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معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری آذربایجــان 

ــت دســتگاه های  ــر جدی ــد ب ــا تأکی ــن جلســه ب شــرقی در ای

ــت:  ــل، گف ــد غیرعام ــای پدافن ــرای مؤلفه ه ــی در اج اجرای

ــرح  ــک ط ــد ی ــه نیازمن ــن زمین ــتگاه  ها در ای ــی دس هماهنگ

جامــع بــود کــه خوشــبختانه ایــن امــر محقــق شــد و امــروز 

ــن طــرح در اســتان هســتیم. ــی از ای شــاهد رونمای

ــل  ــد غیرعام ــوزه پدافن ــتان در ح ــه راه اس ــرح نقش ــن ط ای

اســت و بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد تحــوالت جهانــی، 

آینــده  ســال های  در  جامــع  ســند  ایــن  به روزرســانی 

ــوزه  ــی در ح ــات خوب ــبختانه اقدام ــت. خوش ــروری اس ض

پدافنــد غیرعامــل اســتان انجــام شــده و در بحــث تهدیدهــای 

اصلــی ســه قــرارگاه زیســتی، ســایبری و شــیمیایی در اســتان 

ــده اســت. ــدازی ش راه ان

ــن جلســه  ــل اســتانداری هــم در ای ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی

ــل  ــد غیرعام ــع پدافن ــرح جام ــات ط ــرارداد مطالع ــت: ق گف

ــه  ــد مرحل ــس از چن ــد و پ ــد ش ــال 92 منعق ــتان در س اس

اصــاح و بازنگــری، امــروز رونمایــی می شــود. کلیــات ایــن 

طــرح در اواخــر ســال 98 بــه تأییــد اداره کل پدافنــد غیرعامل 

اســتانداری رســید و بــه عنــوان دومیــن طــرح جامــع پدافنــد 

ــه تصویــب رســید. غیرعامــل در کشــور ب

در ایــن جلســه طــرح جامــع پدافنــد غیرعامــل اســتان 

آذربایجــان شــرقی رونمایــی شــد. همچنیــن آخریــن وضعیت 

ــز توســط رئیــس  ــی تبری احــداث بیمارســتان هــزار تختخواب

ــز تشــریح شــد. ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل

ــا اشــاره بــه مشــخصات ایــن طــرح  محمدحســین صومــی ب

گفــت: ایــن بیمارســتان اولیــن بیمارســتان هــزار تختخوابــی 

کشــور اســت کــه بــا اســتانداردهای جهانــی ســاخته می شــود.

ــاش  ــت. ت ــد اس ــروژه 24 درص ــن پ ــی ای ــرفت فیزیک پیش

می کنیــم ســاختمان اورژانــس و فــاز اول بیمارســتان تــا ســال 

آینــده و کل پــروژه تــا ســال 1402 آمــاده بهره بــرداری شــود.

ــیار  ــل بس ــد غیرعام ــر پدافن ــتان از نظ ــن بیمارس ــاخت ای س

مهــم و ضــروری اســت. ایــن پــروژه بــه همــراه پروژه هــای 

ــتان  ــاز اس ــان، نی ــرای بخــش بهداشــت و درم در دســت اج

ــن  ــده تأمی ــال آین ــا 20 س ــتانی را ت ــای بیمارس ــه تخت ه ب

می کنــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه برخی از 

مشــکات و موانــع پیــش روی ایــن پــروژه از جملــه وجــود 

ــی و  ــای دسترس ــتان، جاده ه ــای بیمارس ــارض در زمین ه مع

زیرســاخت های ضــروری، خواســتار همــکاری دســتگاه های 

اجرایــی بــرای حــل ایــن مشــکات شــد.
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جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در ایــن جلســه اظهــار 

داشــت: بــا شــروع فصــل ســرما و بازگشــایی مــدارس زمینــه 

ــد  ــن بای ــود، بنابرای ــتر می ش ــا بیش ــروس کرون ــار وی انتش

رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی بیشــتر از قبــل جــدی 

ــا  ــا در کشــورمان در مقایســه ب ــه شــود. مدیریــت کرون گرفت

ــوده اســت، جامعــه  ــی ب کشــورهای پیشــرفته مدیریــت خوب

مــا در حــال حاضــر خــود را بــا ایــن شــرایط تطبیــق داده و از 

نظــر مدیریــت خــود بیمــاری و تبعــات آن وضعیــت مناســبی 

داریــم. بــا قدردانــی از زحمــات همــه بخش هــا بویــژه 

ــی  ــای درمان ــان و کادره ــت و درم ــوزه بهداش ــئوالن ح مس

ــه خطــر  ــردم ب ــه خاطــر ســامتی م کــه ســامتی خــود را ب

ــکاری  ــل و هم ــت، تعام ــه جدی ــت ک ــد، الزم اس انداخته ان

ــه زودی  ــا ب ــد ت ــته باش ــه داش ــان ادام ــا همچن ــه بخش ه هم

ــیم. ــن مشــکل باش ــرای ای ــی ب ــاهد راه حــل اساس ش

بــا توجــه بــه آمارهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی درخصــوص 

ــه  ــه ب ــا توج ــتان و ب ــا در اس ــه کرون ــان ب ــت مبتای وضعی

اینکــه افــراد دارای بیمــاری زمینــه ای و ســالخوردگان بیشــتر 

ــار  ــذا انتظ ــتند، ل ــاری هس ــن بیم ــرض ای ــایرین در مع از س

مــی رود کــه رعایــت بهداشــت در میــان آنــان جدی تــر باشــد. 

در مــورد بازگشــایی مــدارس ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا 

هیــچ اصــراری بــر حضــور فیزیکــی دانش آمــوزان در محیــط 

ــر  ــت ب ــا جدی ــد ب ــرورش بای ــوزش و پ ــدارد. آم ــه ن مدرس

رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در مــدارس نظــارت کــرده 

ــداوم  ــرای ت ــزاری ب ــای نرم اف ــل از ظرفیت ه ــه طــور کام و ب

ــای  ــا از فضاه ــی م ــترین نگران ــد. بیش ــتفاده کن ــوزش اس آم

عمومــی ماننــد پارک هــا و تفرجگاه هاســت، شــهرداری  بایــد 

ضمــن نظــارت بــر ایــن فضاهــا، ابزارهــای کنترلی الــزام آوری 

ــن  ــا در ای ــروس کرون ــری از انتشــار بیشــتر وی ــرای جلوگی ب

ــد  ــردم بای ــت م ــامت و معیش ــد. س ــم کن ــا را فراه محیط ه

بــه طــور همزمــان مــورد توجــه قــرار گیــرد، تعطیلــی کســب 

ــد  ــادی می توان ــای اقتص ــرایط تحریم ه ــژه در ش ــا بوی  وکاره

چالش هــای بیشــتری ایجــاد کنــد. خوشــبختانه بخــش تولیــد 

جلسه مدیرکل پدافند غیرعامل 
استان در سازمان نظام مهندسی

در جلســه ای کــه پیرامــون پیگیــری اجــرای مبحــث 21 

ــی  ــر آقای ــد، محمدباق ــکیل ش ــاختمان تش ــی س ــررات مل مق

ــوع  ــه موض ــاره ب ــا اش ــتان ب ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی

دفــاع شــهری بــه عنــوان مهمتریــن اولویــت مجموعــه پدافنــد 

غیرعامــل، بــه نقــش بی بدیــل ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان و مهندســان عضــو ایــن ســازمان در پیشــبرد اهداف 

پیش بینــی شــده در مبحــث 21 مقــررات ملــی ســاختمان در 

ــی ســاخت و ســاز در ســطح  ــار ســایر دســتگاه های متول کن

اســتان تأکیــد داشــته و بــرای هرگونــه همــکاری بــا ســازمان 

ــل  ــراز تمای ــاد تخصصــی اســتان اب ــن نه ــوان بزرگتری ــه عن ب

ــتان  ــی اس ــام مهندس ــازمان نظ ــت س ــی ریاس ــد. بابائ نمودن

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــه توســط ســازمان  ــات صــورت گرفت ــه تشــریح اقدام ــز ب نی

ــن  ــل و همچنی ــد غیرعام ــط پدافن ــرل ضواب ــا کنت در رابطــه ب

ــث 21  ــا مبح ــه ب ــی در رابط ــی و ترویج ــات آموزش اقدام

مقــررات ملــی ســاختمان پرداختــه و در خصــوص گســترش 

همکاری هــای فنــی و آموزشــی در ایــن حــوزه بــا همــکاری 

ســازمان، اداره کل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری و ســایر 

ــد. ــی نمودن ــام آمادگ ــی اع ــتگاه های متول دس

در ایــن جلســه طرفیــن بــر لــزوم توجــه بــه مقولــه آمــوزش 

ــرای فرهنــگ ســازی  ــوان مهمتریــن قــدم ب ــه عن و ترویــج ب

ــه  ــد و ب ــد کردن ــاختمان تأکی ــی س ــررات مل ــث 21 مق مبح

ضــرورت اجرایــی کــردن کنتــرل ضوابــط پدافنــد غیرعامــل 

بــه  ویــژه در ســاختمان های  در ســاختمان های عمومــی 

اداری، مــدارس، بیمارســتان ها و ... اشــاره شــد. مقــرر گردیــد 

ــد. ــن برس ــای طرفی ــه امض ــتگاه ب ــن دو دس ــه ای بی تفاهم نام
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چکیده:
علیرغــم اینکــه حــدود دو ســوم ســطح زمیــن را آب پوشــانده 
اســت امــا مســئله بحــران آب در جوامــع انســانی وجــود دارد. 
افزایــش جمعیــت جهــان و افزایــش مصــرف آب وکمبــود آب 
ــود،  ــدید می ش ــع تش ــی مناب ــر آلودگ ــر اث ــه ب ــل از آن ک حاص
باعــث شــده اســت تــا تأمیــن آب ســالم بــه یکــی از دغدغه هاي 
ــی  ــش بین ــاس پی ــود. براس ــل ش ــی تبدی ــه جهان ــی جامع اساس
ســازمان ملــل، در ســال 2025 حــدود  48 کشــور )32 درصــد 
جمعیــت جهــان( دچــار کمبــود آب آشــامیدنی خواهنــد شــد.

امــروزه اهمیــت آب شــیرین کــه زندگــی زیســتمندان بــه 
آن بســتگی دارد و تأثیــر بــه ســزای ایــن منبــع حیاتــی بــر 

نحــــوه و میــزان پیشــــرفت جوامــع در زمینه هــای صنعتــی 
و کشــــاورزی بــــر هیــچکــــس پوشــــیده نیســــت و بــــا 
توجــــه بــــه جمعیــت رو بــــه افزایش جهــان به خصــوص 
در کشــــورهایی ماننــــد ایــــران کــــه به دلیــل اســــتقرار در 
اقلیــــم خشــک و نیمه خشــک بــــا محدودیــت منابــع آب 
مواجه انــد. بررســی و کنتــرل کمیــت، کیفیــت و از طرفــی 
حفاظــــت و مدیریــت منابــع آب می توانــد ایــن جوامــع را 
در رویارویــی بــا بحــران آب کــه در آینــده ای نــه چنــدان 

دور گریبان گیــــر بشــر خواهــــد شــد، یــاری کنــد.
بــا توجــه بــه مهــار آب هــاي ســطحی در چنــد ســال گذشــته و 
ــه  ــی ادام ــور و پیش بین ــطح کش ــدد درس ــدهاي متع ــداث س اح

ایــن رونــد در طــی برنامــه 5 ســاله ســوم توســعه اقتصــادي و 
ــده  ــی عم ــال هاي آت ــه در س ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی، ب اجتماع
ــع آب  ــردم، مناب ــرف م ــورد مص ــامیدنی م ــع آب آش ــن منب تری
ســطحی و بخصــوص آب ذخیــره شــده در دریاچه هــاي پشــت 

ــد. ــدها می باش س
ترکیبــات آلــی از جملــه ترکیبــات زیــان آوری هســتند کــه 
در آب هــــای ســــطحی یافــت می شــــوند و ممکــن اســت 
منشــأ طبیعــی و یــا مصنوعــی داشــته باشــند. مــواد آلــی 
طبیعــی مخلــوط غیــریکنواختــی از ترکیبــات آلــی اســت 
کــــه از گیاهــــان، حیوانــــات، میکرو ارگانیســــم های زنــــده 

و مــــرده و مــواد زائــد تولیــــدی آن هــا مشــتق شــده و از 
تجزیــــه ایــن منابــــع وارد آب می شــود. 

از میــان مــواد آلــی موجــود در آب هــای طبیعــی، احتمــاالً 
مــواد هیومیــــک رنگــی کــه معمــوالً به صــورت محلــول 
هســــتند ســــهم عمــــده ای را بــه خــــود اختصــاص داده و 
عــــاوه بــر ایجــاد رنــگ، مــزه و بــو در آب می توانــد در 
اکسیداســیون و حــــذف فلــزات ســنگین مداخلــه نماینــد.

گندزدایــــی مهم تریــــن و معمول تریــــن فرآینــد تصفیــه آب 
اســــت کــه بــا هــــدف حــذف باکتری هــــا، ویروس هــا و 

انگل هــــا انجــــام می یابــد. 
در گندزدایــــی آب آشــــامیدنی، عوامــــل متعــدد فیزیکــی و 
یــا شــیمیایی می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد کــه 
هــــر یــک دارای مزایــــا و معایــب خــاص خــود هســتند. 
در میــــان گندزداهــــای شــــیمیایی، کلــــر سال هاســت کــه 
ــدرت  ــرد و قــ ــهولت کاربــ ــادی، ســ ــل اقتصــ ــه دالیــ بــ
تأثیــــر بــاال به واســــطه توانایــی حــــذف کامــل مخاطــره 
بیماری هــــای ناشــــی از آب، به عنــــوان گزینــه منتخــب در 
بیش تــــر تصفیه خانه هــــای آب جهــــان از جملــــه ایــــران، 

مــورد اســــتفاده قــــرار می گیــرد. 
امــــا در ســــال های اخیــر به علــت مطــــرح شــدن بحــث 
احتمــــال تولیــــد محصــــوالت جانبــی به ویــــژه ترکیبــات 
تری هالومتــــان از طریــــق واکنــــش کلــــر و مــــواد آلــــی 
طبیعــــی همچــــون اســــیدهای ناشــــی از فســــاد گیاهــــان 
)اســــید هیومیــــک و اســید فولیک(، مــــواد آلــی مترشــحه 
از جلبک هــــا و ســایر موجــــودات آبزی و نیــز مــواد آلــی 
حاصــــل از فعالیت هــــای انســــانی ماننــــد فاضاب هــــای 
شــــهری و صنعتــــی، زه آب هــــای کشــــاورزی و شــــیرابه 
ناشــــی از زباله هــــا کــه بــه لحــــاظ وزن مولکولــی انــدک 
در مقایســــه بــــا بســــیاری از امــــاح و ترکیبــــات معدنــی 
موجــــود در آب از طریــــق روش هــــای متــــداول تصفیــــه 
آب آشــــامیدنی حــــذف نمی شــــوند و در نهایــــت عواقــب 
بهداشــتی آن، توجــه بیشــتری بــه نحــوه و میــزان مصــرف 
کلــــر در فرآینــــد گندزدایــی آب معطــــوف شــده اســت. 

بــه ایــن مــواد کــه هســته اولیــه تولیــد ترکیبــات تــري هالومتــان 
محســوب می گردنــد، ترکیبــات پیشســاز اطــاق می شــود. ایــن 
ترکیبــات در مقایســه بــا بســیاري از امــاح و ترکیــات معدنــی 
موجــود در آب از طریــق روش هــاي متــداول تصفیــه آب 

ــد. ــذف نمی گردن ــامیدنی ح آش
ــه آب  ــر( در تصفی ــا )کل ــرد گندزداه ــزون کارب ــش روزاف افزای
ــه  ــی از تخلی ــی ناش ــی طبیع ــواد آل ــور م ــو و وف ــک س از ی

مقاالت علمیمقاالت علمی

آشناییباتریهالومتانها

تهیه و تنظیم: پوریا پورپیغمرب )کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(
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ــر،  ــوي دیگ ــه آب از س ــی ب ــانی و زیرزمین ــاي انس فاضاب ه
ــا،  ــري هالومتان ه ــل ت ــی از قبی ــرآورده جانب ــدود 780 ف در ح
ــدها،  ــل ها، هالـوآلدهیـ ــیدها، هالـواستونیتریـ ــواستیک اس هالـ
کلروفنول هــا و کلروپیکرین هــا در آب ایجــاد می کنــد کــه 
بخــش اصلــی آن هــا را محصــوالت جانبــی گندزدایــی هالوژنــه  

ــد.  ــکیل می دهن ــه تش ــواد هالوژن ــا م ی
ــر  ــول، کل ــی محل ــواد آل ــاد م ــت زی ــا غلظ ــاي آب ب نمونه ه
مــورد نیازشــان در مقایســه بــا آب خــام معمولــی بیشــتر اســت 
ــزان  ــود. می ــر می ش ــا محتمل ت ــري هالومتان ه ــکیل ت ــذا تش و ل
تولیــد تــري هالومتان هــا بــا غلظــت مــواد آلــی محلــول رابطــه 
مســتقیمی دارد. تشــکیل تــري هالومتان هــا بــه فاکتورهــاي 
زیــادي ماننــد pH، زمــان تمــاس با کلــر، غلظــت و خصوصیات 
کلــر، کلــر باقیمانــده، دمــا، مقــدار مــواد آلــی طبیعــی و غلظــت 

بــرم بســتگی دارد. 
ــا  ــري هالومتان ه ــکیل ت ــد، تش ــان مان ــش pH و زم ــا افزای ب
ــاي رخ داده  ــا، واکنش ه ــش دم ــا افزای ــد. ب ــش می یاب ــز افزای نی
ــه منجــر  ــد ک ــر افزایــش می یاب ســریع تر هســتند و مصــرف کل
ــود.  ــیار می ش ــی بس ــی گندزدای ــوالت جانب ــکیل محص ــه تش ب
اثبــــات شــــده اســــت کــــه ارتبــــاط بیــــن تشــــکیل تری 
هالومتان هــــا و درجــه حــرارت غیرخطــی اســت و درجــه 
حــرارت بحرانــی بــرای تشــکیل ترکیبــات تری هالومتــان، 
تقریبــــًا 19 درجــه ســــانتی گراد اســت. بــا نزدیــک شــدن 
درجــــه حــــرارت بــــه دمــــای بحرانــی، مقــــدار تشــکیل 
تــری هالومتان هــــا افزایــش می یابــد. بنابرایــن در فصــول 

ســرد مقــدار ایــن مــواد کاهــش خواهــد یافــت.
تــري هالومتان هــا کــه از خانــواده ترکیبــات آلــی کلــره هســتند 
بــراي نخســتین بــار توســط محققیــن آژانــس حفاظــت محیــط 
ــادي  ــال 1974 می ــد در س ــوئیس و هلن ــکا، س ــت آمری زیس
چهــار  هالومتان هــا،  تــري  معروفتریــن  شــدند.  شناســایی 
ــرو  ــان و دي کل ــرم، دي برموکلرومت ــرم، برموف ــب کلروف ترکی

ــتند.  ــان هس برمومت
متداول تریــن فــرآورده جانبــی کلرزنــی، کلروفــرم )تــري 
کلرومتــان ( اســت که حــدود 80 درصــد از کل تــري هالومتان ها 
ــاس  ــس و تم ــان، تنف ــرم از راه ده ــد. کلروف ــکیل می ده را تش
ــان از  ــان و دي کلروبرمومت پوســتی و برموفــرم، دي برموکلرومت
ــا دارا  ــوند. کلروفرم ب ــذب می ش ــوارش ج ــتگاه گ ــق دس طری
که  بوده  ترکیبات  این  شاخص  بعنوان  درصــد   80-70 بــودن 
داراي قابلیت تأثیر بــر تولید مثل، آسیب به ارگان هــاي خاص 
همچنین  می باشد.  مادرزادي  ناهنجاري هاي  بروز  خاصیت  بدن، 
کلروفــرم به سرعت از طریق جهــاز هاضمــه جــذب و ســپس بــا 

ــژن و سایر عناصر ناشناخته وارد عمل  ــد- فس ــون کلری CO2 ی
ــردد و باعث تخریب سیستم عصبی و مسمومیت  متابولیسم می گ
کبد، تولید اطفال ناقص الخلقه و ایجاد سرطان کولون و مثانه و 

باعث سقط جنین میشود.
اگرچــه غلظــت تــري هالومتان هــاي تولیــدي در آب هــاي  
آشــامیدنی گندزدایــی شــده بــا کلــر انــدک اســت، ولــی توجــه 
بــه خطــرات و اثــرات ســوء بهداشــتی ناشــی از آن هــا بــه لحــاظ 
ــاال، مــدت زمــان مواجهــه طوالنــی و مســتمر  ســمیت بســیار ب
ــر  ــرض خط ــت در مع ــداد جمعی ــر و تع ــام عم ــراي تم ــًا ب مث

ــد. ــراوان می باش ــت ف ــز اهمی حائ
ــا از لحــاظ  ــوی خاصــی در آب نداشــته ام ــا ب ــری هالومتان ه ت
فیزیولوژیکــی خطراتــی را بــه همــراه دارنــد. بــرای مثــال، ایــن 
ــج  ــوند. نتایــ ــی و ســرطان می ش ــش ژن ــث جه ــا باع ترکیب ه
مطالعــــات بســــیاری مخاطره آمیــــز بــــودن و بیماری زایــی 
تری هالومتان هــــا از جملــــه کلروفــــرم به ویــــژه از طریــق 
جــــذب پوســتی و تنفســی را بــه اثبــات رســانیده اســت. 
بــــه همیــــن دلیــــل آژانــــس حفاظــــت محیــط زیســــت 
آمریــــکا ایــــن ترکیبــــات را به عنــوان یکــــی از مهم تریــن 
آالینده هــــای آب آشــــامیدنی مســبب ســــرطان و بــا آثــار 
زیان بــــار بــر سیســــتم اعصــاب معرفــــی کــرده اســت. 

تــری  از  ناشــــی  مخاطــــرات  مهم تریــــن  جملــــه  از 
هالومتان هــا کــه پــــس از انجــام مطالعــات اپیدمیولوژیــک 
بــــه اثبــات رســیده اســت، می تــوان بــه ســرطان مثانــه و 
روده بــزرگ، اثــر بــر دســتگاه تناســلی و تــوان بــاروری، 
زایمــــان زودرس، ســقط جنیــن، تولیــد جنیــن مــرده، وزن 
کــــم نــــوزاد، تولــد نــــوزاد ناقــص، آســیب بــــه کبــد و 
کلیــــه و اختــــال در سیســــتم گــــردش خــــون و شــیمی 

خــون اشــــاره کــرد. 
مطالعــات بســیاري در مــورد ارتبــاط بیــن آب آشــامیدنی 
کلرزنــی شــده و مشــکات تولیــد مثــل در انســان وجــود دارد، 
ولــی معتبرتریــن آن هــا مطالعــات موریــس اســت. ایــن مطالعــه  
نشــان داد کــه فرآورده هــاي جانبــی گندزدایــی در آب کلرزنــی 
مثانــه و 15 درصــد  شــده عامــل 9 درصــد ســرطان هاي 

ــتند. ــده هس ــات متح ــرطان هاي روده در ای س
ــی آژانــس  ــه محصــوالت جانبــی گندزدای ــوط ب در قوانیــن مرب
ــر  ــاز ب ــدار مج ــر مق ــکا حداکث ــت آمری ــط زیس ــت محی حفاظ
کل تــري هالومتان هــا تحــت عنــوان متوســط ســاالنه 80 
میکروگــرم بــر لیتــر اعــام نمــوده اســت و همچنیــن بــر طبــق 
مؤسســه اســتاندارد تحقیقــات آب ایــران حداکثــر مقــدار تــري 
ــرم  ــادل کلروف ــر مع ــرم در لیت ــه 200 میکروگ ــا را ب هالومتان ه

اعــام کرد. تاکنــــون چندیــــن مطالعــــه در زمینــــه تعییــــن 
غلظــــت تری هالومتان هــــا در منابــــع آب آشــامیدنی انجــام 

اســت.  یافتــه 
بــر اســاس تحقیقــات انجــام گرفتــه در ســال های اخیــر، 
میانگیــــن غلظــــت کلروفــرم در شــــبکه آب شــرب شــهر 
شــــیراز برابــــر بــــا 39 میکروگرم در لیتر و کم تــــر از حــــد 
مجــاز اســت. غلظــت ایــن ترکیبــات در خروجــی واحــد 
کلرزنــــی یعنــی ابتــدای شــــبکه توزیــع آب شــرب شــهر 
ــط  ــت محی ــس حفاظ ــود آژان ــر از رهنمــ ــان بیش تــ الهیج

ــکا اســت.  زیســت آمری
ــان داد کــــه غلظــــت ترکیبــــات  نتایــــج مطالعــــه ای نشــ
تری هالومتــــان در برخــــی نمونه هــــای برداشــــت شــــده از 
شــــبکه توزیــــع آب شــــرب شــهر اهــــواز از حــد مجــاز 
آژانــس حفاظــت محیــط زیســت آمریــکا و ســازمان بهداشــت 

ــود. ــتر ب ــی بیش جهان
ــا  ــري هالومتان ه ــکیل ت ــرل تش ــراي کنت ــر ب ــاي مؤث از روش ه
ــه  ــه آب ب ــاک ب ــزودن آمونی ــا اف ــاک اســت. ب ــتفاده از آمونی اس
ــکیل  ــد و تش ــی می مان ــن در آب باق ــر آزاد، کلرآمی ــاي کل ج
ــف  ــد متوق ــن باش ــه کلرآمی ــی ک ــا در محیط ــري هالومتان ه ت
ــازهاي  ــش س ــذف پی ــراي ح ــر ب ــاي دیگ ــود. از روش ه می ش
لخته ســازي  فرآیندهــاي  بــه  می تــوان  هالومتان هــا  تــري 
ــه اي،  پیش ســازها، جــذب ســطحی توســط کربــن فعــال گرانول
ــاي غشــایی، نانوفیلتراســیون، جــذب ســطحی توســط  فرآینده
پــودر کربــن فعــال، پیــش ازن زنــی و تکنولوژی هــاي ترکیبــی 
ــو وی- ازن،   ــدروژن- ازن، ی ــن، پراکســید هی )ازن- مونوکلرآمی

ــرد. ــاره ک و ...( اش
بــه منظــور کنتــرل تشــکیل ایــن ترکیبــات در فرآیند تصفیــه باید 
ــش اکسیداســیون  ــد پی ــی متوقــف شــده و فرآین ــر زن ــش کل پی
ــه  ــیون ب ــش اکسیداس ــود. پی ــن ش ــیون( جایگزی ــر ازناس )نظی
طــرق مختلــف در کاهــش محصــوالت جانبــی اثرگــذار اســت. 
تصفیــه بــا اکســیدان هاي مختلــف ســبب غیرفعــال شــدن 
واکنش هــاي مــواد آلــی بــا کلــر می شــود و ایــن امــر منجــر بــه 

کاهــش مقــدار کل مــورد نیــاز نهایتــًا کاهــش پتانســیل تشــکیل 
تــري هالومتان هــا می شــود. 

ــی  ــواد آل ــادي از م ــدار زی ــه مق ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
ــازي  ــینی و صاف س ــه نش ــاد، ت ــد انعق ــود در آب در فرآین موج
حــذف می شــوند، تغییــر محــل افــزودن کلــر از پیــش از فرآینــد 
انعقــاد )یعنــی پیــش کلرزنــی( بــه بعــد از آن، بــه شــدت ســبب 
کاهــش تشــکیل تولیــد تــري هالومتان هــا در آب تصفیــه شــده 
ــا  ــه خانه ه ــال در تصفی ــن فع ــود کرب ــن وج ــود. همچنی می ش
بــه منظــور حــذف مــواد آلــی موجــود در آب خــام مؤثــر اســت.
در نهایــت یکــی از بهتریــن راهکارهــاي کاهــش غلظــت تــري 
هالومتان هــا در آب شــرب، کاهــش غلظــت کربــن آلــی موجــود 

در منابــع تأمیــن کننــده آب شــرب اســت.
باید توجه داشت چنانچه به منظور بهبود بو و  مزه در آب، هوادهی 
پس از کلرزنی انجام پذیرد، بخش اعظمی از کلروفرم تشکیل شده 
به هوا متصاعد شده و از  آب حذف میگردد. برخی از واحدهاي 
اقدام  هیدروژن  سولفید  و  منگنز  آهن،  جذب  منظور  به  تصفیه 
به هوادهی  میشود این گونه هوادهی در حذف کلروفرم نقشی 
ندارد؛ زیرا عمل هوادهی قبل از تشکیل کلروفرم انجام شده  است.

یا  و  اوزون  با  سالمسازي  عملیات  در  کلر  نمــودن   جایگزیــن 
و  یا  تريهالومتان هــا  تشکیل  از  جلوگیري  در  اکسیدکلر  دي 
حذف آنها مؤثر بوده است؛ ولی به سبب هزینه بسیار، باقیمانده 
عامل ضدعفونی در سیستم و باالخره، مواد  تشکیل شده اضافی 

آمده است.  میان  به  متعددي  دشواری هــای 
شایان ذکر است تشکیل مواد سمی مانند کلرات هــا در  استفاده از 
دي اکسید کلر محتمل است. آنچه همه دستاندرکاران تصفیه آب 
بر آن متفقالقولنــد؛ این است که  سادهترین و کمهزینهترین روش 
ــکارگیري انعقاد،  ــا دقت در ب جلوگیري و حذف تريهالومتان ه
لختهبندي و  تهنشینی براي حذف “پیش سازها” ست. الزمه این 
و  یا  انعقاد  عوامل  انتخاب  طراحی،  دقیق  بکارگیري ضوابط  کار 
کمک عوامل انعقاد مؤثر و باالخره، کنترل دقیق بهره برداري است.

مقاالت علمیمقاالت علمی
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 اهمیت بتن های ژئوپلیمری در حوزه پدافند غیر عامل 
تهیه و تنظیم: علیرضا امیرآبادی- مهندس عمران

ــان نامــه کارشناســی ارشــد .  ــادی و ســرباره کــوره آهنگــدازی. پای ــه دو مــاده خــام خاکســتر ب ــر پای ــر خــواص مکانیکــی و نفوذپذیــری مالت هــای ژئوپلیمــری ب ــادی علیرضــا، )1399( . تأثیــر پوزوالن هــا ب - امیرآب
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز

- نــوروز والشــدی, رضــا و علــی اکبــر ســبزی پــرور، 139۲، تأثیرپذیــری بخــش باغبانــی از تهدیــد گرمایــش جهانــی و نقــش پیــش آگاهــی آن در حــوزه پدافنــد غیرعامــل، همایــش ملــی پدافنــد غیــر عامــل در بخــش 
کشــاورزی، جزیــره قشــم

چکیده 
ــن در سراســر  ــاد بت ــد و مصــرف بســیار زی ــه تولی ــا توجــه ب ب
جهــان و آالیندگــی زیســت محیطــی زیــاد فــاز چســباننده بتــن 
ــدار،  ــم توســعه پای ــه ماحظــه مفاهی ــی ب ــاز مبرم )ســیمان(، نی
ــد  ــن پدافن ــی و همچنی ــش آالیندگ ــی، کاه ــع طبیع ــظ مناب حف
ــی  ــامت عموم ــه س ــیب ب ــری از آس ــت جلوگی ــتی جه زیس
مــردم در ایــن صنعــت می باشــد. بتن هــای ســبز، مناســب ترین 
ــه  ــدی می باشــند ک ــه ســیمان پرتلن ــر پای ــای ب ــن بتن ه جایگزی
ــل  ــه حداق ــی ب ــی زیســت محیط ــا آالیندگ ــوع بتن ه ــن ن در ای
ــواع بتن هــای ســبز، بتن هــای ژئوپلیمــری  می رســد. یکــی از ان
ــل  ــه دلی ــد ب ــیمان پرتلن ــن از س ــوع بت ــن ن ــه در ای ــد ک می باش

ــود. ــتفاده نمی ش ــی اس آالیندگ
مقدمه

بتــن یکــی از پرمصرف تریــن مصالــح ســاخت و ســاز در ســطح 
ــن در  ــن بت ــارد ت ــال 10 میلی ــر س ــدوداً ه ــت و ح ــان اس جه
ــن  ــه بت ــود، بطوریک ــرف می ش ــد و مص ــان تولی ــر جه سراس
تبدیــل بــه پرمصرف تریــن مــاده دســت ســاز بشــر و همچنیــن 

ــت.  ــده اس ــا ش ــن کاال در دنی ــد از آب پرمصرف تری بع
)فــاز  ســیمان  و  آب  ســنگدانه ها،  از  مرکبــی  مــاده  بتــن 
چســباننده( اســت. مــواد ســیمانی یــا همــان فــاز چســباننده بتــن 
ــر  ــد معمــوالً ب ــن را فراهــم می کن ــه اســتحکام و مقاومــت بت ک
ــد توســط عمــوم  ــد می باشــد. ســیمان پرتلن ــه ســیمان پرتلن پای
مــردم بــه عنــوان یــک مــاده ســاده فنــاوری مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت امــا ســیمان موجــود در بتــن درحقیقــت ترکیــب 
ــن  ــرای تأمی ــه ب ــت ک ــی هس ــاز معدن ــن ف ــده ای از چندی پیچی
ــری،  ــوذ ناپذی ــت، نف ــد مقاوم ــی مانن ــات و ویژگی های خصوصی
ــه شــده  ــوالد تعبی ــن ف ــا کرب ــری ب ــداری و عــدم واکنش پذی پای
ــارهای  ــت فش ــوالد تح ــه ف ــی ک ــلح در حالت ــای مس در بتن ه
ــود.  ــاخته می ش ــد، س ــیمیایی می باش ــی و ش ــی، مکانیک حرارت
ــی  ــعه علم ــق و توس ــال ها تحقی ــل س ــات حاص ــن خصوصی ای
ــان  ــواد و مهندس ــمندان م ــیمیدانان، دانش ــط ش ــی توس و صنعت

عمــران اســت.
صنعــت ســیمان در سراســر جهــان یکــی از بزرگ تریــن انتشــار 
دهنــده گازهــای گلخانــه ای می باشــد. بطوریکــه بــه ازای تولیــد 
ــه ای  ــن گاز گلخان ــک ت ــش از ی ــد، بی ــیمان پرتلن ــن س ــک ت ی
ــواد  ــن م ــن 2.5 ت ــود و همچنی CO2 در اتمســفر پخــش می ش
ــک   ــنگ آه ــامل )س ــی ش ــام طبیع ــع خ ــح و مناب ــامل مصال ش

ــد  ــن ســیمان پرتلن ــک ت ــد ی ــه ازای تولی وخــاک رس و .... ( ب
مصــرف می شــود. طبــق مســتندات آژانــس بین المللــی انــرژی، 
ــل انتشــار 7-6% از کل  ــان عام ــد گســترده ســیمان در جه تولی
گاز CO2 منتشــر شــده در جــو کــره زمیــن توســط فعالیت هــای 
انســانی می باشــد. از طــرف دیگــر، تغییــرات آب و هوایــی بــه 
دلیــل گــرم شــدن کــره زمیــن و حفاظــت از محیــط زیســت بــه 
نگرانی هــای اصلــی تبدیــل شــده اســت. گــرم شــدن کــره زمیــن 
  CO2 در اثــر انتشــار گازهــای گلخانــه ای ماننــد دی اکســیدکربن
توســط فعالیت هــای انســانی بــه جــو ایجــاد می شــود. در بیــن 
ــره  ــدن ک ــرم ش ــدود %65 از گ ــه ای، CO2 ح ــای گلخان گازه

ــد. ــه خــود اختصــاص می ده ــن را ب زمی
بیان مسئله

ــا  ــن، تقاض ــرای بت ــا ب ــش تقاض ــت و افزای ــش جمعی ــا افزای ب
ــق  ــه طب ــوری ک ــه ط ــد ب ــش می یاب ــز افزای ــیمان نی ــرای س ب
ــدود 1.5  ــان از ح ــیمان در کل جه ــد س ــمی تولی ــای رس آماره
میلیــارد تــن در ســال 1995 بــه 4.2 میلیــارد تــن در ســال 2019 
ــه 5.5  ــال 2050 ب ــود در س ــی می ش ــت و پیش بین ــیده اس رس
میلیــارد تــن در ســال افزایــش خواهــد یافــت. کشــور ایــران نیــز 
یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ ســیمان پرتلنــد در دنیــا می باشــد 
و ایــن صنعــت از ســال 1963 آغــاز شــده اســت و مقــدار تولیــد 
ســیمان از حــدود 3 میلیــون تــن در ســال 1963 بــه بیــش از 70 
ــه اســت و پیش بینــی  میلیــون تــن در ســال 2019 افزایــش یافت

ــن برســد. ــون ت ــک 80 میلی می شــود در ســال 2021 نزدی
ــرای  ــرعت ب ــه س ــی ب ــع طبیع ــه مناب ــت ک ــن اس ــن روش ای
ــان  ــر جه ــن در سراس ــیمان و بت ــرای س ــام ب ــواد خ ــد م تولی
بــه ســرعت مصــرف می شــود، همچنیــن پیشــرفت قابــل 
ــای  ــار گازه ــش انتش ــد کاه ــن نیازمن ــت بت ــه در صنع ماحظ
ــد.  ــام می باش ــح خ ــع مصال ــرژی و مناب ــرف ان ــه ای، مص گلخان
همچنیــن اســتفاده از مصالــح بازیافتــی و یــا جانبــی بــه عنــوان 
مصالــح جایگزیــن در بتــن نظیــر ســنگدانه یــا مصالــح ســیمانی 
می توانــد یــک تکنولــوژی بتــن پیشــرفته از طریــق ایجــاد 
تعــادل بیــن محیــط زیســت و پیشــرفت، ایجــاد نمایــد. عــاوه 
ــی در  ــای جهان ــر از نگرانی ه ــی دیگ ــا یک ــن نگرانی ه ــر ای ب
ــات  ــش ضایع ــل افزای ــد غیرعام ــط زیســت و پدافن ــورد محی م
حاصلــه از شهرنشــینی و رشــد جمعیــت می باشــد و بــا توجــه 
بــه ســند »چشــم انداز جمهــوري اســامی ایــران در افــق 1404 
هجــري شمســی« کــه در آن ایــران کشــوري اســت توســعه یافته 

بــا جایــگاه اول اقتصــادي، علمــی و فنــاوري در ســطح منطقــه، 
بــا هویــت الهــام  بخــش و بــا تعامــل ســازنده و مؤثــر در روابــط 
ــعه  ــی توس ــاي مل ــتای راهبرده ــد و در راس ــل می باش بین المل
پایــدار ایــران کــه مجموعــه اي هماهنــگ از اهــداف اقتصــادي، 
اجتماعــی، نهــادي و زیســت  محیطــی اســت کــه ســعی دارد بــا 
ــش،  ــر بخ ــیده در ه ــه و اندیش ــام یافت ــاي نظ ــن راهبرده تدوی
فراینــد ایجــاد تغییــرات واقع بینانــه و کارآمــد را در جهــت 
توســعه پایــدار کشــور تــداوم بخشــد، لــزوم توجــه بــه توســعه 
پایــدار در صنعــت ســاخت و ســاز و خصوصــًا صنعــت بتــن را 
بیــش از پیــش مشــخص می کنــد. در حــوزه تهدیــدات زیســتی، 
ســند پدافنــد زیســتی ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور تنظیــم 
شــده بــه عنــوان ســند باالدســتی در حــوزه انســان، نبــات، دام، 
ــع  ــذا، دارو و صنای ــی، غ ــت طبیع ــط زیس ــامیدنی، محی آب آش
ــه  ــد غیرعامــل ب ــه اهمیــت پدافن ــا توجــه ب مرتبــط می باشــد. ب
ــه  ــه آنک ــه ب ــا توج ــدار و ب ــعه پای ــه مناســب توس ــوان زمین  عن
ــت، از  ــناخته اس ــیاری ناش ــرای بس ــد واژه ب ــن کلی ــت ای اهمی
ــرورت  ــاره ض ــانی در این ب ــازی و اطاع رس ــن رو فرهنگ س ای
ــرمایه های موجــود و  ــظ س ــه حف ــتر ب ــه بیش ــزوم توج دارد و ل
ــا رعایــت ماحظــات پدافنــد غیرعامــل  طرح هــای توســعه را ب

ــد. ــدان می کن دوچن
ــا  ــد ب ــا بتوان ــوده ت ــن ب ــال ای ــواره دنب ــل هم ــد غیرعام پدافن
ســامانه های رصــد و پایــش گرمایــش جهانــی و تغییــرات 
اقلیمــی را شناســایی کنــد. از دیــد پدافنــد زیســتی و در حــوزه 
اقلیــم، بحــث تغییــر اقلیــم ماننــد رطوبــت نســبی، دمــا، میــزان 
بارندگــی و پراکنــش بارندگــی و تغییراتــی کــه در منابــع زمینــی 
ــاخت های  ــام زیرس ــود، تم ــاد ش ــم ایج ــر اقلی ــد از تغیی می توان
ــر  ــد و اگ ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــد تح ــور را می توان ــی کش طبیع
تغییــرات اقلیمــی مثبــت بــه نفــع محیــط زیســت باشــد، قطعــًا 
ــی  ــد و امنیــت غذای ــداری تولی ــرات مثبــت در افزایــش و پای اث
ــد،  ــاق بیافت ــرات منفــی اتف کشــور خواهــد داشــت و اگــر تغیی
قطعــًا اثــرات منفــی بــه همــراه خواهــد داشــت. رویکــرد پدافنــد 
غیرعامــل ایــن اســت تــا بتوانــد بــا ســامانه های رصــد و پایــش 
ــی و چــه  ــرات را چــه از عوامــل و ســامانه های داخل ــن تغیی ای
ــد و  ــوی رص ــه نح ــی ب ــامانه های خارج ــن از س ــک گرفت کم
ــتگاه های  ــق دس ــر الزم از طری ــع تدابی ــه موق ــا ب ــد ت ــش کن پای
اجرایــی انجــام بگیــرد تــا کشــور کمتریــن لطمــه را ببینــد و در 

ــد. ایــن خصــوص مصــون بمان
بــا توجــه معایــب تولیــد و اســتفاده از ســیمان پرتلنــد در بتــن از 
نظــر محیــط زیســت و پدافنــد غیرعامــل ایــن نیــاز بــه وجــود 
می آیــد تــا یــک راه حــل و جایگزیــن مناســب بــرای بتن هــای 

بــر پایــه ســیمان پرتلنــدی انتخــاب شــود تــا بــا رونــد پیشــرفت 
و توســعه صنعــت ســاخت و ســاز در جهــان، بــا در نظــر گرفتن 
ــش  ــت، کاه ــط زیس ــت محی ــدار، حفاظ ــعه پای ــاظ توس و لح
ــی و  ــع طبیع ــرف مناب ــری از مص ــه ای، جلوگی ــای گلخان گازه
ــان و  ــا انس ــامت میلیارده ــات و س ــور، حی ــرمایه های کش س
ــبز  ــای س ــدازد. بتن ه ــره نین ــه مخاط ــان را ب ــداران در جه جان
جایگزیــن و راه حــل مناســبی بــرای بتن هــای بــر پایــه ســیمان 
ــی  ــه از معن ــور ک ــا همانط ــوع بتن ه ــن ن ــند، ای ــد می باش پرتلن
ــت  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــای س ــت بتن ه ــا پیداس ــوی آن ه لغ
بــوده و تولیــد و اســتفاده از ایــن نــوع بتن هــا آســیبی بــه محیــط 
زیســت وارد نمی کنــد و مــواردی از ایــن بتن هــا نــه تنهــا 
ــری از  ــا جلوگی ــه ب ــد بلک ــت نمی زنن ــط زیس ــه محی ــیبی ب آس
ورود زباله هــا و پســماندها  بــه محیــط زیســت و بــا جایگزینــی 
ــا  ــنگدانه ها ی ــوان س ــه عن ــا ب ــری زباله ه ــت و بکارگی و بازیاف
مــواد ســیمانی در بتــن باعــث کاهــش اثــرات مخــرب زباله هــا 
ــردم  ــی م ــامت عموم ــت و س ــط زیس ــر محی ــماندها ب و پس
می شــود. بتــن ژئوپلیمــر یکــی از انــواع بتن هــای ســبز می باشــد 
ــن،  ــاز چســباننده بت ــوان ف ــه عن ــد ب ــه در آن از ســیمان پرتلن ک
بــه علــت آالیندگــی زیســت محیطــی و مصــرف بیــش از حــد 
ــد  ــه جــای ســیمان پرتلن ــی اســتفاده نمی شــود و ب ــع طبیع مناب
ــوم   ــی از ســیلیس )Si( و آلومینی ــح آلومیناســیلیکاتی غن از مصال
)Al(، نظیــر زباله هــای صنعتــی ماننــد خاکســتر بــادی، ســرباره 
کــوره آهنگــدازی، دوده سیلیســی و نظایــری از ایــن مــواد 
ــی  ــای ترکیب ــبنده( و محلول ه ــیمانی )چس ــواد س ــوان م ــه عن ب
ــق  ــح آلومیناســیلیکاتی طب ــده مصال ــوان فعــال کنن ــی، به عن قلیای
ــرای واکنش هــای  نظریــه دیویدوویتــس، دانشــمند فرانســوی، ب
ــذف  ــتای ح ــبنده در راس ــاده چس ــد م ــت تولی ــیمیایی جه ش

ــود. ــتفاده می ش ــن اس ــد از بت ــیمان پرتلن س
نتیجه گیری

ــد  ــبز می باش ــای س ــواع بتن ه ــی از ان ــری یک ــای ژئوپلیم بتن ه
ــش  ــت، کاه ــط زیس ــا محی ــودن ب ــازگار ب ــت س ــه عل ــه ب ک
ــرف  ــش مص ــم، کاه ــی ک ــه ای، آالیندگ ــای گلخان ــد گازه تولی
ــع طبیعــی و ســرمایه های ملــی، اســتفاده از مــواد بازیافتــی  مناب
و پســماندها، خــواص مطلــوب فنــی، کاهــش مصــرف انــرژی  
مــورد توجــه قــرار می گیرنــد.  اســتفاده و جایگزینــی ایــن 
ــی،  ــداری مل ــدار، پای ــعه پای ــتای توس ــا در راس ــوع از بتن ه ن
ــرات  ــال آن خط ــه دنب ــی و ب ــش جهان ــرعت گرمای ــش س کاه
ــر ســامت آحــاد جامعــه، نقــش  ــی ب ناشــی از گرمایــش جهان
پدافنــد غیرعامــل را در ایــن حــوزه جهــت جلوگیــری از فجایــع 

ــد. ــر می نمای ــر رنگ ت ــانی پ ــع انس ــی و فجای ــت محیط زیس

مقاالت علمیمقاالت علمی
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
IOS XR هشدار سیسکو در خصوص بهره برداری گسترده از دو آسیب پذیری روز صفر در

سیســکو در خصــوص وجــود  آســیب  پذیری روز صفــر در 
نرم افــزار IOS XR هشــدار داد. سیســکو بــا به روزرســانی 
ــز در  ــری نی ــیب پذیری دیگ ــود آس ــود از وج ــی خ ــه قبل بیانی

همیــن نرم افــزار خبــر داد. 
ــاال هســتند. هــر دســتگاه  هــر دو آســیب پذیری دارای شــدت ب
سیســکویی کــه نرم افــزار IOS XR را بــا یــک اینترفیــس فعــال 
ــت  ــد، تح ــتفاده می کن ــیریابی Multicast اس ــدی مس و پیکربن
ــیب پذیری ها  ــن آس ــرار دارد. ای ــیب پذیری ها ق ــن آس ــر ای تأثی
کــه از نــوع انــکار  ســرویس هســتند بــه دلیــل مدیریت نادرســت 
      Internet Group Management  Protocol -صــف بســته های

ــوند.  ــاد می ش IGMP  ایج

آســیب پذیری ها،  ایــن  از  بهره بــرداری  بــرای  هکرهــا 
ــر ایــن  ــه دســتگاه های تحــت تأثی ترافیــک جعلــی IGMP را ب
آســیب پذیر ها ارســال می کننــد. بهره بــرداری موفــق از ایــن 

ــه  ــب Memory exhaustion و در نتیج ــیب پذیری ها موج آس
ــیریابی  ــای مس ــه فراینده ــر از جمل ــای دیگ ــی فراینده بی ثبات
داخلــی و خارجــی خواهــد شــد کــه نتیجــه آن کنــد شــدن یــا 

ــد. ــبکه می باش ــل در ش ــال کام اخت
ــیب پذیری ها  ــن آس ــرای ای ــه ای ب ــچ وصل ــر هی ــال حاض در ح
وجــود نــدارد. سیســکو دو راهــکار پیشــنهادی بــرای جلوگیــری 

ــت. ــرده اس ــه ک ــیب پذیری ها ارائ ــن آس ــرداری از ای از بهره ب
ــم  ــک IGMP و تنظی ــرخ ترافی ــازی ن ــکار اول محدودس - راه
نــرخ ترافیــک IGMP بــه کمتــر از متوســط نــرخ فعلــی اســت. 
ایــن راه کار قطعــی نبــوده و فقــط موجــب افزایــش زمــان 

ــد.  ــد ش ــرداری خواه بهره ب
   interface access control listراهــکار دوم به روزرســانی -
یــا ایجــاد یــک لیســت جدیــد اســت بــه نوعــی کــه از ترافیــک 

ورودی DVMRP در سیســتم جلوگیــری کنــد. 

نسخهجدیدبـــــدافــــزار
            Lucifer

ــط  ــدوزی توس ــتم های وین ــکار سیس ــی ش ــی از چگونگ گزارش
 Lucifer منتشــر شــد. ایــن نســخه از بدافــزار Lucifer بدافــزار 
ــتخراج ارز  ــات DDOS و اس ــام حم ــه انج ــادر ب ــا ق ــه تنه ن
منــرو در سیســتم های وینــدوزی بــود؛ بلکــه می توانســت 
ــل  ــتم عام ــده سیس ــناخته ش ــای ش ــرداری از حفره ه ــا بهره ب ب
وینــدوز و حمــات Brute-Force خــط فرمــان ایــن سیســتم 
هــا را از راه دور در اختیــار بگیــرد. اخیــراً مشــخص شــده اســت 
کــه نســخه جدیــد ایــن بدافــزار سیســتم عامل هــای لینوکســی 

ــد. ــتیبانی می کن ــز پش را نی
ــخه  ــابه نس ــای مش ــزار دارای قابلیت ه ــی بداف ــخه لینوکس نس
ــکار  ــات ان ــام حم ــز ارز و انج ــتخراج رم ــد اس ــدوز مانن وین
 ICMP و TCP ،UDP ســرویس بــر اســاس پروتکل هــای
ــه  ــکان حمل ــزار ام ــی بداف ــخه لینوکس ــن در نس ــت. همچنی اس
ــرویس بــر اســاس متدهــای Get و Post پروتــکل  منــع س

ــت. ــده اس ــم ش HTTP فراه
ــتم های  ــه سیس ــر اینک ــاوه ب ــزار ع ــن بداف ــد ای ــخه جدی نس
ــره  ــا به ــد ب ــد؛ می توان ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی را تح لینوکس

گیــری ابــزاری بــا نــام MIMIKATZ اطاعــات احــراز هویــت 
کاربــران را دزدیــده و ســطح دسترســی را در سیســتم های 

ــرد. ــاال بب هــدف ب
ــه سیســتم عامل هــای  محققــان معتقــد هســتند کــه دسترســی ب
ــم  ــتر را فراه ــتم های بیش ــه سیس ــی ب ــکان دسترس لینوکســی ام
مــی آورد و در نتیجــه باعــث تولیــد رمــز ارز بیشــتری خواهــد 

شــد.
براســاس گفتــه محققــان در ابتــدا اســتفاده از یــک بــات بــرای 
انجــام DDOS و اســتخراج رمــز ارز کمــی غیــر عــادی بــه نظــر 
ــات  ــتفاده از حم ــترش اس ــه گس ــه ب ــا توج ــا ب ــید. ام می رس
ــه کاره  ــات هم ــک ب ــود ی ــز ارز وج ــتخراج رم DDOS در اس

ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب »one-stop« منطق
ــارزه  ــش کســب شــده در مب ــه دان ــدوار هســتند ک ــان امی محقق
ــا نســخه  ــه ب ــزار راه هــای مقابل ــن بداف ــدوزی ای ــا نســخه وین ب
ــد الزم  ــد. هرچن ــت کن ــی راح ــزار را کم ــن بداف ــی ای لینوکس
ــده  ــزوده ش ــد اف ــه جدی ــای حمل ــرای روش ه ــه ب ــت ک اس

ــود. ــی ش ــد طراح ــای جدی راهکاره

مهمترین به روزرسانی های ماه جاری شرکت های 
تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار

گــوگل یــک بــاگ use-after-free را در مؤلفــه WebGL مرورگر 
ــه  ــد منجــر ب ــاگ می توان ــن ب ــه ای ــرده اســت ک ــع ک ــروم رف ک
ــود.  ــر ش ــی مرورگ ــد پردازش ــواه در فراین ــد دلخ ــرای ک اج
ــه  ــت ک ــکریپت اس ــی جاوااس ــط برنامه نویس ــک راب WebGL ی

توســط مرورگرهــا بــه منظــور رنــدر گرافیــک دو بعــدی و ســه 
ــود.  ــتفاده می ش ــه، اس ــه جداگان ــه افزون ــاز ب ــدون نی ــدی، ب بع
ــن آســیب پذیری اجــرای کــد در نســخه  ــه ای ــوط ب ــه مرب وصل

ــه شــده اســت.  ــروم ارائ ــر ک 85.0.4149.0 مرورگ
ــا  ــی ی ــت خراب ــاد وضعی ــه ایج ــر ب ــیب پذیری منج ــن آس ای
ــری  ــی مؤلفــه WebGL در بکارگی ــگام عــدم توانای crash در هن

ــری در  ــیب پذی ــن آس ــود. ای ــه می ش ــیا در حافظ ــب اش مناس
ANGLE قــرار دارد کــه یــک الیــه ســازگاری بیــن OpenGL و 

Direct3D اســت کــه توســط مرورگــر کــروم و ســایر پروژه هــا 

ــود. ــتفاده می ش ــدوز اس در وین
ــد کنتــرل  ــا دســتکاری صحیــح حافظــه، یــک مهاجــم می توان ب
ــه  ــد ک ــته باش ــیب پذیری use-after-free را داش ــن آس ــل ای کام
در نهایــت می توانــد منجــر بــه اجــرای کــد دلخــواه در مرورگــر 

شــود.
ــداد  ــز تع ــروم )84 و 83( نی ــر ک ــی مرورگ ــخه های قبل در نس
ــاال  ــی و ب ــیت بحران ــای حساس ــا درجه ه ــیب پذیری ب 38 آس
رفــع شــده بــود. نســخه 84 کــروم همچنیــن محافظــت بیشــتری 
ــار  ــوط )mixed-content(، اخط ــوای مخل ــود محت ــر دانل در براب
مرورگــر در خصــوص محتــوای کاهبــرداری و همچنیــن 
حــذف پروتکل هــای ناامــن TLS )بــه عنــوان مثــال ، TLS 1.0 و 
1.1( دارد. در نســخه 83 نیــز بهبودهــای بســیاری در خصــوص 

ــه شــد. ــران ارائ حریــم خصوصــی و امنیــت کارب
ــادی  ــپتامبر 2020 می ــه 8 س ــه ای ک ــافت در اصاحی مایکروس
منتشــر کــرد بــرای 129 آســیب پذیری محصــوالت خــود، 
ــن آســیب پذیری ها 23  ــان ای ــوده  اســت. از می ــه نم ــه ارائ وصل
مــورد جــزء دســته بندی آســیب پذیر ها بــا درجــه اهمیــت 
بحرانــی هســتند، 105 مــورد در دســته بندی بــا درجــه اهمیــت 
ــا درجــه  مهــم قــرار دارنــد و یــک مــورد نیــز در دســته بندی ب
ــچ آســیب پذیری روز  ــبختانه هی ــت متوســط اســت. خوش اهمی
ــه  ــده در اصاحی ــع ش ــیب پذیری های رف ــان آس ــری در می صف
ســپتامبر وجــود نــدارد. بــا ایــن وجــود، چنــد آســیب پذیری بــا 
ــه اجــرای کــد از راه دور  درجــه اهمیــت بحرانــی کــه منجــر ب

ــده اســت. ــع ش ــه رف ــن اصاحی ــوند، در ای می ش
 ،CVE-2020-9490 شناســه های  بــا  ســه  آســیب پذیری 
وب ســرور  در   ،CVE-2020-11993و  CVE-2020-11984
 Google Project محقــق امنیتــی Felix Wilhelm آپاچــی توســط
ــاالو  ــا دارای شــدت ب ــورد از آن ه ــه دو م Zero کشــف شــد ک

ــد. ــی می باش ــدت بحران ــز دارای ش ــورد نی ــک م ی
مــاژول   ،Felix Wilhelm گفتــه  بــه   :CVE-2020-9490  -
ــد  ــتیبانی می کن ــی پش ــی خاص Apache’s mod_http2، از ویژگ

 HTTP/2ــر روی یــک اتصــال ــر ب ــه منابعــی کــه پیش ت کــه کلی
ــد  ــت می توان ــن کاین ــی دارد؛ همچنی ــل شــده اند را نگــه م منتق
 base64 ــای ــر مبن ــده ب ــی رمزگذاری ش ــن ویژگ ــال ای ــا ارس ب
در Cache-Digest header، از نگهــداری غیرضــروری منابــع 
ــن  ــور، ای ــیب پذیری های مذک ــن آس ــه از بی ــد ک ــری کن جلوگی
ــاژول HTTP/2 وجــود  ــی در م ــا شــدت بحران آســیب پذیری ب
دارد. ایــن نقــص تحــت شــرایط خــاص، از طریــق اجــرای کــد 
از راه دور یــا حملــه انــکار ســرویس مــورد بهره بــرداری امنیتــی 
قــرار خواهــد گرفــت؛ گفتنــی اســت کــه مهاجــم می توانــد بــا 
اســتفاده از Cache-Digest header دســتکاری شــده، باعــث 

ــکار ســرویس شــود. ــه ان Crash در حافظــه و انجــام حمل
ــک  ــاال ی ــدت ب ــا ش ــیب پذیری ب - CVE-2020-11984: آس
mod_ ــاژول ــر م ــر اســت کــه ب ــه ســرریز باف ــوط ب نقــص مرب

uwsgi تأثیــر گذاشــته و می توانــد منجــر بــه اجــرای کــد از راه 

دور شــود؛ ایــن نقــص بــه طــور بالقــوه بــه یــک مهاجــم اجــازه 
ــا  ــط ب ــازات مرتب ــه امتی ــای حســاس را بســته ب ــد داده ه می ده
یــک برنامــه در حــال اجــرا بــر روی ســرور، مشــاهده، حــذف 

و یــا آن هــا را تغییــر دهــد.
هنگامــی  تنهــا  آســیب پذیری  ایــن   :CVE-2020-11993  -
ــل  ــت، قاب ــال اس ــاژول “mod_http2” فع ــه debugging در م ک
ــن آســیب پذیری منجــر خواهــد شــد  ــرداری می باشــد. ای بهره ب
ــاد و  ــتباه ایج ــن اش ــک کانکش ــر روی ی ــات ورود ب ــا اطاع ت

ــب حافظــه شــود. ــه تخری منجــر ب
طریــق  از  سایت هایشــان  کــه  کاربرانــی  می شــود  توصیــه 
ســریع تر  چــه  هــر  می شــود،  اجــرا  آپاچــی  وب ســرور 
وب ســرور خــود را بــه نســخه 2.4.46 بروزرســانی کننــد. الزم 
اســت بررســی شــود اپلیکشــن، فقــط بــا مجوزهــای مــورد نیــاز، 

ــد. ــش یاب ــر کاه ــال خط ــا احتم ــت ت ــده اس ــدی ش پیکربن
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سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

http://www.ostan-as.gov.ir/Page/42/ 

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند سایربی

کتــاب مدیریــت خطرهــای ســایبری نوشــته پیــام حجازیــان، بــه 
ارائــه مقدمــه ای کوتــاه و متمرکــز در مــورد مدیریــت خطــر بــا 
تأکیــد ویــژه  بــر امنیــت ســایبری و ارزیابــی خطــر ســایبری، بــا 

ــردازد. ــی می پ ــیوه های صنعت ــن ش ــتفاده از بهتری اس
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بیــش از چندیــن دهــه مزایــای 
ــان  ــه ارمغ ــه ب ــراد و جامع ــرکت ها، اف ــرای ش ــی ب ــل  توجه قاب
ــت  ــق اینترن ــر گســترده و عمی ــه تأثی ــا توجــه ب آورده اســت. ب
ــن  ــان ها، ای ــره  انس ــی روزم ــای زندگ ــیاری از بخش ه در بس
ــور  ــه  ط ــت و ب ــت. اینترن ــهود اس ــوح مش ــه وض ــوع ب موض
ــیعی  ــف وس ــای طی ــنگ بن ــازی، س ــای مج ــترده ای فض گس
ــما  ــه ش ــروزه هم ــه ام ــتند ک ــی هس ــات و فعالیت های از خدم
ــه فضــای مجــازی و  ــا توجــه ب ــد. ب ــا ســر و کار داری ــا آن ه ب
ــر  ــات بیش ت ــه خدم ــازمان ها ب ــراد و س ــاخت های آن، اف زیرس

ــد. ــی دارن ــل دسترس ــر از قب و بهت
در  مــورد  ایــن 
مختلــف  حوزه هــای 
جامعــه شــامل بانکــداری 
ارتباطــات،  مالــی،  و 
بهداشــت،  ســرگرمی، 
ــات  ــرق، تعام ــن ب تأمی
اجتماعــی، حمــل  و نقل، 
مشــارکت  و  تجــارت 
مشــهود  اجتماعــی 
اســت. درنتیجــه، زندگــی 
روزانــه همــه مــا، حقــوق 
اقتصــاد،  اساســی، 
اجتماعــی  امنیــت  و 
کارکــرد  بــه  بســتگی 
و  اطاعــات  فنــاوری 
ــات یکپارچه دارد.  ارتباط
فضــای  عین حــال،  در 
مجــازی نیــز تهدیــدات و 

ــان  ــت و همچن ــرده اس ــه ک ــدی را ارائ ــیب پذیری های جدی آس
بــه معرفــی ایــن آســیب ها و تهدیــدات ادامــه می دهــد.

مشــارکت  کننــدگان در معــرض حــوادث ســایبری در بســیاری 
ــدات و  ــن تهدی ــد. ای ــرار دارن ــختی ق ــات س ــواع و درج از ان
ــرویس ها،  ــال در س ــات، اخت ــرقت اطاع ــامل س ــرات ش خط
ســوء اســتفاده از حریــم شــخصی و هویــت، تقلــب، جاسوســی 
ــت  ــع تح ــز جوام ــیع، نی ــاس وس ــت. در مقی ــکاری اس و خراب
ــی  ــاخت های حیات ــه زیرس ــی ب ــات احتمال ــد حم ــر تهدی تأثی
از طریــق فضــای مجــازی، و همچنیــن احتمــال حمــات 
ــد.  ــرار دارن ــایبری ق ــگ س ــی جن ــایبری و حت ــتی س تروریس
برقــراری ارتبــاط و مشــورت بــه معنــی فعالیت هایــی اســت کــه 
ــه دســت آوردن  ــا ب ــتراک گذاری ی ــه اش ــه، ب ــا ارائ ــدف آن ه ه
اطاعــات و تعامــل بــا ذینفعــان در مــورد مدیریــت خطر اســت. 
مشــارکت کننده در یــک زمینــه مدیریــت خطــر، فــرد یــا ســازمان 
می توانــد  کــه  اســت 
ــا  ــازمان ی ــر س ــت تأثی تح
ــر  ــت خط ــوع مدیری موض
ــه  ــل و ب ــرد. تعام ــرار گی ق
ــات  ــتراک گذاری اطاع اش
ــرای  ــه ای ب ــوان پای ــه  عن ب
تصمیــم  گیــری اســتفاده 
اطاعــات  می شــود. 
ــزی  ــر چی ــه ه ــوط ب مرب
می توانــد  کــه  اســت 
چگونــه  کنــد  تعییــن 
انتقــال  بایــد  ســازمان 
ذینفعــان  بــه  خطر هــا 
را  خارجــی  و  داخلــی 

ــد. ــت کن مدیری

طرح های کرس خدمت رسبازی 

ــل کشــور  ــد غیرعام ــات پدافن ــز مطالع ــل کشــور )مرک ــد غیرعام ــازمان پدافن ــه س ــاند ک ــه اطــالع می رس ب
ــالن  ــگان و فارغ التحصی ــرای دانش آموخت ــور( ب ــی کش ــداری مل ــی پای ــی و مهندس ــات فن ــز مطالع و مرک
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری طرح هایــی بــرای کــرس خدمــت رسبــازی و نخبگــی )جایگزیــن خدمــت 
ــه وب ســایت های مربوطــه  ــر مراجعــه ب ــد عــالوه ب ــدان می توانن ــه اســت. عالقمن ــازی( در نظــر گرفت رسب
 بــا مراجعــه بــه اداره کـــل پدافنــد غیرعامــل استـــانداری آذربایجــان رشقــی از رونــد ثبت نــام مطلــع شــوند.

  http://www.mafpa.ir                        :وب ســایت مرکز مطالعات فنی و مهندســی پایداری ملی کشــور

      http://www.pdrc.ir                                           :وب ســایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشــور

معرفی کتاب


