،  ــق تصویب نام ــه طب ــخاصی ک ــاس اش ــن اس ــت. برای ــل  یاف تقلی
ــلیم  ــه تس ــبت ب ــر نس ــال اخی ــده و در دو س ــاری ش ــدی اعتب رتبه بن
اظهارنامــه مالیاتــی در موعــد مقــرر قانونــی اقــدام کرده انــد، تــا میــزان 
ــات علی الحســاب  ــه پرداخــت مالی ــازی ب ــه نی ــق تصویب نام مجــاز طب

ــد.  واردات ندارن
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»خدمات، کشاورزی یا صنعت«، مردم ایران چه کاره اند؟ 
ــتغال  ــهم اش ــش س ــار از کاه ــه آم  گرچ
در بخــش خدمــات حکایــت دارد ولــی 
ــادی،  ــای اقتص ــن بخش ه ــان در بی همچن
ــار دارد  خدمــات بیشــترین ســهم را در اختی
و صنعــت و کشــاورزی در رده هــای بعــدی 

ــد . ــرار دارن ق
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از 
ــده  ــر ش ــات منتش ــق اطالع ــنیم، مطاب تس
مرکــز آمــار ایــران در گــزارش فصلــی 
اقتصــاد ایــران در بهــار 98، ســهم شــاغالن 
جمعیــت  اقتصــادی  عمــده  بخش هــای 
10ســاله و بیشــتر در بخــش کشــاورزی 
19درصــد، خدمــات ۵0درصــد و بخــش 

ــت. ــوده اس ــد ب ــت 31درص صنع
ــهم ها  ــن س ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
در بهــار 97 در بخــش کشــاورزی 18,7 
ــد  ــت 31,2 درص ــش صنع ــد، در بخ درص

ــوده  ــد ب ــات ۵0,1 درص ــش خدم و در بخ
ــت. اس

گرچــه آمــار از کاهــش جزئــی اشــتغال 
در بخــش خدمــات حکایــت دارد ولــی 

ــادی  ــای اقتص ــن بخش ه ــان در بی همچن
و  دارد  اختیــار  در  را  ســهم  بیشــترین 
ــدی  ــای بع ــاورزی در رده ه ــت و کش  صنع

قرار دارند.

 بررســی رابطــه نــرخ رشــد اقتصــادی بــا نــرخ بیــکاری در دهــه اخیــر 
ــود  ــاخص وج ــن دو ش ــن ای ــاداری بی ــه معن ــد، رابط ــان می ده نش
ــکاری همیشــه  ــل کاهــش بی ــت دلی ــوان گف ــی ت ــن م ــدارد. بنابرای ن

ــرخ رشــد اقتصــادی نیســت. افزایــش ن
ــالن  ــارغ التحصی ــژه ف ــه وی ــان ب ــه جوان ــوان دغدغ ــه عن ــتغال ب  اش
ــور  ــی و اقتصــادی کش ــائل اجتماع ــی از مس ــواره یک دانشــگاهی هم
بــوده بــه طــوری کــه دولتمــردان، هــر یــک بهبــود شــرایط کســب و 

ــد. ــالم می کنن ــود اع ــت دار خ ــای اولوی کار را از برنامه ه
ــرخ بیــکاری همــواره دو  در بررســی دالیــل و راهکارهــای کاهــش ن
دیــدگاه کلــی وجــود دارد؛ برخــی معتقدنــد بیــن نــرخ رشــد اقتصــادی 
و نــرخ بیــکاری بــه عنــوان دو شــاخص اقتصــادی رابطــه مســتقیم و 
معنــاداری وجــود دارد بــه ایــن معنــی کــه رشــد اقتصــادی منجــر بــه 
کاهــش نــرخ بیــکاری می شــود امــا بــه اعتقــاد برخــی دیگــر، رشــد 
ــرخ بیــکاری شــود. ــه کاهــش ن ــد منجــر ب اقتصــادی لزومــًا نمی توان

ــال  ــکاری در 10 س ــرخ بی ــادی و ن ــد اقتص ــرخ رش ــه ن ــی رابط بررس
ــاخص  ــن دو ش ــن ای ــاداری بی ــه  معن ــد، رابط ــان می ده ــته نش گذش
ــط طــی  ــر فق ــه اخی ــه در ده ــه طــوری ک ــدارد ب اقتصــادی وجــود ن
دو ســال 86 و 92 در مقابــل افزایــش رشــد اقتصــادی، آمــار بیــکاری 
ــش  ــل کاه ــت دلی ــوان گف ــی ت ــن م ــت. بنابرای ــه اس ــش یافت کاه
بیــکاری همیشــه افزایــش نــرخ رشــد اقتصــادی نیســت، شــاید ســایر 

ــد ــل بودن ــز در آن دخی ــادی نی ــای اقتص متغیره

رشــد اقتصــادی مــا بــدون اشــتغال زایــی بــوده اســت
ــی و  ــعه کارآفرین ــاون توس ــوری، مع ــی منص ــه عیس ــن زمین در همی
اشــتغال وزیــر کار دربــاره اینکــه آیــا رشــد اشــتغال و رشــد اقتصــادی 
رابطــه همســو دارنــد گفــت: معمــواًل در دنیــا رشــد اشــتغال بــه فاصلــه 
چنــد ســال پــس از توســعه شــاخص »رشــد اقتصــادی« خــود را نشــان 

می دهــد. وی ادامــه داد: در اتحادیــه اروپــا پــس از اینکــه کشــورهای 
اروپایــی از ســال 2011 از بحــران اقتصــادی خــارج شــدند، بــا 3 ســال 
تاخیــر اشــتغال بــا رونــد روبــه رشــد مواجــه شــد. یعنــی دوران پیــش از 
بحــران بازگشــت کــه ایــن موضــوع در مــورد کشــور مــا نیــز صــادق 
اســت؛ بنابرایــن خــروج اشــتغال از حالــت منفــی در کشــور مــا نیــز بــا 

تبعیــت از ایــن مولفــه، چندســالی بــه طــول مــی انجامنــد.
ــه  ــه داد: نکت ــر کار ادام ــتغال وزی ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
دوم اینکــه، در اقتصــاد کشــورهایی ماننــد ایــران کــه دچــار بیمــاری 
هلنــدی هســتند بــا یــک رونــد معکــوس در اشــتغال مواجــه بودیــم.

وی بــا بیــان اینکــه رشــد مثبــت اقتصــادی کشــور طــی چنــد ســال 
اخیــر بیشــتر متمرکــز بــر صنایــع بــزرگ بــه ویــژه بخــش انــرژی بوده 
اســت تاکیــد کــرد: بخــش انــرژی بــرای کشــور به نســبت ســرمایه ای 
کــه در آن هزینــه می شــود اشــتغال ایجــاد نمی کنــد. بنابرایــن یکــی 

دیگــر از مســائل مبتالبــه مــا همیــن موضــوع اســت.
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزیــر کار افزود: در دنیا شــاخصی 
بــه عنــوان »رشــد بــدون اشــتغال« وجــود دارد کــه مــا در ایــران نیــز 
بــا ایــن پدیــده مواجــه هســتیم بــه ایــن معنــی کــه حوزه هــای دارای 
رشــد لزومــا اشــتغالزا نیســتند بــه همیــن دلیــل مــا در برنامــه اشــتغال 
فراگیــر و طــرح توســعه کســب و کار و اشــتغال پایــدار )طــرح تکاپــو( 
یــک وجــه مکمــل را مــد نظــر قــرار دادیــم تــا اشــتغال را در جهــت 
ــتغالزا ــد، اش ــر رش ــالوه ب ــه ع ــم ک ــوق دهی ــی س ــته ها و صنایع  رش

نیز باشند.

چرا رشد اقتصادی در ایران 
به اشتغال نمی انجامد؟ 
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»مایع تزریقي سرد، ماساژ سرد و  اثرات مثبت آن
بر استخراج پروتئین «

»اثرات انژکتور و تامبلر«
آتش زبان 

در شروع سالهاي 80 میالدي یک روش سریع و مطمئن براي تولید شینکن هاي پخته )ژامبون( ابداع گردید که 
باتوجه به پایه هاي تئوري دکتر لیمن، یک روش بسیار خوب براي باز شدن پروتئین گوشت  مي باشد.

نکته اصلي این روش سرد بودن گوشت در حین بکارگیري آن مي باشد. با  آوردن فشار به گوشت تزریق شده 
)پرس کردن( به پخش سریع مایع تزریق شده به آن در سطح بافت هاي گوشت کمک مي شود و بدین وسیله زمان 
ماساژ، 1 الي 2 ساعت کوتاه مي گردد. حسن دیگر این روش، افت کم در حین پخت با روشهاي قدیمي و اجتناب از 

بوجود آمدن بافت هاي پالستیک مانند در گوشت، که اغلب در اثر ماساژ بیش از حد بوجود مي آیند ؛ مي باشد.

بــه چــه علــت ســرد بــودن گوشــت 
در هنــگام تزریــق مهــم اســت؟
ــن ســؤال، داشــتن  ــه ای ــراي جــواب دادن ب ب
ــالت  ــت عض ــورد باف ــه در م ــات اولی اطالع

ــت.  ــم اس ــت مه گوش
در اصــل عضــالت مــي تواننــد تــا 20درصــد 
طــول خــود بــاز و یــا جمــع شــوند. در هنــگام 
 )Actin,Myosin( نعشــي،اکتومیوزین  جمــود 
ســخت بــه همدیگــر وصل مــي باشــند. اکتین 
ــي  ــاي میوفیبریک ــن ه ــه پروتئی ــن ک ومیوزی
از  ۵0درصــد  تقریبــا  مجمــوع  در  هســتند 
پروتئیــن گوشــت را تشــکیل مــي دهنــد.

ــفات  ــدن مونوفس ــر جداش ــت در اث ــن حال ای
)Monophosphate( از ATP )اِد نوزیــن تــري 
 ATP .فســفات( امــکان پذیــر مــي گــردد
ــد  ــي کن ــل م ــري عم ــک باط ــوان ی ــه عن ب
ــردد.  ــي گ ــارژ م ــدد، ش ــس مج ــر تنق و در اث
ــدن دي  ــر آزاد ش ــه در اث ــدن عضل ــل ش ش
ــد.  ــي باش ــفات)Diphosphate( از ATP م فس
ــده  ــتار ش ــرم کش ــت گ ــال در گوش ــراي مث ب
ــود  ــوان وج ــي ت ــال م ــت رلکس(کام )در حال
ــفات در  ــرد. دي فس ــت ک ــفات را ثاب دي فس
ــل  ــه در قف ــت ک ــدي اس ــا کلی ــت تنه طبیع
ــه  ــرد ک ــي گی ــا م )Actomyosinkomplex(ج
آن را بــاز کنــد. در اصــل اصطــالح بــاز شــدن 
ــن و  ــره اکتی ــن همــان جداشــدن زنجی پروتئی
میوزیــن اســت. وقتــي کــه عضــالت در حــال 
بســته باشــند، مثــل گوشــتي کــه بعداز کشــتار 
ــر روي  ــک ب ــت،اثر نم ــد هس ــال تولی در ح
زنجیــره )Actin, Myosin( بســیار ضعیــف تــر 
از حالــت شــل مــي باشــد. یــک مقــدار بســیار 
کوچــک دي فســفات در ایــن حالــت، عضالت 
را آمــاده مــي کنــد تــا بافــت پروتئیــن خــود را 
ــرآورده هــاي شــینکن  ــد. در اصــل ف ــاز کنن ب
)ژامبون(بــا محصــوالت کاتــري کــه بــا بخــار 
پختــه مــي شــوند هــم گــروه هســتند. تولیــد 
ــل اســتفاده از  ــا از 70ســال قب ــدگان تقریب کنن
یــخ در هنــگام کاتــر را خودشــان پیــدا کردنــد 

ــه  ــه ب ــا توج ــگام ب ــفانه در آن هن ــي متاس ول
هــم گــروه بــودن ایــن محصــوالت نتوانســتند 
ــن  ــن نتیجــه برســند کــه شــبکه پروتئی ــه ای ب
ــاي ســرد  ــز در دم در محصــوالت شــینکني نی
ــدن  ــکار ش ــا آش ــت، ب ــدن اس ــاز ش ــل ب قاب
ــن در  ــبکه پروتئی ــیدن ش ــم پاش ــوري از ه تئ
ســال 1988 بــود کــه بــراي آنهــا ایــن مســئله 
ــي  ــي م ــیله براحت ــن وس ــد. بدی ــن گردی روش
تــوان تولیــد غلــط را توضیــح داد، که از گوشــت 
ــوالت  ــوان محص ــي ت ــده نم ــتار ش ــرم کش گ
شــینکني آبــدار تولیــد کــرد، کــه در ایــن  حالت 
یــک دمــاي تقریبــي 30درجــه ســانتیگراد ایــن 
اجــازه را بــه مــا نمــي دهــد، حتــي PH موجــود 
بــاال نیــز کمکــي بــراي مــا نمــي باشــد. 

سرد کردن مایع تزریقي
ــراي  ــي ب ــع تزریق ــردن مای ــرد ک ــروزه س ام
تولیــد شــینکن در سراســر دنیــا  اصلــي تریــن 
نقــش را دارد. یــک مایــع تزریقــي کــه بــا یــخ 
درســت شــده باشــد بــاز شــدن شــبکه هــاي 
پروتئینــي را بهتــر مــي کنــد. تزریــق بــا یــک 
ــد  ــدم در تولی ــن ق ــتگاه Injektor مهمتری دس
شــینکن مــي باشــد. در ایــن مرحلــه مــا بایــد 
مخلــوط درســتي از آب، نمــک، ادویــه جــات و 

دیگــر افزودنیهــا داشــته باشــیم. 
هرچقــدر مقــدار تزریــق انجــام شــده و مقــدار 
تزریــق جــذب شــده از یکدیگــر فاصلــه بگیرند 
نتایــج عمــل انجــام شــده منفــي خواهــد بــود. 
بدیــن جهــت بایــد مقــدار تزریــق بعــداز 
ــده و  ــري ش ــدازه گی ــت ان ــق روي گوش تزری

ــردد. ــالف وزن،اصــالح گ درصــورت اخت
اگــر تولیــد کننــده شــینکن بخواهــد بــه خاطــر 
دســتورالعمل هــاي ISO9001، مقــدار تزریــق 
ــت  ــتگاه وق ــور دس ــد اپرات ــد بای ــت کن را ثب
خــود را فقــط صــرف تنظیــم دســتگاه بکنــد. 
یــک عضلــه گوشــتي کــه بایــد تزریــق روي 
ــا  ــزرگ وی ــد ب ــي توان ــرد، م ــام بگی آن انج
ــخ  ــا ی ــازه و ی ــف، ت ــا لطی ــفت و ی کوچک،س
ــر  ــرده تاثی ــاي نامب ــه فاکتوره ــد، هم زده باش

ــد و  ــول تزریقــي دارن مســتقیم در مقــدار محل
اگــر در یــک تکــه گوشــت هنــگام تزریــق دو 
عضلــه روي هــم باشــند بایــد دقــت بیشــتري 
هنــگام تزریــق) Injekt( داشــته باشــیم و اندازه 
ــرل  ــار کنت ــن ب ــق را چندی ــداز تزری ــري بع گی
ــي شــود  ــه م ــل توصی ــن دلی ــه همی ــم. ب کنی
ــه  ــل ۴ هفت ــور را حداق ــدل انژکت ــک م ــه ی ک
قبــل ا زخریــد تســت بکنیــد و از انژکتورهــاي 
حرفــه اي کــه شــاید در خریــد اول نیــز گــران 
باشــند ولــي در طــول کار، هزینــه خــود 
را بازگشــت خواهنــد داد، اســتفاده بکنیــد. 
امــروزه در کشــور اســپانیا سیســتم هــاي 
انژکتــور و تامبلــر حتــي تــا 100درصــد جــذب 
آب را بــدون افــت در پخــت انجــام مــي دهند. 

نکات مهم در انتخاب انژکتور 
1. فاصلــه کــم ســوزن هــاي تزریــق )20 الــي 

حداکثــر 30میلــي متــر( در هنــگام تزریــق.
2.  اســتفاده از پمــپ پیســتوني بــه جــاي 

پمــپ دوار و یــا طبقــه اي.
ــن  ــف در برای ــدن ک ــود آم ــاب از بوج 3. اجتن

ــق. ــگام تزری )Brin(هن
۴. اســتفاده از سیســتم فیلتــر بــراي جلوگیــري 

از بســته شــدن ســوزن هــاي تزریــق.
۵. امــکان تمیــز کــردن راحــت دســتگاه 
ــه  ــره ک ــپ و غی ــمت پم ــي در قس انژکتورحت
ــراي  ــي ب ــود، جای ــمتها  خ ــن قس ــا ای دقیق
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ــت. ــد آنهاس ــا و رش ــدن باکتریه ــي مان باق
ذخیــره  ازسیســتم  محدودتــر  اســتفاده   .6
کامپیوتــري و الکترونیکــي و اســتفاده از تنظیــم 
ســاده تــر و دســتي کــه اپراتــور دســتگاه در ایــن 
صــورت کنتــرل بیشــتري را اعمــال مــي کنــد، 
چــرا کــه در اثــر اســتفاده ازکامپیوتــر و برنامــه 
ــور  ــرل اپرات ــده، کنت ــره ش ــل ذخی ــاي از قب ه
کمتــر مــي شــود و اگــر اشــکالي در گوشــت و 
یــا مایــع تزریقــي باشــد بــه شــدت تغییــري در 

ــد.   برنامــه اعمــال مــي کن
ــه  ــد ب ــه بتوانن ــاي ک ــرکت ه ــاب ش 7. انتخ
راحتــي تامیــن قطعــات کــرده و ســرویس دهــي 

ــند.  ــته باش داش
بایــد درنظــر داشــته باشــیم کــه در حــال حاضــر 
در بــازار هیــچ انژکتــوري کــه صــد درصــد ایــن 

شــرایط را دارا  باشــند، وجــود نــدارد. 
خریــدار بایــد در بعضــي مــوارد از خواســته هــاي 
خــود صــرف نظــر کــرده و بــه یــک توافــق در 
هنــگام خریــد انژکتــور برســد کــه درصــد باالیي 
از خواســته هایــش را تامیــن کنــد. اکنــون 
ــپانیا  ــا)Metal quimia(اس ــال کیمی ــه مت کارخان
داراي انژکتورهایــي در بــازار اســت کــه خریــدار 
ــته هایش  ــادي ازخواس ــد زی ــا ح ــد ت ــي توان م
دهــد.   پوشــش  انژکتــور  خریــد  در  را 
یــک دســتگاه مابیــن انژکتــور و تامبلر؟
ایــن ســؤال هنگامــي مــي توانــد مطــرح گــردد 
ــي باشــد و  ــوع م ــتفاده از فســفات ممن ــه اس ک
ــش  ــت بخ ــت رضای ــن در گوش ــح پروتئی ترش
نیســت، و وقتــي کــه عضــالت در حالــت 
سســتي قــرار دارنــد. بخصــوص در ســطح 
ــد و  ــي باش ــم م ــن ک ــح پروتئی ــت ترش گوش
ــا تولیــد ژامبــون باعــث مــي  در ایــن هنــگام ب
ــه  شــود کــه چســبندگي تکــه هــاي گوشــت ب
ــگام  ــان در هن ــم زم ــد و ه ــم باش ــر ک یکدیگ
پخــت در پوشــش هــاي فیبــرز بــه دلیــل 
ترشــح کــم پروتئیــن داخلــي و در نتیجــه عــدم 
چســبندگي) Binding(، افــت زیــادي بوجــود آید. 
ــول  ــت ح ــتوانه اي گوش ــردش اس ــت گ حرک
ــه داراي  ــر ک ــتگاه تامبل ــزي در دس محــور مرک
ــت در  ــر گوش ــاي باالب ــه ه ــادي تیغ ــداد زی تع
ــي  ــد م ــي باش ــر م ــتوانه اي تامبل ــزن اس مخ
توانــد در اثــر ســقوط گوشــت از بــاالي مخــزن 

بــه پاییــن آن و غلتانــدن، ســطح گوشــت را تــا 
3 ســانتي متــر بــه عمــق افزایــش دهــد و بدیــن 
ــه و  ــز افزایــش یافت ــن نی وســیله ترشــح پروتئی
ــه  چســندگي ) Binding( تکــه هــاي گوشــت ب
همدیگــر بهتــر مــي گــردد، افــت پخــت کمتــر 
شــده ولــي از بیــن نمــي رود. همانطــور کــه در 
ابتــدا توضیــح داده شــد ترشــح پروتئین، وابســته 
بــه دمــاي گوشــت و واکنــش هــاي شــیمیایي 
ــک  ــه ی ــن رابط ــد. در ای ــي باش ــي م و فیزیک
ــک  ــراه ی ــه هم ــد ب ــي توان ــور مناســب م انژکت
ــاره کننــده بافــت گوشــت(  دســتگاه تندرایــز )پ
در عضلــه  پارگــي  آوردن صدهــا  بوجــود  و 
گوشــت باعــث شــل شــدن آن و ترشــح بیشــتر 
ــاني  ــات رس ــداز آن خدم ــردد، و بع ــن گ پروتئی
ــي  ــع تزریق ــش مای ــراي پخ ــر ب ــتگاه تامبل دس
ــد مــو آســانتر مــي  ــازک همانن ــه فیبرهــاي ن ب
ــردن  ــرس ک ــر پ ــر اث ــر آن ب ــالوه ب ــود. ع ش
ســطح گوشــت بــه صــورت یکنواخــت بزرگتــر 
شــده و در عــرض 10دقیقــه پروتئیــن آزاد شــده 
ترشــح مــي گــردد. بایــد همیشــه70درصد  
ــه  ــرد ک ــتفاده ک ــر را اس ــمي تامبل ــت اس ظرفی
ــدن  ــراي غلتان ــر ب ــگام تامبل ــاي الزم هن فض
ــن  ــر ای ــد. در اث ــا باش ــت مهی ــقوط گوش و س
ــي  ــد 1 ال ــر در ح ــان تامبل ــوق زم ــت ف دو حال
 )Binding(ــبندگي ــاد چس ــراي ایج ــاعت ب 2س
ــا  ــل ب ــن روش در اص ــد. ای ــي باش ــي م کاف
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــد یکنواخ ــک تولی ی
ــر اســتفاده  ــد تامبل ــرد کــه در آن از چن مــي گی
مــي گــردد کــه همیشــه بتــوان خــط تولیــد را 
از نظــر گوشــت هــاي عمــل آوري تغذیــه کــرد.
خطــوط تولیــد ایــن چنینــي نزدیــک بــه 
ــا  ــزرگ اروپ ــع ب ــه در صنای ــت ک ــال اس 20س
مــورد اســتفاده قــرار مــي گیرنــد. حتــي کارخانه 
هــاي کوچــک و متوســط نیــز از ایــن روش تــا 
حــدود زیــادي بــراي بازدهــي خــوب آن چــه از 
ــي  ــر بازده ــه از نظ ــول وچ ــي محص ــر کیف نظ

ــد.  ــي کنن ــتفاده م ــادي آن، اس اقتص
چه نوع تامبلري را انتخاب کنیم ؟

ــاي  ــوال ه ــر س ــین تامبل ــد ماش ــگام خری هن
زیــادي بــراي مــا پیــش مــي آیــد و مــي 
ــر  ــتگاه تامبل ــاد دس ــواس زی ــا وس ــم ب خواهی
درســتي را انتخــاب بکنیــم. کارخانــه هــاي 
زیــادي هســتند کــه اکنــون دســتگاههاي 
تامبلــر را بــه قیمــت هاي بســیار ارزان پیشــنهاد 
ــري  ــم گی ــا را در تصمی ــن م ــد و ای ــي کنن م
ــزل کــرده و گرفتــن تصمیــم نهایــي  دچــار تزل
ــذاري  ــد. تاثیرگ ــي کن ــوار م ــت را دش و  درس
تامبلرهــا و ماشــین هــاي ماســاژ تقریبــا شــبیه 
بــه هــم مــي باشــد.که در اثرســقوط گوشــت و 
ــي  ــدن آن در مخــزن دســتگاه صــورت م غلتان
گیــرد کــه باعــث پارگــي در فیبرهــاي گوشــت 
تــوأم بــا اســتخراج پروتئیــن هــاي ترشــح شــده 
ــاي  ــر فیبره ــر ب ــي دیگ ــد و از طرف ــي باش م

ــراي  ــردن آن ب ــت و بازک ــه گوش ــي عضل درون
پخــش و جــذب یکنواخــت مایــع تزریــق شــده 

ــذارد. ــي گ ــر م تاثی
زمــان کلــي بــه صــورت عمومــي بــراي تامبلــر 
ــدار  ــت و مق ــوع گوش ــه ن ــتگي ب ــداوم بس م
ــي  ــت     2 ال ــه در گوش ــورت گرفت ــق ص تزری
3ســاعت و بــراي تامبلرمنقطــع بــا در نظــر 
گرفتــن فاکتورهــاي گفتــه شــده فــوق 12 الــي 

ــد. ــي باش ــاعت م 16 س
دســتگاه تامبلــر بایــد مجهــز بــه سیســتم 
ــف در  ــدن ک ــود آم ــا از بوج ــد ت ــوم باش وکی

هنــگام تامبلــر جلوگیــري کنــد.
ــه اي  ــاي غیرحرف ــنده ه ــه فروش ــي ک در حال
ــه سیســتم  ــد ک ــي کنن ــا م ــه ادع ــن زمین در ای
ــر  ــن را بهت ــح پروتئی ــتخراج و ترش ــوم اس وکی
ــزان PH در  ــه می ــور ک ــي همانط ــد ول ــي کن م
ــه  ــد ب ــاز نمــي کن ــن نقشــي را ب ترشــح پروتئی
همــان نســبت وکیــوم در هنــگام تامبلــر نیــز در 

ــدارد. ــورد نقشــي ن ــن م ای
در هنــگام خریــد تامبلــر نبایــد در ابتــدا  قیمــت 
ــه  ــد ب ــه بای ــت بلک ــر داش ــتگاه در مدنظ دس
مســائل فنــي و کارآمــد بــودن آن دقــت کــرد.
ــل  ــوده و در مقاب ــتیل ب ــد از اس ــتگاه بای - دس

ــد. ــاوم باش ــت مق رطوب
ــه صــورت آزمایشــي جــواب  - دســتگاه بایــد ب

خــود را داده باشــد.
- تخلیه آن به آساني امکان پذیر باشد.

- شستشوي آن راحت باشد.
ــد  ــه ح ــت ب ــر گوش ــاي باالب ــه ه - داراي تیغ

ــد. ــي باش کاف
- حرکــت مخــزن در دو جهــت چــپ و راســت 

امــکان پذیــر باشــد.
آیــا یــک دســتگاه تامبلــر واقعــا مــدرن اســت، 
در ایــن مــورد بــه تنهایــي یــک مســئله را بایــد 
مــورد توجه قــرارداد: آیا دســتگاه داراي سیســتم 
خنــک کننــده مــي باشــد یــا نــه ؟ تامبلــري کــه 
داراي سیســتم خنــک کننــده باشــد مــي توانــد 
ترشــح زیــاد پروتئیــن را تضمیــن کنــد. و بهتــر 
اســت کــه سیســتم خنــک کننــده بــر روي خــود 
دســتگاه نصــب شــده باشــد و در عیــن حــال از 
قــدرت کمپروســورهاي خنــک کننــده نیــز بایــد 
ــتگاه  ــه دس ــي ک ــه های ــود.  درکارخان ــع ب مطل
تامبلــر بــه طــور مــداوم در حــال کار مــي باشــد 
ــوي  ــده ق ــک کنن ــاي خن ــتم ه ــد از سیس بای
ــدام  ــخگویي کار م ــا پاس ــود ت ــتفاده نم ــر اس ت
دســتگاه باشــد. در پایــان بایــد یــادآوري نمــود 
کــه برنامــه ریــزي بــراي اســتفاده از انژکتــور و 
ــورد  ــي م ــوع گوشــت و موادافزودن ــا ن ــر ب تامبل
ــل از  ــرد و قب ــق صــورت گی ــد دقی اســتفاده بای
تعییــن برنامــه نهایــي بایــد چندیــن بــار مــورد 
ــت آوردن  ــداز بدس ــه و بع ــرار گرفت ــش ق آزمای
نتیجــه نهایــي و دلخــواه برنامــه نهایــي در 

اختیــار اپراتــور قــرار گیــرد. 
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شرکت تولید و صادرات ریشمک در سال ۱3۵۰ با 
سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسید. 

از آن زمان تاکنون محصوالت متنوع این شرکت مثل 
پودر، عصاره قالبی و عصاره مایع شیرین بیان به 

کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، چین 
و... صادر شده است. شرکت ریشمک طی سال های اخیر 

هر ساله به عنوان صادرکننده نمونه ملی و یا استانی 
معرفی شده است. این موفقیت حاصل توجه به مبانی 

علمی در خرید مواد اولیه صد در صد طبیعی و ارگانیک، 
فرآوری و نگهداری محصول مطابق استانداردهای 
بین المللی و توجه به خواست مشتریان بوده است.

نشانی دفتر مرکزی: شیراز- بلوار امیرکبیر- چهارراه ریشمک

نمابر: 071-38222004 تلفن: 071-38222001    
info@rishmac.com :پست الکترونیکی   www.Rishmac.com :وب سایت  

رشکت تولید و صاردات ریشمک
 )سهامی عام(
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صنعت
ارموز

در این جدول نام تعدادی از صنایع و معادن استان فارس را آورده ایم که پس از 
پیدا کردن و خط کشیدن روی آنها در جهت های گوناگون 26 حرف باقی می ماند 

که از بهم پیوستنشان رمز جدول را بدست می آورید.
  

 

  

   

 ر  پ  ا  ا  ر  ژ  ن  خ  ب  ا  م  ا   ر  ز  ا  ر  ي  ش  م  ك  د  ص  ح ث  ا
 ا  ا  گ  ا  ز  ل  و  ل  ه  س  پ  ي  د  ا  ف  ه  ي  و  ن  ي  ا  م  ق  ن  ف

 ن  ر  ق  ص  ر  ب  ا  ز  ن  ه  ص  ع  ز  و  ر  ن  ز  ت  س  ل  ي  م  ن  ز  ظ
 ك  س  ي  س  ر  ا  پ  ي  ا  ك  ص  ع  م  م  ي  ا  ر  ا  ي  ن  ه  ب  د  ي  ك

 ا  ل  ا  ن  و  پ  ت  م  و  ا  خ  ق  ه  ل  ي  ن  ر  ت  س  ر  ت  ه  ا  ر  ا
 ر  و  د  گ  س  گ  ر  ث  ر  ا  ر  ر  ا  ي  ت  و  و  ن  گ  ن  ز  ج  و  ي  ر
 د  ل  ي  ن  ت  ا  ر  ه  ن  ه  گ  د  ك  و  ج  گ  گ  ا  ج  ا  ن  م  ر  ن  ت

 ص  ه  ب  ا  ر  ه  ن  ه  س  س  ن  س  ب  ب  ر  ت  ن  ل  س  و  د  ع  ا  د  ن
 و  پ  م  ر  ن  ا  ب  ا  ت  د  ا  س  ت  ا  ا  ج  ا  ت  ب  ص  د  ك  ن  ي  ا
 ن  ر  ر  ا  ب  ت  ز  ر  ع  ز  ا  ن  ف  ب  ن  ل  ع  ك  م  ا  ر  و  ف  ف  ك

 ت  ه  خ  ج  ن  ي  خ  م  ي  ي  خ  ي  ن  و  ي  س  ر  ي  ش  م  ك  ت  ا  س  ر
 ب  ا  م  د  ا  ر  ت  ا  ت  ل  ر  د  ب  ا  ا  س  ا  م  ي  ن  ا  م  ر  ن  ا
 ن  م  ظ  ي  م  ت  م  و  ي  س  ه  م  و  ج  ا  ف  ز  ا  ر  ج  ن  و  س  ا  ل
 ي  ش  ع  ب  ي  ي  ن  ج  ف  ا  ر  س  ق  ر  ه  ا  غ  ا  ج  ف  ن  ب  ا  م  ب

 ب  ي  م  ر  ر  ر  م  ا  ف  ز  ا  ر  ا  ت  ع  ن  ص  ن  ا  م  د  ا  ر  ي  ي
 م  ر  ا  ز  س  ت  س  ا  م  ت  ر  ا  ه  م  ي  ژ  ر  ن  ا  ر  ا  ه  م  س  ل

سازنده پایلوت های تحقیقاتی )رادمان صنعت(
اولین تولید کننده قند زبر در ایران )قند آوران فارس (

از مجتمع کشت وصنعت ) عصاره ناب (  
تولید چمن مصنوعی ) قصر بازی پارسیان (

سنگ مرمریت کرم استخوانی محصول این معدن است )مهر گستر خرم بید(
از ۴ تامین کننده اصلی رایو کاست و رادیو خودروها ) موج افزار جنوب (

دیواری  بلوک  بتنی  سلخته  پیش  قطعات  تولید  در  سابقه  سال   3۵ با 
)موزائیک سازی امیری( 

نام کارخانه تصفیه نمک )هامر(
در  استاندارد  دارای  شده  بندی  دانه  و  وماسه شسته  برتر شن  کننده  تولید 

شیراز )قره آغاج (
استاندارد می  آماده  بتن  تولید، حمل و پمپاژ  این شرکت  فعالیتهای  اعم  از 

باشد) ساروج بتن خلیج فارس (
یکی از فعالیتهای چاپ و بسته بندی کوثر الرستان ) لیتوگرافی (

مصمم بر تولید با کیفیت باال در صنعت سیمان ) سیمان سفید نی ریز (
مجهز به پمپ انتقال بتن ۵9 متری می باشد ) خانه بتن (

از خدمات ارائه شده توسط شرکت فرس پیشگام )اینترنت وبسایت و نرم افزار(
یکی از واحدهای نمونه صنعت معدن فارس سال 98  در تولید قطعات پیش 

ساخته و بتن آماده )بتن جاللی و وسعت سازه جنوب (
از موارد مصرف معدن خاک نسوز استقالل ) مقره سازی ( 

ماست همزده شاین محصول این شرکت است ) پگاه (

پارچه فیلتر های صنعتی محصول این شرکت است )آران گستر (
از مجتمع غذایی و بهداشتی تولیدکننده فراوردهای لبنی ) ارژن (

 تولید کننده لوله های UPVC (پارس لوله پرهام شیراز (
شعار شرکت پشم شیشه ایران ) مهار انرژی مهارت ماست (

تولید کننده کوپ سنگ مرمریت کرم استخوانی ) ثمین سنگ تابنده(
شیر نارگیل محصول این شرکت است ) رامک (

آغاز گرتولیدهمبرگر وکباب لقمه ای) صدک (
)مهرگان  خردایش  آالت  ماشین  اندازی  راه  و  نصب  و  ساخت  و  طراحی 

جنوب(
نام دیگر شرکت فوالد اندیش آپادانا )معظم خرم بید(

اولین دارنده نشان استاندارد ملی ایران جهت اتصاالت پی وی سی در کشور 
)گاز لوله سپید افروز(

پودر شیرین بیان محصول این شرکت است ) ریشمک (
اب معدنی طبیعی ) شیراز رام آب (

نام دیگر شرکت شیر پاستوریزه ارمغان ) مانی ماس ( 
معدنی  نمونه  بردار  بهره  و   C۴0 مقاومتی استاندارد  آماده  بتن  کننده  تولید 

استان فارس درسال 98 )مبین بتن وصدراکنار (
اولین تولیدکننده لیبل پشت چسبدار رول درجنوب کشور)لیبل آرکا(

تولیدکننده انواع کارتن ) حافظ کارتن (
نام معدن سنگ مرمریت طوسی در آباده )معدن دالینی (

طراح جدول: مریم یارم طاقلو سهرابی     جدول
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