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  روزهای رفته از سال 1395 را نمی توان سال خوبی برای ایمنی 
کش��ور دانست. حوادثی که قطعاٌ همه ما یا به صورت مستقیم  یا 
از طریق رس��انه ه��ا با آن در ارتباط بوده ایم. آتش س��وزی در 
س��اختمانهای کشور در تهران و مشهد، انفجار خط لوله گاز در 
تهران، آتش س��وزی مخزن و برج پتروش��یمی بوعلی و مرگ 
یکی از آتش نش��انان شجاع کشورمان و بسیاری موارد دیگر از 
جمله مواردی بودند که در چند ماهه اخیر به وقوع پیوس��ته اند. 
ای��ن حوادث از دو جنبه قابل بررس��ی اند اول اینکه می توان به 
خوبی از از نقش رسانه های کشور در زمینه اطالع رسانی وقایع  
با خبر ش��د زیرا در گذشته تا این حد از وضعیت لحظه به لحظه 
هر حادثه با این س��رعت و وس��عت آگاهی نم��ی یافتیم و دوم 
اینکه به نظر می رس��د که با تمامی تالشهای مجدانه متخصصان 
عرصه HSE و آتش نش��انی مش��خص است که هنوز راه زیادی 
تا آرمانهای حفظ نجات بش��ر مانده اس��ت و باید بررس��ی ها و 

تحلیل های تخصصی بیشتری در این زمینه انجام شود. 
در این ش��ماره ه��دف اصلی نقش تجهی��زات و تکنولوژی در 
کنترل و کاهش حوادث اس��ت. این مساله که چقدر تجهیزات 
در خدم��ت ایمنی و بهداش��ت ق��رار دارد از جمله موضوعاتی 

است که جای بررسی بسیار دارد و متاسفانه در مطالعاتی که در 
همین ش��ماره انجام شد کمتر تحقیقاتی در این زمینه انجام شده 
اس��ت. در حالی که در اکثر حوادثی که اخیرا به وقوع پیوس��ته 
اس��ت جای برخی از تجهیزات یا تکنولوژیها خالی بوده است. 
این مس��ئله نفی  نقش اعمال انس��ان و مدیریت ریسک و بحران 
در موضوعات اساس��ی HSE نیست بلکه تاکید به این مهم است 
که اگر ابزار مناسب در اختیار باشد مدیریت حوادث و ریسکها 
بهتر اتفاق می افتد. برای مثال در حادثه اخیر مخازن دسترسسی 
به تجهیزات و تکنولوژی های خاموش کننده آتش و آگاهی از 

نحوه استفاده از آنها در مهار آتش بسیار اثربخش بود.
  در ی��ک بخ��ش از این ش��ماره با الهام از حادث��ه خط لوله در 
غرب تهران برخ��ی از تکنولوژی های  مربوط به خطوط ایمنی 
لوله تش��ریح ش��ده اس��ت. همچنین با توجه به تع��دد حوادث 
رانندگ��ی ایران و ضریب باالی خس��ارات ناش��ی از آن مطلبی 
در زمینه تکنولوژی های مربوط به کنترل خودروهای س��نگین  
عنوان گردیده اس��ت. ع��الوه براین به ص��ورت خالصه برخی 
از دس��تاوردهای جدیدا در خدمت  ایمنی، بهداش��ت و محیط 

زیست قرار گرفته است بررسی شده اند. 

در ادامه از خوانندگان گرامی این نش��ریه در خواست می شود 
که تجارب و دانس��ته های خود راکه  در زمینه تکنولوژی ها و 

تجهیزات موثر در HSE است را در اختیار ما قرار دهند. 
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چقدر تا آرمانهایمان فاصله داریم!

    در خرداد ماه امسال دنیای ایمنی با فقدان یکی از پیشکسوتان 
بزرگ رو به رو شد. شادروان دکتر جواد عدل که در سال 1361 
)1981 می��الدی( از دانش��گاه امپریال کالج عل��وم و تکنولوژی 
دانشگاه لندن انگلس��تان موفق به دریافت Ph.D در رشته ایمنی 
صنعتی شد و برای ترویج دانش ایمنی به ایران بازگشت. ایشان 
پی��ش از این نیز چندین س��ال در عرصه ایمنی صنایع در مجتمع 
ذوب آهن اصفهان فعالیت می کردند  و در همین زمان از سوی 
این ش��رکت برای کس��ب تجربه به روسیه رفته و به زبان روسی 
تس��لط پیدا کردند. ایشان پس از مدتی از بازگشت از انگلستان 
در سال 1368 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران درآمد و 
تا سالهای سال شاگردان بسیاری در مقاطع کاردانی تا دکتری از 
دانش ایشان بهره مند شدند و به نقل از شاگردان ایشان، جدیت 
بس��یار، قدرت بیان و صرف انرژی و تف��اوت در نحوه تدریس 

از ویژگ��ی های بارز اس��تاد 
در کالس ها ب��ود.  وی  در 
س��ال 1391 با داشتن پایه 22 
و درجه استادیاری مفتخر به 

بازنشستگی شد. 
  دکتر عدل در کنار فعالیت 
در دانش��گاه ب��ا س��ازمان ها 
نی��ز  مختل��ف  مجام��ع  و 
هم��کاری داش��ت یک��ی از 

سازمان ها سازمان ملی استاندارد ایران است که مسئولیت گروه 
ایمنی اس��باب بازی در این س��ازمان به عهده وی بود و هر سال 
به عن��وان نماینده ای��ران در اجالس های س��الیانه جهانی ایزو از 
طرف سازمان استاندارد ش��رکت می کرد. ایشان عالوه بر ایران 
فعالیتهای بین المللی مختلفی نیز انجام می دادند برای مثال انجام 
مطالعات FTA در نیروگاه هس��ته ای در انگلستان یکی از هزار 

نمونه فعالیتهای ایشان است.
  متاس��فانه وی که س��الها ب��رای حفظ جان انس��انها از حوادث 

کوش��یده ب��ود در اثر س��انحه رانندگی در ظه��ر روز جمعه 28 
خرداد 95 درگذشت و پیکرش روز یکشنبه 30 خرداد 95 براي 
تش��ییع به تبریز منتقل ش��د.  عالوه بر ش��اگردان بیشمار، از وی 
مق��االت متعدد در مجالت داخلی و خارجی و همچنین چندین 

جلد کتاب در زمینه ایمنی شغلی به یادگار مانده است. 
 نام برخی از تالیفات ایش��ان که با هم��کاری دیگر متخصصان 

منتشر شده در ادامه آمده است.
• ایمني کار و کنترل خطرات ناشي از کار.

• ای م ن ی  م اش�� ی ن  آالت : ح ف اظه ا و س ی س�� ت م ه ای  
ح ف اظت ی .

• بازرسی فنی ایمنی.
• اصول و مبانی ارتقای سالمت و ایمنی در

 محیط کار براساس مدل کار سالم.

عدل    دکتر  شت  زبرگدا رد 

  اس��تفاده از خط��وط لوله ب��رای انتقال س��یاالت از منطقه ای 
ب��ه منطقه دیگر راه ح��ل قابل انجام برای انتقال س��یاالت مانند 
محصوالت هیدروکربنی گاز و مایع  است. به همین دلیل نه تنها 
در کشور ما بلکه در همه دنیا خطوط لوله بسیاری از مبدا تولید 

کننده به مقصد مصرف کننده کشیده می شود.
   اما همین راه انتقال بس��یار س��اده مش��کالت و پیچیدگی های 
بس��یاری را نیز به همراه دارن��د و عوامل مختلفی بر بروز خرابی 
و نش��ت این لوله ها موثر اس��ت که این نشت عالوه بر از دست 
رفتن س��رمایه بسته به نوع ماده و محل نشت می تواند پیامدهای 
غیرقابل جبرانی داش��ته باش��د. برای مثال نش��ت مواد گازی و 
انفجار آن در زیر مناطق مس��کونی، نشت مواد سمی در خاک 
جلنگلها یا منابع آب آش��امیدنی و نشت هیدروکربنهای سنگین 

در دریاها و آسیب به اکوسیستم دریایی. 
  از ای��ن رو متناس��ب ب��ا خط��رات احتمال��ی و پیامده��ای آن 
تکنول��وژی های متع��ددی به منظور پیش��گیری از بروز خطر و 
یا کاهش پیامد حادثه خطوط لوله در نظر گرفته ش��ده است که 
کاربرد آنها در بسیاری از موارد ضروری است در ادامه  برخی 

از این تجهیزات و تکنولوژی ها معرفی شده است. 

 •آسیب شخص ثالث
  یک��ی از عم��ده ترین دالیل آس��یب به خط��وط لوله برخورد 
اجس��امی در مس��یر خطوط لوله قرار گرفته ان��د. تنها در ایالت 
می س��ی س��ی پی در طول ده سال گذش��ته 1.8 میلیون دالر و 
حداقل ی��ک انفجار بزرگ و چندین وچن��د صدمه به مردم به 

ثال��ث بر  دلیل آس��یب ش��خص 
روی خط��وط لول��ه اتف��اق افتاده 
است. برای مثال برخورد بیل های 
مکانیکی با لوله های مدفون حین 
انجام فعالیتهای ساخت و ساز و یا 
سقوط قطعه سنگ بزرگی به یک 
خط لوله رو زمینی، موارد دیگری 
نی��ز مانند عبور حیوانات س��نگین 
وزن، یا اش��یای بززگ حین عبور 
س��یالبها، خرابکاریهای عمدی یا 
سهوی مردم اطراف خط لوله  نیز 
از جمله عواملی هستند که موجب 
شکس��تگی خطوط لوله می شوند 
و نکته مهم این است که حوادث 
ناشی از آسیب شخص ثالث دلیل 

اصلی بس��یاری از حوادث هستند زیرا موارد دیگر همانطور که 
در ادامه مطرح می ش��ود بیش��تر قابلیت پیش بینی و پیش��گیری 
دارن��د اما زمانی ک��ه خطوط لوله قرار اس��ت از نزدیکی منطقه 
کوهستانی، مسکونی، کشاورزی، صنعتی و غیره عبور کند بروز 
هر اتفاقی ممک��ن خواهد بود. به همین دلیل برای جلوگیری از 

رپوردگار. رحمت  قرین  روحشان  و  گرامی  خاطرشان  و  یاد 

پرنی�ان س�عیدی - سردبی�ر
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HSE نشریه تخصــصی بازار کار

حوادث این چنین��ی تکنولوژی هایی ک��ه در ادامه می خوانید 
مورد استفاده قرار می گیرد. 

 • نوار هشدار

  نوارهای پالس��تیکی عمدتا زرد رنگی هستند که با فاصله چند 
سانتی متری باالتر از خطوط زیرزمینی قرار می گیرند و در زمان 
کن��دن خاک به منظور فعالیتهای عمرانی یا کش��اورزی به افراد 

هشدار وجود یک خط زیرزمینی می دهند.
 • اِسَلب بتونی

  ای��ن تجهیزات در حقیقت بلوک های بتنی هس��تند که همانند 
نوارهای هش��دار باالتر از خطوط مدفون قرار می گیرند و مانع 
برخورد بیل های مکانیکی می ش��وند البت��ه این بلوک ها برای 
تحمل بار ناشی از جریان های وزنی مختلف مانند جریان آب یا 

وزن جاده ها نیز به کار می روند.
  • مارکر

  این عالمت ها در مسیر خطوط لوله مدفون بر اساس استاندارد 
هر ی��ک کیلومتر نصب می ش��وند و عالوه بر ای��ن، دو طرف 
محل های پر ریس��ک مانند جاده ه��ا و رودخانه ها. کاربرد این 
تجهیزات جهت نش��انه ای است که به عموم مردم اطالع وجود 

خطوط لوله را می دهد.
 • ایجاد بار اضافی

  یکی دیگر از دالیل عمده بروز شکس��ت در ساختار خط لوله 
عامل فش��ار کنترل نش��ده است این فش��ار یا عامل داخلی است 
که مربوط به س��یال می ش��ود و مباحث مربوط به آن به طراحی 
فش��ار و نوع جنس خط لوله برمی گردد. اما بارها یا فش��ارهایی 
از نوع دیگر نیز وجود دارد که منجر به شکس��ت و خستگی در 
خط لوله می ش��ود برای مثال اعمال وزن بیش از حد یا بارهای 
متفاوت و از نمونه آن می توان وزن ساختمان ، خودرو، قطار یا 
جریانهای سیالبی و ناگهانی را مثال زد. یکی از راهکارهای آن 
اس��لب بتونی است که در قس��مت های پیشین تشریح شد. سایر 

موارد نیز در ادامه مطرح شده است:  
)Casing(غالف فلزی•  

   در واق��ع یک لوله فلزی اس��ت که لوله  حاوی س��یال با قطر 
کوچکت��ر از داخل آن می گذرد و و لوله بزرگتر در حقیقت به 
عن��وان یک محافظ برای خط لول��ه عمل می کند و مانع تحمل 
مس��تقیم بارهای ارتعاش��ی در زیر جاده ه��ا و ریلهای راه آهن 
می ش��ود البته اخیرا ای��ن نوع تجهیزات به دلیل پتانس��یل باالی 
خوردگ��ی که در خط لوله اصلی ایج��اد می کنند کمتر توصیه 

می شوند. 
  •کالورت

  کالورتها تونلهای بتونی هستند که لوله به راحتی از داخل آنها 
عبور می کند این تونل ه��ا عالوه بر اینکه احتمال خوردگی را 
کاهش می دهند محل مناس��بی برای عبور چندین خط هستند و 

بازرسی خط لوله را تسهیل می کنند. 
  • خوردگی خارجی

  منظور از خوردگی خارجی هر عاملی اس��ت که یکپارچگی و 
ضخامت دیواره خ��ط لوله را کاهش دهد و برای مثال در طول 
خط موجب خوردگی و زنگ زدگی خط لوله از سطح خارجی 
لوله می ش��وند که خوردگی خارجی 60 درصد خوردگی های 
خ��ط لوله را ایجاد می کند.  برای مثال خاک دارای نمک های 
معدنی برای لوله های فلزی بس��یار موثر هستند و یا اثرات ناشی 
از از بارهای الکتریکی موجود در س��ایر خطوط مجاور. در لوله 

1.روش های فیزیکی

ه�دف از اس�تفادهن�ام الت�ینن�ام روش

جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیستNatural Recoveryبازیابی طبیعی توسط محیط

کنترل حرکت آلودگی نفتی در آبBoomingبکارگیری  بومهای تجاری و صحرایی

جمع آوری آلودگی شناور با توجه به اختالف جرم حجمیSkimmingاستفاده از پمپ های کف گیر

Barriers/Bermsجداکننده ها و غشاها
هدایت مسیر آلودگی و جلوگیری از ورود آلودگی به یک 

منطقه خاص

آزاد کردن مواد نفتی محبوس در گیاهان و نخاله ها، Physical Herdingجمع آوری فیزیکی نفت

هدایت نفت به سمت ابزارهای جمع آوری کنندهManual oil removalپاکسازی به روش دستی
پاک کردن نفت از روی سطح آب

جمع آوری نفت سطحی و کناره های بدنه های آبی با Mechanical Removalپاکسازی مکانیکی به کمک تجهیزات
استفاده از ماشین آالت سنگین

Sorbentsاستفاده از جاذب ها
پاک کردن نفت از روی سطح آب با قرار دادن مواد 

نفت دوست

جمع آوری نفت با استفاده از دستگاه مکندهVacuumجمع آوری به کمک مکش

جمع آوری خاک و شاخ و برگ و گیاهان شناورDebris Removalجمع آوری نخاله های آغشته به نفت

Sediment Reworkingجمع آوری و اصالح رسوب های آلوده
انجام اصالحات در رسوبات آلوده شده در اعماق از طریق 

جابجایی شن و ماسه سواحل

Vegetation Removalجمع آوری گیاهان آغشته به نفت
کندن و خارج کردن گیاهان آلوده از منطقه به منظور 

پیشگیری از ایجاد آلودگی مزمن

نابود کردن مواد نفتی با سوزاندنIn-site Burningسوزاندن نفت در محل

جمع آوری نفت پخش شده در اطراف منابع آبFloodingشستشو با آب و ایجاد سیل مصنوعی

Low pressure cold پاشش آب سرد فشار پایین
water flushing

پاک کردن آلودگی چسبیده به سازه ها،گیاهان و سنگ ها 

پاشش آب گرم فشار پایین
Low pressure

hot water flushing
پاک کردن نفت غیرشناوری که به بسترهای سفت یا سازه 

ها چسبیده اند از طریق انحالل آن در آب

پاک کردن نفت چسبیده به سطوح سفتSteam Cleaningتمیزکاری با بخار

پاک کردن نفت سفت شده و قدیمیSand Blastingماسه پاشی
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ه��ای غیر فلزی عوامل دیگری مانند نور خورش��ید، آس��یب از 
طریق جوندگان یا تماس با حاللها می تواند موثر باشد.  

  •عایق کاری 

  عای��ق کاری خط��وط لوله یک��ی از متداولتری��ن فعالیتها برای 
جلوگی��ری خوردگ��ی خطوط لوله اس��ت زیر ای��ن عایق ها به 
واس��طه مش��خصاتی که دارند مانع برقراری جری��ان الکتریکی 
خورن��ده میان خط لوله و خ��اک، آب ، یا خط لوله مجاور می 
ش��وند و از طرفی س��د محکمی برای تماس مس��تقیم با عوامل 
خورنده هستند در این بخش بیشتر به عایقکاری لوله های فلزی 

پرداخته می شود.
  در گذش��ته از قیر برای عایق کاری این لوله ها استفاده می شد 
ام��ا ام��روزه نمونه های مختلف��ی از این عایق ها طراحی ش��ده 
اس��ت که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند برخی از 
انواع آن bond epoxy Fusion ،نوارهای دو یا س��ه الیه پلیمری 
)پلی پروپیل��ن، پلی اولفین(، عایق های مایع اس��پری ش��ونده و 
بس��یاری دیگر را نام برد که امروزه بیشتر در ایران نوارهای سه 

الیه پلی پروپیلن و FBE مورد استفاده قرار می گیرد. 
  •حفاظت های کاتدی

  حفاظ��ت کاتدی در حقیقت تکنیک کنترل خوردگی اس��ت 
به ای��ن معنی که ت��ا حد ام��کان از تبادل الکترون میان س��طح 
مورد محافظت جلوگیری ش��ود رایج ترین روش برای حفاظت 
کاتدی استفاده از آند فداشونده یا قطعه فلزی است که خاصیت 
الکترون دهی بیشتری دارد تا به جای سطح مورد محافظت فلز، 
خورده ش��ود ام��ا در خطوط لوله  اس��تفاده از این روش چندان 
مناس��ب نیست و در عوض با اس��تفاده از یک منبع برق DC در 

سطح لوله از خوردگی خط لوله جلوگیری می شود.
   باید توجه داش��ت که حفاظت کاتدی بیش��تر برای لوله های 
مدفون در خاک اس��تفاده می ش��ود و اس��تانداردهای طراحی 
مخصوص ب��ه خود را دارد ک��ه می بایس��ت در فواصل زمانی 

مشخص نیز این حفاظت مورد بررسی و تعمیر قرار گیرد. 
 •تکنولوژی های پس از نشتی

  با تمام پیش��گیری هایی که برای جلوگیری از بروز نشتی انجام 
می شود به هر حال خطوط لوله ممکن است در طول عمر خود 
با نشتی هایی رو به رو شوند که اگر تمهیدات الزم برای محدود 
کردن و کنترل نش��تی در نظر گرفته نشود حجم خسارات بسیار 
ب��اال خواهد بود در ادامه برخی از این تجهیزات و تکنولوژی ها 

تشریح می گردد.  
•تجهیزات جمع آوری نشتی از روی آب 

  نش��تی مواد هی��درو کربنی آثار بس��یار مخرب��ی در طبیعت به 
جای می گ��ذارد و موجب تغییر کیفیت آب، مرگ ماهی ها و 
اکوسیستم موجود در منبع چب می شود. از همین رو تجیهزات 
و روش��های متعددی برای جمع آوری نشتی مواد هیدروکربنی 
ایجاد شده اس��ت که در سه دسته روش��های فیزیکی، شیمیایی 
و بیولوژیک��ی قرار می گیرند. روش��های فیزیک��ی مانند بومها، 
پد جاذب، ماس��ه ه��ای جاذب و دیگ��ر موارد با ج��ذب مواد 
نش��ت یافته لک��ه های به جا مان��ده در آب را پ��اک می کنند. 

در روش��های ش��یمیایی و بیولوژیکی نیز با 
اف��زودن ترکیباتی به س��طح لکه ها خواص 
موج��ود در ترکیب��ات هیدروکربن��ی تغییر 
ک��رده و یاتجزیه می ش��وند، ی��ا از اثرات 
مخرب زیست محیطی آنها کاسته می شود. 
در جدول زیر انواع روش��های جمع آوری 

نشتی آمده است.
•شیرهای قطع اتوماتیک جریان

  این ش��یرها ط��وری طراحی ش��ده اند که 
با بررس��ی فشار جریان س��یال در دو طرف 
خط وجود نش��تی در یک طرف از جریان 
را تشخیص داده و به صورت خودکار قطع 
می ش��وند. و همی��ن عامل از انتقال بیش��تر 
س��یال به سمت محل شکس��تگی خط لوله 
جلوگیری کرده و گاه این سیستم ها طوری 
طراحی ش��ده اند که خبر احتمال نش��تی را 
به مرکز کنت��رل منتقل می کن��د و تا پیش 
از بررس��ی حضوری افراد محل حدودی و 
میزان نشتی مشخص ش��ود. البته این شیرها 
برای نشتی های کوچک که اختالف فشار 
محسوسی را ایجاد نمی کند کاربرد ندارد.

2.روش های شیمیایی

ه�دف از اس�تفادهن�ام الت�ینن�ام روش

Dispersantsاستفاده از پخش کننده ها
حذف نفت شناور از سطح آب و توزیع آن در ستون آب  به منظور 
کاهش اثرات آلودگی بر نقاط ساحلی و   اکوسیستم های سطح آب

-Emulsionاستفاده از جداکننده ها
Treating Agent

جلوگیری از مخلوط شدن آب و مواد نفتی و شکل گیری امولسیون

Visco-elastic استفاده از مواد ویسکواالستیک
agent

افزایش خاصیت ویسکواالستیسیته به وسیله ژله ای کردن مواد نفتی 
شناور و افزایش نرخ کف گیری توسط اسکیمرها

دور کردن مواد نفتی از نقاط حساسHerding agentاستفاده از مواد یکپارچه ساز

تغییر وضعیت فیزیکی مواد نفتی از مایع به جامد به منظور کاهش Solidifiersاستفاده از جامد کننده ها
اثرات مواد نفتی بر سواحل

استفاده از موادتمیزکننده 
سواحل

 Shoreline
Cleaners

افزایش کارایی پاکسازی مواد نفتی از الیه های آلوده شده

3.روش های بیولوژیکی پاکسازی

ه�دف از اس�تفادهن�ام الت�ینن�ام روش

Nutrient غذا رسانی به میکروب ها
Enrichment

افزایش سرعت تجزیه میکروبی مواد نفتی از طریق اضافه کردن مواد 
مغذی مانند نیترات و فسفات

Natural Microbe پخش میکروب در محیط
Seeding

افزایش سرعت تجزیه میکروبی از طریق اضافه کردن میکروب های 
زنده
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  • مقدمه ای بر فناوری نانو

  نانو نه یک ماده اس��ت نه یک جس��م، فقط یک مقیاس است، 
کوچک ش��دن ی��ک مقیاس، نانو ی��ک میلیاردم متر اس��ت به 
اندازه ای کوچک که دیده نمی شود اما با تاثیری بسیار بزرگ 
در زندگی انس��ان.به طورخالصه نان��و تکنولوژی به معنی انجام 
مهندس��ی م��واد در ابعاد اتم��ی – مولکولی و س��اخت موادی 
با خ��واص کاماًل متف��اوت درابع��اد نانو اس��ت. تعریف دیگر 
نانوتکنولوژی "با آرایش دادن ودس��تکاری اتم ها ساخت مواد 

مورد نظراست".
  امروز علم تا حد دسترسی به اندازه هایی زیر محدوده میکرومتر 
پیش��رفت کرده اس��ت. در این راس��تا روش ه��ا و تکنیک های 
دس��ت یابی به محدوده ه��ای نانومت��ری، نانو ف��ن آوری نامیده 
می ش��ود. در واقع نان��و فن آوری ایجاد و بهره ب��رداری از مواد، 
قطعات و سیس��تم ها در مقیاس های بسیار ریز و در حد نانومتری 

یعنی همان مقیاس ها و اندازه های اتمی و مولکولی است. 
  علم نانو به زودی باعث ایجاد تحوالت عظیم در گستره جهان 
و منجر به ایجاد و دستیابی به یافته های علمی اساسی و تحوالت 
تکنولوژیک در روش های س��اخت مواد، قطعات و سیس��تم ها 

خواهد شد.

  • نقش نانو درعلوم مختلف و تجهیزات ایمنی و بهداشت

  جایگاه فناوری نانو در علوم مهندس��ی علم میان رش��ته ای نانو 
تقریباً تمامی علوم  مهندس��ی وپزش��کی رادر برگرفته اس��ت. 
تاکنون بیش��ترین کاربرد را درصنایع سنگین، بهداشت، نساجی 
و کشاورزی داشته ودر صنایعی نظیر رنگ، اتومبیل، کامپیوتر، 
ش��یمی، تصفیه آب وغیره نیز درحال توسعه است. محصوالت  
نس��اجی حاصل از فناوری نانو در کشورهای آلمان  و انگلیس 
بیشترین رواج را دارند. تولید کفش ها و لباس هایی که با حفظ 
گرمای بدن وتاثیر درگردش خون، باعث کاهش خس��تگی و  
راحتی  می شوند نیز از دس��تاوردهای سحرآمیز علم 

نانو است.

از جمل��ه تجهیزاتی که در س��اخت آنها از ذرات نانو اس��تفاده 
شده اس��ت عبارت اند از: فیلترهای جذب آالینده های گازی، 
لباس ه��ا و دس��تکش های مق��اوم در براب��ر مواد ش��یمیایی و 
میکروبی، لباس��های ض��د حریق، لباس��های محافظت کننده در 

برابر س��رما و گرما با امکان تهویه مناس��ب، لباسهای مقاوم در 
برابر ضربه و ضد گلوله، لباس��های هوش��مند و هشدار دهنده ، 
لباسهای خود تمیز شونده که باعث عدم نفوذ مواد شیمیایی به 

لباس و پوست می گردد و ماسک های شش الیه نانو هم در 
کارخانه های مواد ش��یمیایی مورد استفاده قرار می گیرند، 

با س��اخت ماسک هایی که منفذهای با ابعاد نانو داشته باشند 
می توان ذرات آالینده هوا را قبل از تنفس فیلتر 

نمود که بیش��تر این امکان��ات هم به صورت 
حفاظت فردی می باشد.

  از نان��و همچنی��ن در س��اخت لباس 
فضانوردان استفاده خواهد شد. لباس 
فضانوردان در عین داش��تن مقاومت 
ب��اال در مقاب��ل پرتوه��ای پرانرژی 
کیهانی باید س��بک و راحت باش��د 
به گونه ای که در حرکات فیزیکی 
فضانوردان اخت��الل و یا محدودیتی 
ایجاد نکند و فضانوردان قادر باشند 
با آرامش و آزادی عمل بیش��تری به 
انج��ام تحقیق��ات در فض��ا و یا روی 

سطح کرات دیگر بپردازند.
  • نقش نانو در محیط زیست

فناوری نان��و در حفظ محیط زیس��ت 

نق��ش مهمی با اصالح خاک های آلوده و حذف یا پاکس��ازی 
آالینده های ش��یمیایی موجود در مناب��ع آب، خاک و هوا ایفا 
می کند، همچنین با توس��عه فرآیند تولید س��بز، انتش��ار و تولید 
زائ��دات را کاهش داده، و نیز موجب کاهش مصرف مواد خام 
مورد نیاز شده و راهکاری در جهت حفظ محیط زیست و منابع 

طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار به حساب می آید.
  • اثرات پیش بینی نشده نانو

  از طرف��ی خود ذرات نانو ه��م خطراتی را ایجاد می کند و در 
محی��ط هایی که در مقیاس نانو کار می ش��ود حفاظت ویژه ای 
الزم است که برای ایمن ماندن از این خطرات دیده شده است.  
بدیهی اس��ت که این فناوری نیز همانند سایر فناوری ها به طور 
بالق��وه دارای اث��رات مثبت و منفی گوناگونی اس��ت و بنابراین 
شناس��ایی کامل ابعاد گوناگون آن و تشخیص مرزهای ایمن و 
خطوط قرمزی که برای آن ترس��یم می گردد، تاثیر به س��زایی 

در بهره برداری و کاربرد صحیح از این فناوری خواهد داش��ت 
و در همین راس��تا به مطالعه ساختار و عملکرد شبکه ایمنی نانو  

می پردازیم.
  خط��رات و عوارض فناوری نانو باعث نگرانی می  ش��ود 
که ش��اید بتوان گفت مبنای عمده نگرانی ها این فرضیه 
اس��ت که با کوچک تر شدن و تبدیل مواد مختلف 
ب��ه ذرات بس��یار ری��ز و در ابع��اد نان��و، فعالیت 
ش��یمیایی و قابلیت نفوذ و پخش در سلول ها و 
اندام موج��ودات زنده برای این مواد افزایش 
می یاب��د. لذا ریس��ک اس��تفاده از م��واد در 
ابع��اد نان��و باالت��ر از حد معم��ول خواهد 
ب��ود و احتمال ایجاد خطر و آس��یب برای 
انس��ان و محیط زیس��ت به وجود می آید. 
ش��کی نیس��ت وجود چنین نگرانی هایی 
برای فناوری نان��و )به عنوان یک فناوری 

نوظهور( منطقی، به جا و ضروری است.

HSE فناوری نانو و کاربرد آن در
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  •نشانگر ها و قفل مهره های چرخ ها
  در ط��ول مدت حرکت و س��فر طوالنی یه 
وس��یله نقلیه س��نگین مهره های چ��رخ ها به 
کندی شروع به شل شدن و باز شدن می کنند 
که این اتفاق می تواند در بعضی مواقع باعث 
وقوع خطر بش��ود. از این رو نشانگر ها و قفل 
هایی طراحی و ساخته ش��ده که بر روی سر 

ها  مه��ره  ش��ش ضلعی 
و  می ش��ود  نص��ب 
به  را  آن  چرخ��ش 
راحتی نشان داده و 
می تواند مانع از باز 

شدن آن بشود.

  •نظارت بر دمای چرخ ها و الستیک
  دم��ا و حرارت چرخ ها و الس��تیک های وس��یله 

نقلی��ه وقتی به حد باالیی برس��د 
می��زان تحمل و ت��وان آن را 
کم می کن��د، باعث از بین 
رفتن روغن��کاری های آن 

باعث شکست  می ش��ود، و 
آن در زمان ترمز ش��دید خواهد 

شد و گاهی دمای آن می تواند به نقطه اشتعال برسد 
و باعث س��وختن الس��تیک بش��ود. به همین منظور 
دماس��نج هایی به صورت برچس��بی ب��ر روی چرخ 
چس��بانده می شود و تغییر رنگ نشانگر آن از سفید 
به نارنجی به معنی افزایش دمای چرخ ها می باشد.

  • سیستم نظارت و کنترل هوشیاری راننده
  دوربی��ن های��ی رو به روی رانن��ده در داخل کابین تریلی نصب می ش��وند که و با 
اس��تفاده از یک سیس��تم پردازشگر چشم های راننده را تش��خیص داده و  باز یا بسته 
بودن آنها را نظارت می کند. در صورتی که چش��م راننده بسته باشد یا سرعت پلک 
زدن و س��رعت واکنش چش��م راننده از میزان اس��تاندارد کمتر باشد سیستم اعالم و 

هشدار فعال می شود و مانع از ادامه رانندگی می شود.

  • سیستم اطفای حریق موتور تریلر از داخل
  معموال آتش س��وزی های تریلر ها از داخل و از س��وی موتور اصلی آن ایجاد 
می شود. این سیستم اطفای حریق با استفاده از یک کپسول مخصوص حاوی مواد 
خاموش کننده و مجموعه ای از لوله های انش��عاب شده و کمپرسور هنگام آتش 
گرفتن موتور به طور خودکار فعال شده و محتوی کپسول را به قسمت ها و بخش 

های اصلی موتور از داخل می افشاند و آتش را از داخل موتور خفه می کند.

  •سیستم هشدار نقاط کور راننده
  معموال بخش هایی از نواحی اطراف وس��یله نقلی��ه هنگام رانندگی 
از دی��د راننده دور می مانند که ب��ه آنها نقاط کور می گویند. در این 
تکنولوژی با استفاده از سنسور ها،دوربین ها و آینه های بیشتر در حین 
رانندگی در صورتی که ش��ی یا وس��یله متحرکی در نقطه کور راننده 
قرار بگیرد با اس��تفاده از هش��دار های صدایی و چ��راغ های عالمت 

دهنده راننده از وجود آن وسیله باخبر می شود.

  •سیستم هشدار خروج از مسیر
  در این تکنولوژی سنس��ور ه��ا و دوربین هایی در جلوی 

وسیله نقلیه نصب شده است که خطوط سفید در وسط 
جاده و خطوط حاشیه جاده را هنگام حرکت تشخیص 

م��ی دهند. هرگاه ب��ه هر دلیلی تریل��ر در زمانی که در حرکت 
اس��ت و از مسیر اصلی جاده در حال انحراف باشد این دوربین ها سریعا 

انحراف تریلر تشخیص داده و با استفاده از فلش نوری در داخل کابین به راننده 
هش��دار می دهند و در صورتی که راننده واکنشی از خود در جهت برگردانندن تریلر به 

مسیر جاده انجام ندهد، به صورت خودکار سیستم ترمز را فعال کرده و تریلر را متوقف می کند.

  •تقویت میزان قابل دید بودن وسیله نقلیه سنگین
  چون ابعاد تریلی ها و وسایل نقلیه باربری معموال بزرگ است در زمان شب و نور کم امکان 
دیده نش��دن تمام قس��مت های آن توس��ط افراد دیگر وجود دارد به این منظور با اس��تفاده از 
نوار ها و پارچه های ضخیمی که شبنما و بازتاب دهنده نور هستند و به دور ابعاد مختلف وسیله 

تا  شوند  می  چس��بانده 
میزان دیده شدن آن را 

در شب آسان تر کند.

  •سیستم هشدار عدم تعادل تریلر و ضد واژگونی
  معموال درتریلر ها محفظه پش��تی بار هنگام تخلیه تا زاویه بیشتر 

از 45 درجه هم ممکن اس��ت بلند بشود. در 
این مواقع اگر چگالی توده بار تریلر در یک 

سمت بیش��تر از سمت دیگر باش��د باعث کج 
ش��دن بار و عدم تع��ادل تریلر بش��ود و در نتیجه 

حادثه واژگونی یا سقوط محفظه بار اتفاق بیفتد. گاهی 
عالوه بر ناهمگن بودن بار وزش ش��دید ب��اد باعث واژگونی تریلر 

می شود.

فنـاوری هـای ایـمنی نویـن در خـودرو هـای سـنگین

  کافیس��ت تا برای بررس��ی اهمیت کاهش حوادث جاده ای 
کشور سری به آخرین اخبارها  در روزنامه ها، اینترنت و سایر 
ش��بکه های اجتماعی بزنید.هرساله بیش از دهها نفر خسارت 
جان��ی و چندین میلیون  تومان خس��ارت مال��ی  در حوادث 

خودروها نمی تواند تنها  به دلیل  اش��تباهات رانندگان باشد، 
البته مهندس��ان و طراحان ایمنی تالش��های متع��ددی در این 
زمینه داشته اند و توانسته اند در سالهای اخیر تکنولوژی های 
جالب و کاربردی را به خودروها به ویژه خودروهای سنگین 

بیافزایند گفتنی است که حوادث ناشی از خودروهای سنگین 
در مطالعات دهه گذش��ته در حدود 30 درصد حوادث جاده 
ای کش��ور را به خود اختصاص داده است . در ادامه برخی از 

این دستاوردها به طور خالصه  آورده شده است.
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  هنگام وقوع بارش ها و طوفان های شدید میزان حجم آبی که 
بر روی س��طوح مختلف خیابان ها و پیاده رو ها جمع می شود، 
باعث به وجود آمدن مش��کالت متعددی می شود. از جمله این 
مش��کالت در مواقع خیلی شدید وقوع سیل و در موارد ضعیف 
ت��ر وق��وع آبگرفتگی ، جمع ش��دن آب در مح��ل عبور مرور 
وجوی های آب و  ایجاد آلودگی محیطی و پخش شدن گل و 

الی و مشکالت بهداشتی مختلف دیگرمی شود.
   ساخت بتن هایی با قابلیت جذب آب بسیار باال این مشکالت 
را از بین برده است.  ترکیبات  استفاده شده در این بتن ها باعث 

ش��ده که عالوه بر داشتن قدرت استحکامی باال در برابر فشار با 
داشتن مخلوطی متخلخل و اسفنج مانند آبی که روی سطح آن 
باش��د را به س��رعت جذب کند  و مانع از آب گرفتگی بش��ود. 
این بتن های نفوذپذی��ر ترکیبی از دانه های مخصوص با درجه 
بندی درش��ت، سیمان و آب هس��تند که بسته به میزان استحکام 
و جذب مورد نیاز  هر س��طح درصد این ترکیبات متغیر اس��ت.  
پیاده رو ها ، مس��یر های دوچرخ��ه، پارکینگ ها  ، پارک ها و 
حاش��یه خیابانها از مکان های مناسب برای استفاده از این بتن ها 

هستند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این بتن ها در پیاده رو ها 
این اس��ت که در فصل سرد زمستان جذب آب سطحی حاصل 
از بارش ها مانع یخ زدن الیه آب روی س��طح آسفالت و ایجاد 
سطح لیز شده و باعث کاهش صدمات شکستگی افراد ناشی از 
س��ر خوردن روی سطح یخ بسته می شود و میزان ایمنی عبور و 

مرور افراد را در مکان های سرد و زمستانی افزایش می دهد.

بـتن هـای  ابر جـذب کننده و قابـل نفـوذ !

  نایلکس وکیس��ه های پالس��تیکی که 10 درصد از زباله 
های ش��هری و خانگی را تشکیل می دهند به علت تجزیه 
ناپذیربودن حدود 300 س��ال در چرخ��ه طبیعت باقی می 
مانند که مضرات بهداشتی ومحیط زیستی را بدنبال دارند. 
  از س��ال های گذش��ته ب��رای جایگزینی از کیس��ه های 
پالس��تیکی، کیسه های تجدیدپذیر از الیاف گیاهی تولید 
ش��ده که بین ش��ش ماه تا دو س��ال تجزیه می شوند و به 

محیط برمی گردند. 
  بس��یاری از کش��ورهای چند س��الی اس��ت که استفاده 
از ظ��روف ی��ک بارمص��رف گیاهی را جایگزی��ن انواع 
پالس��تیکی آن کرده اند. در کشور های صاحب فناوری 
تولید پلیمر های گیاهی، از نشاس��ته ذرت، سیب زمینی و 
گندم برای این منظور اس��تفاده می ش��ود. نشاسته به طور 
طبیع��ی یک پلیم��ر گیاهی ضعیف اس��ت ک��ه خاصیت 

هیدروفیلی دارد. 
  در اس��تفاده از این پالس��تیک ها هیچ محدودیتی وجود 
ندارد و تمام انواع ظروفی که با پالس��تیک های معمولی 
س��اخته می ش��وند با پلیمر ه��ای گیاهی هم قاب��ل تولید 
هس��تند، ضمن اینکه پلیمر های گیاهی از انعطاف پذیری 
بیش��تری برخوردارن��د، در مایکروفر قابل اس��تفاده اند و 
برخالف پلی استایرن که استفاده از آن در دمای باالتر از 
65 درجه مجاز نیس��ت، دمای90تا 100درجه سانتی گراد 
را به راحتی تحمل می کنند. تجزیه این پلیمر ها در خاک 
حداکثر 3 تا 6 ماه طول می کشد 

ک��ه بس��تگی به دم��ا، رطوبت و فش��ار خ��اک دارد که 
میکروارگانیسم های موجود در خاک را تحت تأثیر قرار 
می دهند. عالوه بر حفظ محیط زیس��ت، حفظ س��المت 
انس��ان ها هنگام اس��تفاده از این ظروف اهمیت ویژه ای 
دارد و از آنجایی که این پلیمر ها منش��أ گیاهی و طبیعی 

دارند، هیچ ماده سمی و مضری از آنها آزاد نمی شود. 
  خ��ط تولید فیلم و انواع کیس��ه های تجزیه پذیر گیاهی 
از جنس نشاس��ته ذرت بوده و نه تنه��ا عوارضی ندارند، 
بلکه پس از حداکثر 6 ماه تجزیه می ش��وند. با دس��تیابی 
به فناوری س��اخت این ظروف، ایران پس از کشورهای 
آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا، پنجمین کشور جهان و 
نخس��تین کشور آس��یایی در ورود به عرصه انقالب سبز 

جهانی است.
  در حال حاضر نایلکس��های تجزیه پذیر و پایه گیاهی در 
کلیه میادین و بازارهای میوه و تره بار توزیع می ش��ود و 
عرضه نایلکسهای پلیمری در س��طح میادین و بازارهای 
س��ازمان میادین ممنوع اس��ت. نایلکس��های پایه گیاهی 
س��بز رنگ بوده و دارای آرم و شعارهای سازمان میادین 
اس��ت. نایلکسهای تجزیه پذیر نیز س��فید رنگ و دارای 
هم��ان مش��خصات آرم، ش��عارهای س��ازمان میادین و 
همچنین تاریخ تولید اس��ت. این نوع نایلکس��ها در مدت 
زمان 2 س��ال به محیط زیست باز می گردد در حالی که 
نایلکس��های پلیمری برای تجزیه شدن به 300 سال زمان 

نیاز دارند.

کـیسه هـای زیـست تخریب پـذیـر

وجود تخلخ��ل در این بتن به میزانی اس��ت که 
ح��دود 20 ت��ا 25 درص��د فض��ای درونی بتن 
هواست. این بتن ها قابلیت آنرا دارند که 36000 
میلیمتر بارش شدید در س��اعت را جذب کرده 
در حالی که بتن های معمولی تنها قابلیت جذب 

300 میلیمتر بارش در ساعت را دارا بودند.

نشریه سکو| نشریه تخصصی بازار کار HSE | مـرداد 95 |  شماره پانزدهم
6

HSE فرشی�د طالب لو - کارشناس

HSE فاطمه حق وردی - کارشناس



HSE نشریه تخصــصی بازار کار

  پهب��اد ، کوادکوپت��ر)Quad-qopter( ی��ا ِدرون)Drone( نام 
ُربات های پرنده ای است که با استفاده از سه یا چهار)یا بیشتر( 
پروانه عمودی، توانایی پرواز در جهات مختلف با قابلیت مانور 
ب��اال را دارد.قابلیت های پرکاربرد این تکنولوي جدید در حال 
حاض��ر در زمینه های مختلف تغییر و تحوالت گس��ترده ای را 
ایجاد کرده و در آینده عضوی جدا نش��دنی از دنیای ما خواهد 

بود.
    حوادث مرتبط با حریق و آتش سوزی همواره تهدیدی جدی 
برای منابع مختلف از جمله جنگل ها،مراتع، شهر ها ، ساختمان 
ها و غیره بوده و هست. فرایند آتش نشانی و مقابله با آتش نیز به 
همان نسبت از حساسیت و جدیت باالیی برخوردار است. اخیرا  
پهباد ها با قابلیت های پر کاربردش��ان به یاری آتش نش��انان در 
زمینه مقابله با آتش س��وزی ها آمده اند. پهباد ها می توانند هم 
به صورت خودکار و هم به صورت هدایت از راه دور عملیات 
مش��خصی را انجام دهند. در بعضی موارد پهباد ها با استفاده از 
سنس��ور ها و دوربین هایی که به آنها متصل می شود می توانند 
محل دقیق آتش و تراکم آن را مشخص کرده و به مرکز کنترل 
آتش نش��انی ارسال نمایند و آتش نشانان را در مکان یابی دقیق 
و تش��خیص میزان حریق کمک نمایند. در نتیجه 
در مرکز کنترل آتشنش��انی امکان مش��اهده زنده 
و مس��تقیم تصویر آتشس��وزی فراهم می شود و 
قطعا در نحوه تصمی��م گیری و مدیریت حریق 
به  کم��ک ش��ایانی 

آتش نش��انان خواه��د نمود.البته این تنها یک��ی از کاربرد های 
ای��ن پهباد های آتشنش��ان اس��ت. در موارد دیگر ای��ن پهباد ها 
قابلیت مش��ارکت مس��تقیم در امر خاموش نم��ودن آتش را نیز 
دارند ب��ه این صورت که م��واد خاموش کننده آتش  توس��ط 
این پهباد ها به طور مس��تقیم روی محل آتش س��وزی پاش��یده 
می ش��وند. کپسول هایی مخصوص، جهت اطفای حریق به این 
پهباد ها متصل می ش��وند و پهباد با استفاده از سنسور هایی که 
دارد  ابتدا نقطه آتش س��وزی را تش��خیص می دهد و سپس با 
رعایت فاصله مناسب نازل کپسول خود را به سمت حریق نشانه 
م��ی رود و مواد اطفای حریق را به س��مت آن می افش��اند و تا 
زمان اطفای کامل حری��ق به این فرایند ادامه می دهد.این پهباد 
ها می توانند با استفاده از سنسور ها از فاصله ای در حدود 700 
متری بر روی هدف خود یعنی آتش فوکس کنند و به س��مت 
آن برون��د، تا ارتفاع 200 متری اوج م��ی گیرند و در مقابل باد 
هایی با سرعت 30 مایل بر ساعت نیز مقاومت دارند.خوشبختانه 
اخیراً سردار سعید شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران در گفتگو با خبرنگار ایس��نا  
خبر از تالش تیم پژوهش س��ازمان آتشنش��انی برای بکارگیری 
پهباد های آتشنش��ان در س��طح پایتخت جهت تسهیل و تسریع 
امدادرس��انی داد. به گفته ایش��ان درتشخیص محل دقیق کانون 
حریق ه��ا در ارتفاع��ات بلن��د و همچنین نقاط صع��ب العبور 

پهباد ه��ا می توانن��د بس��یار مثم��ر ثمر باش��ند. 
همچنین محمد علی شیرس��وار 

مدیر عامل س��ازمان آتش نش��انی قائمشهر 
نی��ز از آزمای��ش و بکار گی��ری پهباد های 
آتش نشان ساخته شده توسط تیم محققین 
و مخترعین رباتیک سازمان برای حفاظت 
هرچه بیش��تر از جنگل ها و مراتع اطراف 

خبر داد.

پهبــاد هـای آتـش نشـان

  اخیرا در زمینه صنعت ساخت و ساز تکنولوژی های جدیدی 
در جهان ایجاد شده است که به افزایش استفاده از حسگرهای 
هستند  متصل  فردی  حفاظت  تجهیزات  و  لباسها   در  مختلف 
های  هارنس  یا  ایمنی  کاله  چکمه،  در  مثال  برای  می پردازد 
دارد  مختلفی  ایمنی  کاربردهای  و  شود  می  نصب  کارکنان 
برای مثال در حسگرهای موجود در کاله های ایمنی که هشدار 
برخورد اجسام را می دهند یا حسگرهای متصل به مچ بند که 
استرس حرارتی افراد را تحت کنترل دارند. در نهایت هارنس 
در  که  شده اند  طراحی  حسگرهایی  به  مجهز  و  جدید  های 
صورت سقوط کارکنان سریعا حادثه یا شبه حادثه را به مسئولین 
برای صنایع ساخت و ساز  نوع تجهیزات  این  خبر می دهند و 
با  ندارند  آسانی  مسیرهای دسترسی  زیاد که  نیروهای  تعداد  با 

هدف امداد سریع و به موقع بسیار موثر است.

حسـگر هـای پوشـیدنی
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  کلم��ه بل��وط را می توان ب��ه صورت عموم��ی در مورد صدها 
گون��ه درخ��ت از رده Quercus ب��ه کار برد. ای��ن رده ، بومی 
نیمکره شمالی است که ش��امل گونه های برگریز و همیشه سبز 
می باش��د که از نواحی سردس��یر تا گرمسیری آس��یا و آمریکا 
گس��ترش دارند. درخت بلوط ، درختی آشنا و تنومند است که 
برگ هایش در زمستان می ریزد و طول آن تا چهل متر می رسد. 
درخ��ت بلوط در خاک پ��ر رس مرطوب رش��د می کند، ولی 
خاک های ش��نی را نیز تحمل می نماید. ای��ن درختان عالوه بر 
نقش زیست محیطی دارای توان اقتصادی از لحاظ تولید چوب، 

برگ، میوه، تانن و گال می باشند
  •جنگلهای بلوط در ایران

  جنگل های بلوط در ایران بومی مناطق معتدله اس��ت و  بیش��تر 
در پاش��نه زاگرس میانی و در واقع اس��تان های ایالم، لرس��تان، 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد دیده 
می ش��ود. فائو )FAO( مس��احت جنگل های ایران را 12 میلیون 
هکت��ار رقم زده اس��ت که 55 درص��د آن را گونه های مختلف 

بلوط تشکیل می دهد.
  جن��گل ه��اي بل��وط ع��الوه ب��ر ایج��اد 
درآم��د حاصل از تهی��ه محصوالت چوبي 
و محص��والت فرع��ی ،درآمده��اي بالقوه 
تفریحي و اکوتوریس��م نیز به همراه دارد، 
عالوه بر این اس��تفاده از  این جنگلها براي 
تفرج، اوقات فراغت، پیاده روي و خدمات 
زیس��ت محیطي و اکولوژیک نظیر توانایي 
جنگل در ج��ذب کربن هو ا، ارزش حفظ 
آب، ارزش حف��ظ خ��اک، جلوگیري از 
فرس��ایش خاک، کنترل س��یالب و تعدیل 
آب و هوا و ارزش تنظیم گاز(کاربردهای 

فراوان دارد. از جمله اینکه درختان بلوط منطقه زیستگاه خاص 
س��نجاب ایراني به ش��مارمي روند. در پوس��ت و برگ درختان 
بل��وط دارویي وج��ود دارد که نامش تانن اس��ت. تانن ماده اي 
اس��ت که براي دباغي پوس��ت و چرم، رنگرزي، تهیه چس��ب 
چوب ، حفاظت لولهاي آهني وفوالدي از زنگ زدگي، تثبیت 

رنگ الیاف نساجي و غیره استفاده مي شود . 

 •وضعیت نابودی و راهکار های جلوگیری

  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آب ایران، وضعیت ناهنجار 
هزاران هکتار از جنگل های بلوط در طول 17 سال گذشته نقش 
داشته  کشور  غربی  استان های  اکوسیستمی  تغییرات  در  مهمی 
است، به گونه ای که بیش از یک میلیون هکتار از این جنگل ها 
به دلیل وجود آفاتی چون سوسک چوب خوار و بیماری ذغالی 
در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و در آینده ای نزدیک باید شاهد 
خشک شدن این جنگل ها باشیم. سوسک هایی که به دلیل بی 
بهره برداران  اند.  پوک کرده  را  بلوط های غرب  مغز  توجهی 
اصلی جنگل های بلوط که عشایر هستند سال هاست که از میوه 

درخت بلوط بعنوان مکمل نان گندم استفاده می کنند.
محیطی،  زیست  تغییرات  متخصصان   گفته  به  این  بر  عالوه 
غبار،  و  گرد  محیطی،  استرس های  زمین،  هوای  شدن  تر  گرم 
حد  از  بیش  چرای  چون  انسانی  عامل  دخالت های  آلودگی، 
مواردی  جمله  از  گلخانه ای  گازهای  و  ضعیف  زهکشی  دام، 
و  ارگانیسم  در  تغییر  و  فیزیولوژیکی  موجب ضعف  که  است 
متابولیسم طبیعی درختان بلوط در سال های 
از  عمده ای  بخش  زوال  نتیجه  در  و  اخیر 
این  نهایت  این درختان شده است. که در 
خشکیدگی درختان بلوط به تدریج موجب 
کاهش تنوع زیستی، تهدید امنیت غذایی، 
حاشیه  روستاییان  و  عشایر  اجباری  کوچ 
جنگل ها، تغییر درمنابع آب شیرین و شور 

منطقه می شود.
به نظر می رسد مسأله اصلي در جنگلهاي 
از  علمي  آگاهي  فقدان  زاگرس  بلوط 
اقتصادي  ارزش  کیفي  و  کمي  ابعاد 
تولیدات و خدمات اکوسیستمي حاصل از 
جنگل هاست که این ناآگاهي، تخریب و تغییر کاربري اراضي 
به  کند.  مي  پذیر  توجیه  دیگر  هاي  فعالیت  به سود  را  جنگلي 
در  بسیاری  و عملی  علمی  راهکارهای  بایست  می  دلیل  همین 

این زمینه ارائه کرد.

»رضا احمدی« مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری ایالم در همایش عملی 

و  زوال  کاهش  در  مؤثر  راهکارهای 
جنگل های  در  بلوط  خشکیدگی 

کاهش  برای  داد،  پیشنهاد  زاگرس 
روند خشکیدگی درختان بلوط در 
باران، آب  مواقع خشکسالی و کم 

شیوه های  به  درختان  این  نیاز  مورد 
و  آب ها  هرز  مدیریت  چون  مختلفی 
افزایش سطوح آبگیر باران تأمین شود.

  احمدی تولید بذر سالم و کاشت انواع گونه های مقاوم بومی 
و واریته های بلوط، انجام عملیات مختلف بهداشت و سالمت 
جنگل و نیز تدوین برنامه های راهبردی برای تعدیل و مدیریت 
روند  کاهش  در  را  بلوط  درختان  زوال  کننده  مستعد  عوامل 

خشکیدگی مؤثر دانست.

جنگل هـای بلــوط چشم انـتظار بهبـود!

 جنگل های ایران ب��ا 12.4 میلیون 
هکتار وسعت، 7.4 درصد از سطح 
کشور را اشغال کرده اند. لذا کشور 
ایران در مقایس��ه با سایر نقاط دنیا 
به لحاظ پوشش جنگلی کشوری 
فقیر محسوب می شود؛ ولی از نظر 
تنوع گون��ه ای، گیاه��ی و ذخایر 

ژنتیکی در جهان کم نظیر است.

•درخت مبتال به بیماری ذغالی 

•درخت بلوط سالم

•درخت مبتال به بیماری ذغالی 
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HSE فاطمه حق وردی - کارشناس



HSE نشریه تخصــصی بازار کار

عبارات و اصطالحات این شماره 

هـمایـش هـا
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  TPD)Third Party Damage( :
 آسیب شخص ثالث   این عبارت به مفهوم هر گونه آسیبی است 
که س��وی هر فرد و عاملی به جز از افراد مسئول اتفاق بیافتد مانند 
برخورد بیل مکانیکی جاده سازی با خط لوله یا برخورد جرثقیل 

به کابلهای برق.
  LBV )Line Break Valve(:  شیر قطع اتوماتیک جریان
  Corrosion : خوردگی 
  Metal Casing : غالف فلزی 
  Concrete  Slab : تخته بتونی
  Nano Safety Network : شبکه ایمنی نانو
  Cathodic protection : حفاظت کاتدی
  Insulation : عایق کاری
  Leakage : نشتی
  ABS)Anti-lock Braking System( : سیستم ترمز ضد قفل
  Indicator : نشان دهنده
  Temperature Monitoring : نظارت حرارتی
  Permeable Concrete : بتن قابل نفوذ
  Biodegradable : زیست تخریب پذیر
  Wearable Sensors : حسگر های پوشیدنی
  Firefighter Drone: پهباد آتش نشان



ایـنها هم ابزار کار شما هستند




