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ــه ای اســت کــه هــزاران ســال بشــر از آن  ــاده اولی ســنگ م
ــای  ــتانی بج ــار باس ــیاری از آث ــت و بس ــرده اس ــتفاده ک اس
ــتند  ــنگی هس ــازه های س ــته س ــای گذش ــده از تمدن ه مان
ــه  ــاز ب ــر ب ــان را از دی ــاری انس ــر و معم ــکوه هن ــه ش ک
نمایــش می گذارنــد. بــا گذشــت قرن هــا ســنگ هنــوز 
ــرده  ــظ ک ــد حف نقــش خــود را در زندگــی نســل های جدی
ــازار  تجــارت ســالیانه ســنگ های ســاختمانی در حــال  و ب
ــع  ــن مناب ــی از متنوع تری ــران دارای یک ــت. ای ــش اس افزای
ــوع،  ــر تن ــاوه ب ــت. ع ــا اس ــاختمانی و نم ــنگ های س س
ــده  ــث ش ــور باع ــنگ کش ــادن س ــاالی مع ــره ب ــزان ذخی می

صنعــت  اخیــر  ســال های  در  به خصــوص  کــه  اســت 
ســنگ های ســاختمانی در کشــور رشــد داشــته باشــد. ایــران 
ــا  ــپ هیمالی ــی آل ــد کوه زای ــی در کمربن ــر زمین شناس از نظ
قــرار گرفتــه اســت و تنــوع ســنگ ها و واحدهــای آذریــن، 
دگرگونــی و رســوبی در نقــاط مختلــف آن دیــده می شــود. 
ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه منابــع و معــادن ســنگ های 
ســاختمانی کشــور در نقــاط مختلــف آن پراکنــده باشــند و 
فعالیت هــای معدنــکاری و فــرآوری آن بعضــا در برخــی از 
ــات و  ــن امکان ــا کمتری ــران و ب ــی ای ــن نواح دورافتاده تری

تخصــص در حــال انجــام اســت. 
ــت  ــوز از ظرفی ــت، هن ــن صنع ــتردگی ای ــود گس ــا وج ب
ــتفاده  ــور اس ــاختمانی کش ــنگ های س ــت س ــود صنع موج
نیازمنــد  صنعــت  ایــن  ارتقــاء  اســت.  نشــده  کامــل 
ــاالن  ــدر فع ــه گرانق ــش روز و تجرب ــوام دان ــری ت به کارگی
ــای ســنگ  ــن راســتا نشــریه دنی ــن صنعــت اســت. در ای ای
توســط انجمــن ســنگ ایــران فعالیــت خــود را بــا ســاختاری 
تــازه دوبــاره آغــاز می نمایــد. ایــن نشــریه بــا هــدف ارتقــاء 
کمــی و کیفــی صنعــت ســنگ های ســاختمانی کشــور 
ــردی  ــی و کارب ــتارهای علم ــه نوش ــع آوری و ارائ ــه جم ب
ــی و  ــز علم ــارکت مراک ــا مش ــت ب ــدوار اس ــه و امی پرداخت
ــی دســتاوردها،  ــرای معرف ــد بســتر مناســبی ب ــی بتوان صنعت

ــد.   ــت باش ــن صنع ــای ای ــار و تازه ه اخب

سخن سردبیر
دکتر فریبرز مسعودی

رئیس کمسیون آموزش، پژوهش و فراوری 
انجمن سنک ایران،

عضو هیئت علیم دانشکده علوم زمین 
دانشگاه شهید بهشتی
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در حالــی کــه بــه لحــاظ ذخایــر ســنگ تزئینــی در جایــگاه 
ــراوری در  ــت ف ــر ظرفی ــم و از نظ ــرار داری ــان ق ــوم جه س
جایــگاه ششــم جهــان هســتیم و همچنیــن بــه لحــاظ تنــوع 
ــم  ــب می کنی ــگاه اول را کس ــی جای ــنگ های تزئین ــواع س ان
چــرا ســهم ایــران از حــدود 18 میلیــارد دالر تجــارت 

ــی حــدود 1 درصــد اســت؟  جهان
ــع  ــون مترمرب ــوپ و ۲۰۰ میلی ــت ک ــن ظرفی ــون ت ۳۰ میلی
ــی حــدود 8  ــه نرخ هــای متوســط جهان ظرفیــت فــراوری ب

میلیــارد دالر اســت. چــرا نمی توانیــم از ایــن ظرفیــت بالقــوه 
اســتفاده کنیــم؟ 

مشــکات اقتصــادی کشــور، تــورم، نــرخ تســهیات، بیمــه، 
مشــکات  و...  تحریم هــا  اداری،  بوروکراســی  مالیــات، 
ــت.  ــت اس ــادی حاکمی ــتباه اقتص ــات اش ــی از تصمیم ناش
ولــی آیــا فعالیــن اقتصــادی در زنجیــره ارزش ایــن صنعــت 
علی رغــم مشــکات ناشــی از تصمیمــات اشــتباه حاکمیــت 
را  بهینــه  و  مناســب  اســتفاده  موجــود  ظرفیت هــای  از 
داشــته اند؟ آیــا در جهــت ارتقــاء بهــره وری و کیفیــت اقــدام 
موثــر انجــام شــده اســت؟ آیــا آموزش هــای تخصصــی الزم 
بــه مدیــران و پرســنل شــاغل در ایــن صنعــت ارائــه شــده 
اســت؟ آیــا در شــناخت بازارهــای هــدف اقدامــی اساســی 
انجــام شــده اســت؟ آیــا در تشــکیل کنسرســیوم های 
صادراتــی اقدامــی عملــی صــورت گرفتــه اســت؟ آیــا بســتر 
الزم جهــت حضــور شــرکت های مدیریــت صــادرات 
فراهــم شــده اســت؟ آیــا فرهنــگ کار تیمــی در فعالیــن ایــن 

صنعــت رســوخ کــرده اســت؟ 
بنــده اعتقــاد دارم علی رغــم مشــکات مطروحــه اگــر خــود 
را باورداشــته باشــیم و اشــکاالتی کــه بــه خودمــان مربــوط 
ــا  ــع آن ه ــم و در رف ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــود را م می ش
اقــدام موثــر انجــام دهیــم قطعــَا از ظرفیــت 8 میلیــارد دالری 
ــد  ــل ۲۰ درص ــم حداق ــت می توانی ــن صنع ــود در ای موج
ــا توســعه  ــه چرخــه اقتصــاد جهانــی وارد کــرده و ب آن را ب
ــره  ــه زنجی ــق اقتصــادی را ب ــن بخــش رون صــادرات در ای

ــاز گردانیــم. ارزش صنعــت ســنگ کشــور ب

احمد شریفی
دبیرکل و نائب رئیس  انجمن سنگ ایران

سخن دبیر کل انجمن با 
اصحاب صنعت سنگ  
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صنعــت ســنگ ایــران بــا ســرمایه گذاری نزدیــک بــه 1۰۰ 
درصــدی بخــش خصوصــی و بــا اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم 
بالــغ بــر 4۰۰ هــزار نفــر کــه بخــش عمــده ای از آن هــا در مناطــق 
ــند از  ــت می باش ــه فعالی ــغول ب ــور مش ــروم کش ــتایی و مح روس
ــبی در  ــت نس ــه دارای مزی ــت ک ــی اس ــای مهم ــته فعالیت ه رس
کشــور محســوب می شــود و می بایســت در راســتای اجــرای 

ــود. ــژه ای نم ــه وی ــه آن توج ــی ب ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
ــارم  ــه چه ــن رتب ــوع و همچنی ــه اول در تن ــتن رتب ــا داش ــران ب ای
در میــزان ذخایــر ســنگ تزئینــی در دنیــا، بــا ۲11۲ پروانــه 
ــن و 65۰۰  ــون ت ــمی ۳۰ میلی ــت اس ــدن و ظرفی ــرداری مع بهره ب
ــع،  ــر مرب ــون مت ــمی ۲۰۰ میلی ــت اس ــا ظرفی ــرآوری ب ــد ف واح
ــتر  ــه بیش ــر چ ــعه ه ــترش و توس ــت گس ــبی جه ــیل مناس پتانس
ــه ای  ــای منطق ــه یکــی از قطب ه ــل شــدن ب ــت و تبدی ــن صنع ای

و جهانــی را دارد.
در ســال های اخیــر بطــور متوســط حجــم اســتخراج ســنگ تزئینــی 
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــون ت ــا 15میلی ــن 1۲ ت ــور بی ــادن کش از مع
همــواره کمتــر از یــک میلیــون تــن از آن بــه بازارهــای بین المللــی 
ــول  ــنگ در ط ــی س ــازار داخل ــق ب ــع رون ــد. در واق ــادر گردی ص
ــا 1۳9۲ موجــب تمرکــز بیــش از حــد فعــاالن  ســال های 1۳85 ت
صنعــت ســنگ بــر روی بــازار داخلــی شــده بــود. پــس از رکــود 
بــازار مســکن کــه موجــب رکــود بــازار ســنگ ســاختمانی کشــور 
نیــز گردیــد، تنهــا راه بــرون رفــت ایــن صنعــت تمرکــز بــر بــازار 

صادراتــی بــود. در ایــن راســتا تمرکــز فعــاالن صنعــت ســنگ بــر 
ــزان صــادرات  ــه می ــی ســبب شــد ک روی صــادرات ســنگ تزئین
ــال  ــه س ــبت ب ــن( نس ــون ت ــال 1۳95 )1.1۳5 میلی ــور در س کش
ــه  ــبت ب ــال 1۳96 نس ــدود 5۰٪ و در س ــن( ح 1۳94 )768 هزارت

ــد.  ــه نمای ســال 1۳94، 1۰۰٪ رشــد را تجرب
ــن  ــون ت ــادرات 1.55میلی ــوع ص ــا مجم ــال 1۳96 ب ــران در س ای
)شــامل 1.۰5 میلیــون تــن در بخــش کــوپ و 499 هــزار تــن در 
بخــش ســنگ های فــرآوری شــده( بــه ارزش حــدود ۳7۰ میلیــون 
ــا  دالر توانســت ســهم خــود را در بیــن صادرکننــدگان برتــر دنی

محسن گلیجانیصنعت سنگ ایران
رئیس اداره ی سنگ های تزئینی کل کشور
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افزایــش دهــد. گرچــه بــا توجــه بــه پتانســیل های صنعــت ســنگ 
ایــران، رونــد افزایــش صــادرات ســنگ های تزئینــی کشــور کــه در 
ــی داشــته اســت می بایســت افزایــش  ــر  رشــد خوب ســال های اخی

بیشــتری پیــدا کنــد. 
حضــور واحدهــای فــرآوری در بازارهــای جهانــی مســتلزم حمایت 
ــورهای  ــتا کش ــن راس ــت. در همی ــادرات اس ــش ص ــدی در بخ ج

ــس ــی از جن ــب حمایت های رقی
اهــدای جوائــز صادراتــی، تخصیــص کمــک هزینــه بیــش از 
5۰ درصــد هزینه هــای شــرکت در نمایشــگاه های بین المللــی 
تخصصــی، اختصــاص بودجــه بــه منظــور کمــک در جهــت ایجــاد 
ــار و نمایشــگاه در کشــورهای هــدف از صنعــت ســنگ خــود  انب

داشــته اند. 

چشم اندازهای مصوب در صنعت سنگ
برنامــه ارتقــاء موقعیــت صــادرات ایــن صنعــت بــه حداقــل یــک 
ــر اســاس  ــود، طراحــي و ب ــارد دالر در ســال و خــروج از رک میلی
ــته  ــال گذش ــنگ از س ــت س ــاالن صنع ــط فع ــوب توس ــرح مص ط
ــکل هاي  ــارکت تش ــل مش ــند حاص ــن س ــت. ای ــده اس ــي ش اجرائ
مرتبــط بــا صنعــت ســنگ کشــور در تدویــن و تصویــب آن اســت 
و در آن حمایــت دولــت از افزایــش کّمــي و کیفــي تولیــد معــادن 
کشــور بــراي تحقــق صــادرات حداقــل ۲ میلیــون تــن ســنگ کوپ 
از معــادن و ۲۰ میلیــون متــر مربــع ســنگ فــراوری شــده پیش بینــي 

شــده اســت.

ســنگ  اولویــت  بــا  صــادرات  از  حمایــت  لــزوم 
فــرآوری شــده بــر اســاس تحلیل هــای دقیــق و 

نه ســا رشنا کا
علیــرغم اینکه ذخایــر کشور ما بــه لحــاظ ذخایــر معدني سنگ 
تزیینــی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینــی در مقام چهــارم 
جهــان قرار دارد، میزان صادرات در 15 سال اخیــر بــه طــور متغیــر 
بیــن 7۰ تــا ۳7۰ میلیــون دالر محدود شد که ایــن رقم در مقابل 
از  ناچیز ميباشد.  این صنعــت )19میلیــارد دالر(  تجارت جهاني 

ــاختمان  ــازار س ــر ب ــی ب ــود عمیق ــر رک ــال حاض ــه در ح ــا ک آنج
ــن  ــعه ای ــکار توس ــن راه ــت، مهمتری ــده اس ــا ش ــل حکم فرم داخ
صنعــت کــه ظرفیــت باالیــی در رشــد و ایجــاد اشــتغال دارد، توسعه 
صادرات می باشــد. توســعه صــادرات محصــوالت ایــن صنعــت بــا 
ــوپ و  ــد و صــادرات  در دو بخش سنگ ک ــان تولی ــعه هم زم توس
سنگهاي فرآوري شده محقــق خواهــد شــد. در ایــن راســتا توجــه 

ــد. ــروری می باش ــر ض ــکات زی ــه ن ب
1( در بعضــی از بازارهــای هــدف، تعرفــه واردات ســنگ فــرآوری 
ــه  ــده ب ــرآوری ش ــنگ ف ــادرات س ــکان ص ــت و ام ــاال اس ــده ب ش
آن کشــورها )بــا توجــه بــه قیمــت تمــام شــده در ایــران( شــرایط 
دشــواری را بوجــود اورده اســت.  لــذا در اینگونــه مــوارد تنهــا راه 
ــن  ــران در ای ــی ای ــگ ســنگ تزئین ــازار و ایجــاد برندین ــه ب ورود ب
ــن صــورت  ــر ای ــوپ ســنگ اســت. در غی کشــورها، صــادرات ک
ســهم صنعــت ســنگ کشــور در اینگونــه بازارهــا از دســت خواهــد 
ــران  ــن ای ــه جایگزی ــه ترکی ــب از جمل ــورهای رقی ــت و کش رف

خواهنــد شــد. 
ــل  ــه دلی ــران ب ــرآوری شــده در ای ۲( قیمــت تمــام شــده ســنگ ف
مشــکات ســاختاری کارخانجــات ســنگبری، نبــود تــوان رقابتــی، 
ــاالی  ــرخ ب ــی، ن ــرم جهان ــر از ن ــرخ بیمــه باالت ــاال، ن ــرخ بهــره ب ن
مالیــات بــر ارزش افــزوده، حمــل و نقــل گــران، بهــره وری پاییــن، 
ــف  ــا ضع ــرآوری و  بعض ــای ف ــی در واحده ــوزش کاف ــود آم نب
ــر  ــی دیگ ــت. از طرف ــر اس ــب باالت ــورهای رقی ــت، از کش مدیری
ــه  ــرآوری شــده کشــور ب ــده ای از  صــادرات ســنگ ف بخــش عم
بازارهایــی کــه اســتانداردهای ســختگیرانه کیفــی ندارنــد انجــام مــی 

ــرد.  پزی
۳( فرســوده بــودن ماشــین االت و مشــکات تامیــن قطعــات یدکــی 
ــرار داده. وجــود  ــی را در شــرایط دشــواری ق ــادن ســنگ تزیین مع
ایــن عوامــل موجــب افزایــش قیمــت تمــام شــده و کاهــش راندمان 
در اکثــر معــادن شــده اســت .ایــن امــر موجــب شــده کــه فعالیــت 
ــازار    ــود ب ــادی و نب ــکات اقتص ــل مش ــه دلی ــادن ب ــی از مع بخش

متوقــف و یــا بــا حــد اقــل ظرفیــت تولیــد کننــد.



زمین شناسی و   معدن
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ــزاری  ــوان اب ــه عن ــاز بشــر ســنگ  های ســاختمانی را ب از دیرب
بــرای تغییــر محیــط پیرامونــی خــود مــورد اســتفاده قــرار داده 
ــخ  ــول تاری ــاي آن در ط ــنگ و کاربرده ــتفاده از س ــت. اس اس
ــادي آن  ــیل  هاي اقتص ــت و پتانس ــرده اس ــادي ک ــرات زی تغیی
ــد  ــر رش ــاي اخی ــه ه ــت. در ده ــرده اس ــر ک ــا تغیی ــز دائم نی
ــرف  ــش مص ــع آن افزای ــه تب ــد و ب ــش تولی ــي و افزای صنعت
ــرژي  ــام و ان ــواد خ ــي م ــر طبیع ــریع ذخای ــش س ــبب کاه س
شــده اســت. از طــرف دیگــر حجــم بــاالي تولیــد ســبب تولیــد 
مقادیــر زیــاد مــواد باطلــه و ضایعــات شــده اســت کــه اثــرات 

ــد.  ــر محیــط زیســت دارن ــادي ب منفــي زی

از ضرورت  هــای بازیافــت ضایعــات ســنگ ســاختمانی 
می  تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره داشــت:

• ــات از 	 ــا حــذف ضایع ــط زیســت ب حفاظــت از محی
ــا ــت آن  ه ــق بازیاف طری

• کمــک بــه اقتصــاد و اشــتغال کشــور بــا ایجــاد 	
حــوزه  در  ســرمایه  گذاری  جدیــد  فرصت  هــای 

ضایعــات بازیافــت 

• ــرآوری 	 کاهــش قیمــت تمــام شــده ســنگ خــام و ف
شــده از طریــق ایجــاد ارزش افــزوده حاصــل از 

ــدی ــات تولی ــت ضایع بازیاف

• افزایــش بهــره  وری و ســودآوری معــادن و واحدهــای 	
فرآوری

• طریــق 	 از  کشــور  ســنگ  صنعــت  در  نــوآوری 
ــف  ــای مختل ــا کاربرده ــد ب ــد محصــوالت جدی تولی
ــره.            ــری و غی ــی، هن ــازی، صنعت ــاختمانی، شهرس س
از آنجــا کــه توســعه پایــدار مســتلزم در نظــر گرفتــن 
توأمــان ســه بعد مســائل زیســت محیطــی، مســئولیت 
ــه ــن ب ــد، پرداخت ــری می باش ــت پذی ــی   رقاب اجتماع

ضایعات سنگ ساختمانی،
از شناخت تا کاربرد

عرفان صادقی
دکتری زمین شناسی مهندسی

دانشگاه تربیت مدرس
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شناسایی و طبقه بندی انواع ضایعات
تقســیم  بندی باطله  هــای معدنــی بــه چهــار گــروه بــر اســاس 
ــا در  ــرد آن  ه ــیل کارب ــره و پتانس ــوع ذخی ارزش اقتصــادی، ن
جــدول 1 ارائــه شــده اســت. البتــه در ایــن طبقه  بنــدی اثــرات 
ــر  ــت. ب ــده اس ــه نش ــر گرفت ــا در نظ ــتی باطله  ه ــط زیس محی
اســاس ایــن جــدول بخشــی از ضایعــات صنعــت ســنگ  های 
ســاختمانی در گــروه 1 و بخشــی در گــروه ۲ قــرار می  گیرنــد.

جدول 1: طبقه  بندی کلی ضایعات معدنکاری

موضــوع کاهــش و بازیافــت ضایعــات نیــز بــا در نظــر گرفتــن 
هــر ســه بعــد موجــب توســعه پایــدار صنعــت ســنگ خواهــد 
شــد. از نظــر زیســت محیطــی، ضایعــات معــادن و واحدهــای 
ــا  ــط ره ــده در محی ــه صــورت پراکن ــا ب ــه عمدت ســنگبری ک
ــده  اند،  ــار ش ــا انب ــدن و کارگاه  ه ــل مع ــا در مح ــده  اند و ی ش
آالینــده هــای بصــری و محیطــی تجمعــات ســنگ را تشــکیل 
ــای  ــت ه ــره وری فعالی ــه به ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــی ده م
ــت، از  ــی اس ــط جهان ــدود 5۰٪ متوس ــور، ح ــی در کش معدن
ــات  ــرل ضایع ــش و کنت ــتلزم کاه ــری مس ــت پذی ــر رقاب نظ
ــروش  ــل ف ــه محصــوالت قاب ــل ضایعــات ب ــن تبدی و همچنی
)بازیافــت( خواهــد بــود. از لحــاظ مســئولیت اجتماعــی نیــز 
ــادن ســنگ در ســطح کشــور و  ــه پراکندگــی مع ــا توجــه ب ب
ــی اســتقرار در مناطــق  ــن معــادن یعن ــز ویژگــی خــاص ای نی
ــای  ــاد کارگاه  ه ــق ایج ــور، از طری ــتایی کش ــروم و روس مح
ــد،  ــب درآم ــه کس ــی، زمین ــنگ ضایعات ــرآوری س ــک ف کوچ
ــم  ــور فراه ــیعی از کش ــش وس ــی در بخ ــتغال و فقرزدای اش

خواهــد شــد.



انواع ضایعات معادن و واحدهای فرآوری
ــری  ــه کارگی ــد ب ــی نیازمن ــر معدن ــنگ از ذخای ــتخراج س اس
روش  هــای مناســب می  باشــد، بگونــه  ای کــه تحــت چارچوب 
ــه تأثیــرات  دقیــق قوانیــن و بخشــنامه هــای فعلــی مربــوط ب
ــواع  ــد. ان ــه باش ــد باطل ــل تولی ــد حداق ــی بای ــت محیط زیس
باطله  هــای تولیــد شــده از فعالیت  هــای اســتخراج ســنگ  های 
طبیعــی در معــادن را مــی تــوان بــر اســاس ویژگی  هــای آن  هــا 
در چهــار دســته اصلــی طبقــه بنــدی کــرد کــه تعییــن کننــده 

ــد. ــا می  باش ــت آن  ه ــال بازیاف احتم
ــا ابعــاد منظــم  بلوک  هــای معیــوب یــا »انتخــاب ســوم« ب
ــی شــناختی ضعیــف  ــا دارای ویژگــی هــای فنی-زیبای ام

یــا انــدازه مناســب بــرای فــرآوری نیســت.
ــه  ــب( ک ــکل )≤ ۰/۲ مترمکع ــی ش ــزرگ ب ــای ب بلوک  ه
بــی نظمــی بیــش از حــد در هندســه دارنــد و نمــی تــوان 

آنهــا را بــه صفحــات اره کــرد.
بلوک  هــای کوچــک بــی شــکل )ابعــاد کوچکتــر از 
ــای شکســته شــده رســوب  ــه از قســمت ه ــر( ک ۰/5 مت
اســتخراج مــی شــوند یــا از مربــع ســازی بلــوک بدســت 

ــد. مــی آین
ســنگ  های کوچــک تــا ریــز )Splints و Chips(، گــرد 
و غبــار و دوغــاب حاصــل از عملیــات حفــاری و بــرش.

ضایعــات واحدهــای فــرآوری را می  تــوان بــر اســاس انــدازه 
قطعــات در ســه دســته اصلــی طبقــه بنــدی کــرد، شــامل:

 .Scrap 1( ضایعــات بــا انــدازه بــزرگ تــا متوســط بــه نــام
ــانتی  متر  ــن س ــد چندی ــی توان ــا م ــوع باطله  ه ــن ن ــدازه ای ان
باشــد و از اســلب  های شکســته یــا معیــوب ناشــی مــی شــود 

کــه ســطح آنهــا ممکــن اســت ســاب داده شــده باشــد.
ــکل از  ــک متش ــا کوچ ــط ت ــدازه متوس ــا ان ــات ب ۲( ضایع
Splints, Flakes, Chips کــه در هنــگام تراشــیدن بلــوک 

ــی شــوند. ــا ایجــاد م ــا اســلب ه ــا ی ه
۳( ضایعــات بــا انــدازه کوچــک متشــکل از ذرات ریــز و بــه 
ــا دوغــاب اســت. دوغــاب از تمــام  ــار ی صــورت گــرد و غب
عملیــات تــراش ســنگ وقتــی ایجــاد می  شــود کــه آب خنــک 
ــا ذرات ریــز ســنگ مخلــوط شــود. دوغــاب تولیــد  کننــده ب
شــده در واحدهــای مجــزای جمــع  آوری و بازیافــت شــده و 
مجــددا در چرخــه تولیــد اســتفاده مــی شــود. بــا اســتفاده از 
فیلترهــای فشــاری مــی تــوان آب بازیافتــی را تــا 9۰ درصــد 
ــا رطوبــت  ــام لجــن ب ــه ن رســاند، اگــر چــه هنــوز مــاده  ای ب

بــاال )۲8-۲۲ درصــد( باقــی خواهــد مانــد.

مشکالت زیست محیطی ضایعات سنگ
ــت  ــی در صنع ــت محیط ــکات زیس ــن مش ــی از مهمتری یک
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ــات  ــد ضایع ــاالی تولی ــیار ب ــم بس ــاختمانی حج ــنگ س س
اســت. بــه طــور متوســط در هنــگام تولیــد بلوک  هــای 
ســنگی در معــدن 7۰-۳5 درصــد، در هنــگام  حمــل و نقــل و 
فــرآوری 4۰-۳۰ درصــد و در مجمــوع حــدوداً 8۰-5۰ درصد 
ــل  ــات تبدی ــه ضایع ــده ب ــتخراج ش ــام اس ــنگ خ ــی س وزن
می  شــود. ایــن ضایعــات اکثــراً بــه صــورت دمپ  هــای 
باطلــه در نقــاط مختلــف بــه روی هــم دپــو می  شــود کــه بــه 
ــا انجــام واکنش  هــای فیزیکــی و شــیمیایی بــر  مــرور زمــان ب
اکوسیســتم منطقــه تاثیــر منفــی خواهــد داشــت. ایــن حجــم 

ــی  ــت محیط ــکات زیس ــر مش ــاوه ب ــات ع ــم ضایع عظی
ــا محــل  ــا ت ــری آنه ــری و بارب ــع  آوری، بارگی ــه لحــاظ جم ب
دمــپ هزینه  هــای ســنگینی را نیــز بــر صاحبــان ایــن صنعــت 

تحمیــل می  کنــد. 
ســنگ  های  فــرآوری  و  برداشــت  مختلــف  مراحــل  در 
ســاختمانی روش  هــای بــرای کاهــش اثــرات زیســت محیطــی 
حاصــل از ضایعــات آن  هــا وجــود دارد کــه در جــدول ۲ آورده 

شــده اســت.

تعیین مشخصات انواع ضایعات تولیدی
سنگ ساختمانی

ــت،  ــد گرانی ــف مانن ــاختمانی مختل ــنگ  های س ــات س ضایع
ــره دارای  ــنگ و غی ــه س ــک، ماس ــنگ آه ــر، س ــنگ مرم س
ــه  ــک باطل ــن حــال، ی ــا ای ــی هســتند. ب ــای مختلف ــی ه ویژگ
ــه ممکــن اســت  ــد باطل ــه روش تولی ســنگی خــاص بســته ب
ــه  ــی باشــد. ب ــات فیزیکــی و شــیمیایی متفاوت دارای خصوصی
 )CaO( عنــوان مثــال در بــرش باطله  هــا، اکســید کلســیم
 )SiO2( اکســید  دی  ســیلیکون  باطله  هــا،  پرداخــت  در  و 

ــر  ــال ب ــر ح ــه ه ــت. ب ــده اس ــکیل دهن ــی تش ــاد ه ی اصل م
ــای  ــدی، آزمایش  ه ــای تولی ــات باطله  ه ــدازه قطع ــاس ان اس
ــه،  ــته ریزدان ــه دس ــه س ــات ب ــود دارد. ضایع ــی وج متفاوت
متوســط دانــه و درشــت دانــه دســته بنــدی می  شــود کــه رایــج 
ــات  ــن خصوصی ــای تعیی ــامل آزمایش  ه ــا ش ــن آزمایش  ه تری
ــه بنــدی، رطوبــت )محتــوی آب(،  فیزیکــی )آزمایش  هــای دان
ــرار و  ــواد ف ــن م ــرگ و تعیی ــدود آترب ــی، ح ــی حجم چگال
ــای  ــی )آزمایش  ه ــات مکانیک ــن خصوصی ــی(، تعیی ــواد آل م
ــا،  ــری کالیفرنی ــرش مســتقیم، نســبت بارب ــش ب ــم، آزمای تراک

جدول ۲: روش  های پیشنهادی برای کاهش اثرات زیست محیطی ضایعات ناشی از استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی
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آزمایــش ارزش ضربــه  ای، آزمایــش ارزش فشــاری، آزمایــش ز
ــت  ــنگدانه، مقاوم ــش ســامت س ــس، آزمای ــایش لس  آنجل س
ــش  ــن، آزمای ــت کششــی برزیلی فشــاری تک محــوری، مقاوم
ــی  ــات کان ــن خصوصی ــش خمــش( و تعیی ــه  ای، آزمای بارنقط

ــند. ــس( می  باش ــو ایک ــراش پرت ــای پ ــی )آزمایش  ه شناس

بازیافت ضایعات
بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ضایعــات ســنگ در مراحــل مختلــف 
ــت  ــرات زیس ــه اث ــب، ک ــی و نص ــرآوری و بازاریاب ــتخراج، ف اس
ــق  ــتغال در مناط ــاد اش ــاالی ایج ــت ب ــادی دارد، قابلی ــی زی محیط
ــت  ــذاری بازیاف ــرمایه گ ــدک س ــم ان ــتایی و حج ــروم و روس مح
ضایعــات ســنگ مــی بایســت در دســتور کار قــرار گیــرد. بازیافــت 

ــا  ــدازه آن  ه ــنگ و ان ــات س ــوع ضایع ــه ن ــه ب ــا توج ــات، ب ضایع
ــکل ۲(.  ــرد )ش ــورت می  پذی ص

ــکل را  ــدون ش ــزرگ و ب ــای ب ــوک ه ــوب و بل ــای معی ــوک ه بل
می  تــوان در تولیــد عناصــر ارزان قیمــت بــرای مصــارف خارجــی 
ــا  ــک و ی ــای خش ــا و دیواره ــه پیاده  روه ــنگفرش  ها، لب ــد س مانن
ســنگ آرمــور اســتفاده کــرد. اگــر بلــوک هــا در هیــچ یــک از ایــن 
مــوارد قابــل اســتفاده نباشــند، همیشــه مــی تــوان آنهــا را خــرد و 
بــه عنــوان ســنگدانه اســتفاده کــرد. ذرات بــا ابعــاد کوچــک ماننــد 
شــن و ماســه مــی تواننــد در ســاخت مــواد افزودنــی ســاختمانی، 
ــرای  ــد ب ــی توانن ــا م ــوند و ی ــتفاده ش ــده اس ــواد پرکنن ــچ و م گ
تولیــد مــواد معدنــی صنعتــی اســتفاده شــوند. از ضایعــات آهکــی 
ــرای اســتخراج  ــوان ب ــی ت ــاالی CaCO3 م ــوای ب ــل محت ــه دلی ب

شکل ۲: طرح کلی مدیریت ضایعات سنگ
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ــرد در  ــتفاده ک ــاورزی اس ــا کش ــی ی ــرای مصــارف صنعت ــک ب آه
ــیلیس  ــرای اســتخراج ماســه س ــت ب ــوان از گرانی ــه می ت ــی ک حال

اســتفاده کــرد.
برخــی از ضایعــات مربــوط بــه ســنگ  های ارزشــمند ماننــد مرمــر 
هســتند لــذا مــی تــوان از آن  هــا صنایع دســتی تولیــد نمــود. کوبیک 
هــای ســنگی بــرای اســتفاده در ســنگفرش هــا مــورد اســتفاده قــرار 
مــی گیرنــد و پــودر ســنگ را نیــز مــی تــوان بــه صــورت مصالــح 
ســاختمانی مــورد اســتفاده قــرار داد. در مجمــوع ضایعــات ســنگ، 
قابلیــت اســتفاده در صنعــت ســیمان، مصنوعــات ســنگی و هنــری، 
ــک،  ــنگ موزائی ــنگی، س ــی س ــنگ، کاش ــازی، پودرس ــمه س مجس
ســنگ مصنوعــی، صنایــع شــیمیایی، اهــداف کشــاورزی، گوگــرد 
زدایــی بخارهــای نیــروگاه هــای حرارتــی، تولیــد کاغــذ، پاســتیک 
ســازی، شیشــه ســازی، ســنگفرش، ظــروف ســنگی، جواهرســازی، 

تولیــد ســیمان مصنوعــی بــرای ســاختن آجــر و مصالح ســاختمانی 
ــوج  ــوان م ــوص، بعن ــفالت  هاي مخص ــا، آس ــاده ه ــازی ج زیرس
ــن  ــوع آذری ــي از ن ــنگ  هاي ضایعات ــر س ــد. اگ شــکن و ... را دارن
باشــند کــه ســخت هســتند مي  تــوان از آن  هــا بــراي تولیــد 
ــرم باشــند ماننــد  ــي اگــر ســنگ  ها ن ســنگفرش اســتفاده نمــود ول
ــا  ــود ی ــل نم ــنگ تبدی ــودر س ــه پ ــا را ب ــوان آن  ه ــن مي  ت تراورت
ــتفاده  ــا اس ــه در نماه ــک ک ــنگ  هاي آنتی ــه س ــراي تهی ــا ب از آن  ه

ــرد. ــره ب ــود به مي  ش
ــادن و  ــدی از مع ــات تولی ــف ضایع ــای مختل ــه کاربرده خاص
ــز در جــدول  ــات نی ــدازه قطع ــر اســاس ان ــرآوری ب ــای ف واحده

ــت. ــده اس ۳ آورده ش

جدول ۳: کاربرد ضایعات سنگ ساختمانی بر اساس اندازه قطعات



           

در بســیاری از شــهر  های صنعتــی دنیــا، آلودگــی هــوای ناشــی 
از کربــن و گازهــای اســیدی و ســولفاته دیــده می  شــود. 
گازهــای مذکــور از احتــراق ســوخت  های جامــد و مــواد نفتــی 
در صنایــع، حمــل و نقــل و سیســتم  های گرمایــش منــازل 
ــل و  ــایل حم ــی و وس ــای صنعت ــد. تولیدی  ه ــود می  آین بوج
نقــل، ترکیبــات نیتــروژن  دار را تولیــد می  کننــد کــه در تشــکیل 
اســیدهای نیــروژن  دار نقــش مهــم دارد. قطعــات کوچــک 
ــه  ــی زشــت در ســنگ  ها شــده و ب ــروز نمای آلودگــی باعــث ب
ــای  ــود. آلودگی  ه ــا می  ش ــدن آن  ه ــه  دار ش ــب لک ــج موج تدری
ــب  ــرخ تخری ــترش ن ــث گس ــم  گیری باع ــور چش ــیدی بط اس
ــید  ــیدی، دی  اکس ــم اس ــن مهاج ــود. مهم  تری ــا می  ش درآهک  ه
گوگــرد )SO2( اســت کــه بــه شــدت می  توانــد در آب محلــول 
ــد. دو  ــکیل ده ــید )H2SO3( را تش ــولفوریک اس ــده و س ش
ــه آهک  هــا رخ دهــد: ــاق ممکــن اســت در هجــوم اســید ب اتف
ــد  ــوا می  توان ــیژن ه ــا اکس ــرد ب ــید گوگ ــب دی  اکس 1( ترکی
آهــک )CaCO3( را مــورد هجــوم قــرار داده و کلسیم  ســولفات 
ــد.  ــت ده ــه دس ــی ب ــوان خروج ــه عن )CaSO4( و آب را ب
ســپس کلسیم  ســولفات آب را وارد ترکیــب بلــوری خــود کــرده 
ــر  ــچ( )CaSO4 . 2H2O( ظاه ــس )گ ــی ژیپ ــورت کان و بص

می  شــود.

۲( دی  اکســید گوگــرد می  توانــد آهــک را بطــور مســتقیم تحــت 
تاثیــر قــرار داده و کلسیم  ســولفید )CaSO3( تولیــد کنــد. 
کلسیم  ســولفیدی تولیــد شــده ســپس بــا اکســیژن وارد واکنــش 

ــه گــچ می  شــود. ــل ب ــا تبدی شــده و نهایت
ــیار  ــود بس ــوب و مه  آل ــرایط مرط ــوص در ش ــیر اول بخص مس
ــودی  ــه خ ــده ب ــاد ش ــی ایج ــش گچ ــت. پوش ــر اس محتمل  ت
ــد  ــرد را آهســته  تر می  کن خــود، هجــوم بیشــتر دی  اکســید گوگ
ــا اســپری  های دیگــر، باعــث  ــاران ی ــق ب ــی شستشــو از طری ول
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــوند. الزم ب ــوم می  ش ــد هج ــرار رون تک
ــک را  ــد ســطح آه ــوب می  توان ــرایط مرط ــوا در ش ــی ه آلودگ
تحــت تاثیــر قــرار داده و موجــب لکــه  دار شــدن و تیره  شــدگی 

ســطح ســنگ شــود.
ــاوت  ــی متف ــید کم ــوم اس ــیوه  ی هج ــم  دار، ش ــک منیزی در آه
اســت. ترکیــب شــیمیایی آهــک منیزیــم  دار دامنــه  ی گســترده  ای 
ــت  ــر از دولومی ــنگ کمت ــن س ــم در ای ــهم منیزی ــا س دارد ام
ــی  ــک دولومیت ــوان آه ــه عن ــی ب ــم  دار گاه ــک منیزی اســت. آه
نیــز شــناخته می  شــود امــا ایــن اصطــاح ممکــن اســت 
ــنگ  ــر دو س ــب ه ــه ترکی ــر آنک ــود مگ ــی ش ــب گمراه موج
بهــم نزدیــک باشــد. در قســمت  هایی از ســاختمان کــه شــامل 
ــم  دار اســت، اســیدها از گازهــای گوگــرددار جــو  آهــک منیزی
حاصــل می  شــوند و ســطح ســنگ را مــورد هجــوم قــرار 
ــولفات  ــا، کلسیم  س ــن واکنش  ه ــی ای ــول نهای ــد؛ محص می  دهن
ــواع مختلــف  ــر اســید در ان ــرخ تاثی و منیزیم  ســولفات اســت. ن
آهک  هــای منیزیــم  دار متفــاوت اســت و هرچــه ترکیــب ســنگ 

�تاثیر گازهای اسیدی 
وی  موجود در جو بر ر
سنگ های ساختمانی

سعید نجاتی
دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی

دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس معدن و زمین شناسی شرکت راداستون
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ــر  ــوم کمت ــن هج ــر ای ــود، تاثی ــر می  ش ــت نزدیک  ت ــه دولومی ب
می  شــود.

چــون مرمــر اساســا از کربنات  کلســیم ســاخته شــده اســت، لــذا 
درهنــگام مواجهــه بــا اســید  های گوگــرددار رفتــاری مشــابه یــا 
ــای  ــه  ی واکنش  ه ــک، ادام ــد آه ــد. همانن ــان می  ده ــک نش آه
شــیمیایی بــه شستشــو توســط آب بــاران بســتگی دارد. هنــگام 
بــارش بــاران، لکه  هــای گچــی در ســطح مرمــر شســته شــده و 
ســطح ســنگ بــه مــرور زمــان هــوازده می  شــود. امــا بــا توجــه 
بــه اینکــه ســطح مرمــر عــاری از حفــرات اســت، تاثیــرات ثانوی 
ناشــی از تبلــور گــچ در حفــرات صــورت نمی  گیــرد؛ بنابرایــن، 
نــرخ فرســایش در محیــط مشــابه بطــور قابــل ماحضــه  ای کمتر 
ــرعت  ــه س ــورده ب ــش خ ــر پولی ــه مرم ــت اگرچ ــک اس از آه
ســطح صــاف خــود را از دســت خواهــد داد. در برخــی مــوارد، 
مرمــر بــه صورتــی تخریــب می  شــود کــه بنظــر می  رســد 
ناشــی از تغییــرات شــدید دمایــی باشــد اگرچــه ایــن مــورد نیــاز 
بــه تحقیقــات بیشــتر دارد. اعمــال ســرمایش و گرمایــش شــدید 
ــای کلســیت  ــای بلوره ــی در مرزه ــه حرکات ــد منجــر ب می  توان
شــود؛ رخــدادی کــه نــه تنهــا ممکــن اســت باعــث خــم شــدن 
برش  هــای ســنگ مرمــر در حــد مقیــاس ســانتی  متر شــود 
ــش  ــال دارد. افزای ــه دنب ــر را ب ــل مرم ــش در تخلخ ــه افزای بلک
ــچ در  ــور مجــدد گ ــث تبل ــه  ی خــود باع ــه نوب ــز ب تخلخــل نی
خلــل و فــرج شــود کــه در ایــن صــورت هوازدگــی بــا ســرعت 

بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت.

لودگی هوا در ماسه  سنگ، اسلیت تاثیر آ
ــده  ــکیل ش ــز تش ــی کوارت ــنگ از کان ــم ماسه  س ــمت اعظ قس
اســت کــه به  وســیله  ی ســیمان  های مختلــف بهــم متصــل 

ــای  ــا دانه  ه ــز ب ــای کوارت ــز دانه  ه ــات نی ــی اوق ــوند. گاه می  ش
ــزی  ــنگ  های کوارت ــتند. ماسه  س ــراه هس ــکا هم ــپار و می فلدس
ــا در  ــتند ام ــاوم هس ــیار مق ــردی بس ــیدهای گوگ ــل اس در مقاب
نتیجــه  ی آلودگــی هــوا بســیار کثیــف و زشــت می  شــوند؛ ایــن 
ســنگ  ها در اثــر شســتگی بــاران نســبت بــه زمانــی کــه از بــاران 
ــر  ــن نظ ــه از ای ــد ک ــوه می  کنن ــر جل ــتند، کثیف  ت ــان هس در ام
رفتــاری کامــا متفــاوت بــا آهــک یــا مرمــر دارنــد. اســیدهای 
 Calcareous( آهکــی  ماسه  ســنگ  های  هــوا،  گوگــردی 
قــرار می  دهنــد؛  را ســریع  تر مــورد هجــوم   )Sandstone
ــرایط آب  ــا در ش ــه آهک  ه ــبت ب ــنگ  ها نس ــن س ــی ای هوازدگ
ــال  ــرا انح ــد زی ــدیدتر رخ می  ده ــز ش ــان نی ــی یکس و هوای
ــیاری از  ــاده و بس ــاق افت ــر اتف ــک زودت ــک آه ــات کوچ قطع

دانه  هــای ماســه  ای رهــا می  شــوند.
برخــی از ماسه  ســنگ  ها ســیمان دولومیتــی دارنــد. در مجمــوع، 
ــد  ــی می  توانن ــنگ  های آهک ــر از ماسه  س ــنگ  ها بهت ــن ماسه  س ای
ــن موضــوع  ــد. ای ــت کنن ــای اســیدی مقاوم ــل آالینده  ه در مقاب
ــه  ــت نســبت ب ــر دولومی ــری کمت ــر پذی ــل تاثی ــه دلی ــاال ب احتم
آهــک در مواجهــه بــا اســید اســت. ماسه  ســنگ  هایی کــه دارای 
ــنگ  ــوان ماسه  س ــه عن ــتند ب ــی از رس هس ــل توجه ــر قاب مقادی
مقابــل عوامــل هوازدگــی  در  آرژیلیتــی شــناخته شــده و 
ــگام مرطــوب  ــن ســنگ  ها هن ــد. ای مقاومــت بســیار کمــی دارن
ــدون  ــد ب و خشــک شــدن، مقاومــت خــود را از دســت می  دهن
آنکــه حتــی توســط گازهــای اســیدی پایــه گوگــرد متاثــر شــده 
ــیت در  ــادی کلس ــر زی ــه مقادی ــلیت  هایی ک ــنگ اس ــند. س باش
ــای  ــتند. گازه ــش هس ــتعد واکن ــز مس ــد نی ــود دارن ــب خ ترکی
اســیدی پایه  گوگــرد موجــود در هــوا، در آب بــاران حــل 
ــنگی  ــات س ــن صفح ــی در بی ــد مویینگ ــط فرآین ــده و توس ش
ــد  ــم را تولی ــیدهای مهاج ــه، اس ــوند؛ در ادام ــته می  ش ــه داش نگ
ــرده و باعــث ضعــف  ــر ک ــه کلســیت ســنگ را متاث ــد ک می  کنن
ــود  ــور خ ــا تبل ــا ب ــده از واکنش  ه ــد ش ــچ تولی ــود. گ آن می  ش
باعــث ضعیف  تــر شــدن ســنگ شــده و در ایــن حالــت اســت 
کــه ســطح اســلیت در محــل اتصــال صفحــات بــه راحتــی قابــل 

جدایــش اســت.
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نگاهی به �کنولوژی �ولید 
سنگ های مصنوعی

سید حسن میراحدی
دانشجوی زمین شناسی،

 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده
ــوژی  ــی تکنول ــق و بررس ــه تحقی ــن مقال ــه ای ــدف از ارائ ه
ــی  ــنگ های مصنوع ــت. س ــی اس ــنگ های مصنوع ــد س تولی
بیــش از 5۰ دهــه اســت کــه نقــش قابــل توجهــی در 
امــروزه  دارد.  بشــر  ســاختمانی  ســازه های  خصــوص 
ســنگ های مصنوعــی در اشــکال مختلفــی و در انــواع و اقســام 
ــنگ  ــوع س ــر ن ــد ه ــد تولی ــوند. فرآین ــد می ش ــی تولی متفاوت
مصنوعــی، شــامل چندیــن مرحلــه اســت کــه نیازمنــد ابــزار و 
مراحــل تخصصــی در تولیــد آن اســت. ایــران هــم از ســری 
کشــورهایی اســت کــه در جهــت تولیــد ســنگ های مصنوعــی 
ــد  ــع می توان ــه تب ــت و ب ــته اس ــادی را برداش ــای زی قدم ه
ــی  ــد ضایعــات ســنگی، تزئین ــد. تولی پیشــرفته هــم عمــل کن
ــت  ــوردار اس ــی برخ ــد باالی ــران از درص ــتیکی در ای و پاس
ــدات  ــه تولی ــد ک ــی باش ــه مثبت ــد نکت ــر می توان ــن ام و همی
ســنگ های مصنوعــی در ایــران بیــش از پیــش افزایــش 
ــات  ــا از ضایع ــه تنه ــه ن ــود ک ــبب می ش ــر س ــن ام ــد. ای یاب
ــه  ــود، بلک ــودمند می ش ــد و س ــتفاده مفی ــت اس ــن صنع در ای
کاهــش هزینــه هــم در خصــوص بازیافــت ضایعــات بــه دنبال 

خواهــد داشــت. ســنگ های مصنوعــی بایــد از نظــر عمــران و 
مهندســی، هــم در حیــن تولیــد و هــم ســاخت و ســاز مــورد 
ــن ســنگ ها  ــه ای ــد، چــرا ک ــرار بگیرن ــی ق ســنجش و ارزیاب
ــد می شــوند  ــی تولی ــای مختلف ــت و اندازه ه ــاد، ضخام در ابع
و بایــد طــوری بــکار گرفتــه شــوند کــه از اســتحکامات الزم 
ــوع شــکلی و رنــگ،  ــن از نظــر تن برخــوردار باشــند. همچنی

ــود. ــد ب معمــاران هــم صاحــب نظــر خواهن

مقدمه
تولیــد و تکنولــوژی ســاخت ســنگ های مصنوعــی   بــه دهــه 
ــر می گــردد کــه در همــان  ــا ب 196۰ میــادی در کشــور ایتالی
ــای  ــد ســنگ ه ــه تولی ــن کارخان ــا اولی ــه در کشــور ایتالی ده
مصنوعــی بنــا نهــاده شــد. ابتــدا طراحــان و آرشــیتکت ها بــه 
منظــور زیبــا جلــوه دادن و چشــم نواز تــر ســاختن بنــا هــای 
ــاختمان،  ــی س ــی و خارج ــی داخل ــم از طراح ــاختمانی اع س
ــد و در  ــه دادن ــی را ارائ ــای مصنوع ــنگ ه ــد س ــده تولی ای
ــن  ــا پیشــرفت صنعــت ســاختمان و همچنی ــا ب طــی ســال ه
بــا افزایــش تقاضــای عرضــه ســنگ های مصنوعــی بــا تنــوع 

فرآوری
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ــنگ های  ــاخت س ــد س ــده تولی ــا ای ــد ت ــبب گردی ــر، س باال ت
مصنوعــی در ســایر کشــور ها پدیــد آیــد )امیــری، افشــار زاده، 

نیــکان سرشــت، 1۳86: 1(.
ــرای  ــه ب ــواد اولی ــه م ــت اســت ک ــز اهمی ــز حائ ــه نی ــن نکت ای
ــد ســنگ هــای مصنوعــی، از اجــزا ســنگ هــای طبیعــی  تولی
تهیــه می شــود. انتخــاب رنــگ و طــرح مــورد نظــر بــا افــزودن 
ــای  ــف در ســنگ ه ــواد مختل ــری م ــکار گی ــا و ب ــه ه رنگدان
ــی  ــن افزودن ــه ای ــر اســت. از جمل ــکان پذی ــز ام ــی نی مصنوع
هــا می تــوان بــه قطعــات ســنگ های قیمتــی، قطعــات فلــزی، 
دانــه هــای فســیلی و... اشــاره داشــت. در اصــل ســنگ هــای 
مصنوعــی از ترکیــب ســنگ هــای طبیعــی بــا مــواد افزودنــی، 
تولیــد مــی شــوند. البتــه ایــن کار ســبب کاهــش وزن در ایــن 
ــریع  ــا س ــب آن ه ــه نص ــود و در نتیج ــا می ش ــنگ ه ــوع س ن
ــکان  ــری، افشــار زاده، نی ــود. )امی ــر خواهــد ب ــر و آســوده ت ت

ــت، 1۳86: 1-۲(. سرش
ــرح اســت  ــن ش ــی بدی ــنگ مصنوع ــر از س ــع ت ــف جام تعری
کــه یــک نــوع محصــول ســاختمانی اســت کــه بــر پایــه بتــن 
تقویــت شــده و در تولیــد آن از رزیــن هــای پلیمــری خــاص 
ــگام  ــود و در هن ــی ش ــتفاده م ــیمیایی اس ــای ش ــی ه و افزودن
ــار  ــرد، فش ــی ویب ــای فیزیک ــر فرآینده ــت تاثی ــاخت تح س
و خــاء قــرار می گیرنــد. ســنگ های مصنوعــی حــاوی 
ــه ی  ــا بدن ــان ب ــطحی یکس ــون و دارای س ــای گوناگ طرح ه
ــی،  ــی ســنگ طبیعــی می باشــند. )میرجلیل خــود و دارای زیبای

)9  :1۳9۳

مواد و روش ها
فرآیند تولید سنگ های مصنوعی

ــی  ــنگ مصنوع ــوع س ــک ن ــد ی ــد تولی ــن قســمت فرآین در ای
ــح داده  ــن دار توضی ســمنت پاســت و ســنگ مصنوعــی رزی

خواهــد شــد.
ســنگ مصنوعــی ســمنت پاســت: ســنگ مصنوعــی ســمنت 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــی اســت ک ــی ســنگ مصنوع پاســت )نوع
ترکیبــات پلیمــری و نانــو ســاخته می شــود(. ایــن نــوع ســنگ 
ــیمان،  ــن(، س ــتر )رزی ــی اس ــه پل ــواد اولی ــامل م ــی ش مصنوع
ــر ) ســخت  ــه( و هاردن ــت )رنگدان ــنگ، پیگمن ــه، پودرس ماس
کننــده رزیــن( اســت. ایــن مــواد بایــد بــه نســبت مشــخص بــا 
هــم مخلــوط شــوند و ســپس بــه بخــش قالــب ریــزی و فــرم 
ــه  ــره ب ــه در بخــش ســیلوی ذخی ــواد ک ــن م ــد. ای دهــی برون
ــد زیــر هــر ســیلو دســتگاه توزیــن  ــه قــرار دارن طــور جداگان
ــپس  ــن و س ــت توزی ــه دق ــواد ب ــذا م ــرار دارد، ل ــک ق اتوماتی
بــه مخــزن بزرگتــر )مخــزن اختــاط( مــی رونــد کــه در زیــر 
ــه  ــاط اولی ــس از اخت ــواد پ ــرار دارد. م ــواد ق ــیلوهای م س
ــا  ــی رود و در آنج ــاز م ــات س ــر م ــه میکس ــه ب ــط نقال توس

ــه  ــل از ریختــن مــواد ب ــرد، قب ــی انجــام مــی گی اختــاط نهای
ــا رنــگ و هاردنــر و ســپس  ــه ترتیــب ب قالــب، کــف قالــب ب
ــرم  ــزی و ف ــب ری ــیده می شــود و ســپس قال ــتر پوش ــی اس پل
دهــی بوســیله ویبــره انجــام مــی شــود. بــا توجــه بــه این کــه 
ــر تشــکیل  ــیمانی نیســت و بخشــی از پلیم ــا س محصــول تنه
شــده بایــد حداقــل ۲ روز در قالــب بمانــد تــا مــواد پلیمــری 
اعــم از رنــگ، هاردنــر و پلــی اســتر بــه الیــه ســیمانی چســبیده 
و قابــل جــدا ســازی نباشــند. و بعــد از این کــه مــواد در قالــب 
جــا افتــاد، توســط کارگــر قالــب هــای پــر شــده در محوطــه 
و روی هــم دپــو مــی شــوند و بعــد از اینکــه محصــول داخــل 
قالــب ســفت شــد از قالــب خــارج و بــه انبــار محصــول منتقــل 

ــی، 1۳9۳: ۲5( ــد. )میرجلیل ــی گردن م
ــت  ــود دارد و در قیم ــه خ ــوص ب ــب مخص ــکلی قال ــر ش ه
ــا در  ــوش و نم ــب کفپ ــی قال ــوع کل ماشــین آالت طــرح دو ن
نظــر گرفتــه شــده اســت. ویژگــی خــاص در تولیــد محصــول 
ــوری  ــد ط ــا بای ــب ه ــند قال ــی باش ــا م ــب ه ــر قال ــورد نظ م
ــه هــم محصــول ضخامــت مناســب جهــت  طراحــی شــود ک
ــح  ــه مصال ــد ک ــوری نباش ــم ط ــد و ه ــته باش ــت داش مقاوم
زیــادی مصــرف نمایــد. یعنــی ضخامتــی کــه حالــت ایــده آل و 
مناســبی هــم از نظــر مقاومــت و هــم از نظــر مصــرف مصالــح 

ــی، 1۳9۳: ۲5-۲6(. ــد )میرجلیل ــته باش ــه داش ــواد اولی و م

فرایند تولید سنگ مصنوعی رزین دار
ایــن نــوع ســنگ مصنوعــی کــه از مــواد بازیافتــی زائــد از قبیــل 
ــه شیشــه و خــرده ســنگ های حاصــل از فــرآوری ســنگ  زبال
بــه عنــوان مــواد خــام بــا اســتفاده از تراکــم و ویبــره در یــک 
ــه شیشــه )4۰٪( و  ــودر زبال ــط خــاء ســاخته می شــود. پ محی
ســنگدانه هــای ریــز گرانیــت )6۰٪( مخلــوط شــده بــا رزیــن 
ــه عنــوان چســب و تحــت فشــار  پلیمــر اشــباع نشــده )8٪( ب
ــنگ  ــرد. س ــرار می گی ــاء ق ــرایط خ ــره در ش ــی و ویب تراکم
مصنوعــی از نظــر مقاومــت و درصــد جــذب آب مناســب تــر 
از ســنگ طبیعــی مــی باشــد. نتایــج تجربــی نشــان می دهــد در 
میــان فشــار تراکمــی، ویبــره و خــاء، فشــار تراکمــی تعییــن 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی باش ــاری م ــت فش ــی مقاوم ــده اصل کنن
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــر دارن ــم تاثی ــاء در تراک ــره و خ ــرایط ویب ش
ــا  ــه هــا ب ــا دان ــاال، ویبــره هــم الزم اســت، ت فشــار تراکمــی ب
دقــت بیشــتر فشــرده شــوند. بــرای تولیــد ســنگ مصنوعــی بــا 
کیفیــت بــاال و بــدون خلــل و فــرج، نیــاز بــه پمــپ خــاء مــی 
ــن ســنگ دانه هــا در طــول  ــاده بی ــه دام افت ــا هــوای ب باشــد ت

فرآینــد اختــاط حــذف شــود )میرجلیلــی، 1۳9۳: ۲6(.

تکنولوژی ساخت سنگ مصنوعی 
نتایج تجربی نشان می دهد، فشار تراکمی، ویبره و خاء، 
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از عوامــل موثــر در تکنولوژی ســاخت ســنگ مصنوعی و باعث 
ــند،  ــی می باش ــی و مکانیک ــای فیزیک ــت ویژگی ه ــود کیفی بهب
اگــر چــه فشــار تراکمــی تعییــن کننــده اصلــی تراکــم مصالــح 
ــره و  ــرایط ویب ــی ش ــد ول ــی می باش ــنگ مصنوع ــب س در قال
خــاء در تراکــم تاثیــر دارنــد. عــاوه بــر فشــار تراکمــی بــاال، 
ــا دقــت بیشــتر فشــرده  ویبــره هــم الزم اســت، تــا دانــه هــا ب
شــوند، اعمــال فشــار بیــش از حــد موجــب لــه شــدن و ایجــاد 
ــد فشــرده ســازی  ــی شــود. فراین ــا م ــه ه ــرک در ســنگ دان ت
تحــت خــاء هــر گونــه فضــای ماکروســکوپی در مخلــوط را 
بــه فضــای میکروســکوپی کــه توســط چســباننده ها پرخواهنــد 

ــی، 1۳9۳: ۲7(. ــد )میرجلیل ــل می کن ــد تبدی ش
ــردن،  ــم ک ــگام متراک ــی: در هن ــنگ مصنوع ــاء در س ــر خ اث
هــوای محبــوس شــده بیــن ســنگ دانه ها را بــه راحتــی 
ــاء  ــم و خ ــه تراک ــی ک ــط زمان ــرد، فق ــذف ک ــوان ح ــی ت نم
ــنگ  دانه ها را  ــن س ــوای بی ــود ه ــام ش ــم انج ــا ه ــان ب همزم
می تــوان بــه راحتــی حــذف کــرد. حــذف کــردن هــوا باعــث 
ــا و  ــنگ دانه ه ــن س ــرج بی ــل و ف ــکیل خل ــری از تش جلوگی
کاهــش جــذب آب شــده، در نتیجــه مقاومــت فشــاری ســنگ 
مصنوعــی افزایــش مــی یابــد. ولــی بــا افزایــش خــاء بیــش از 
حــد، تعــداد زیــادی روزنــه در نمونــه تشــکیل شــده و باعــث 

ــی، 1۳9۳: ۲7(. ــود )میرجلیل ــاری می ش ــت فش ــش مقاوم کاه
ــره باعــث تنظیــم جهــت  ــره در ســنگ مصنوعــی: ویب ــر ویب اث
ــاختار  ــک س ــدی در ی ــب بن ــرای قال ــا ب ــنگ دانه ه ــری س گی
ــره، مقاومــت  ــا اعمــال ویب ــن ب ــر مــی باشــد. بنابرای متراکــم ت
ــد. ســنگ مصنوعــی دارای  ســنگ مصنوعــی افزایــش مــی یاب
نســبت تخلخــل و درصــد جــذب آب پایین تــر از ســنگ 
ــت  ــی مقاوم ــنگ طبیع ــه س ــی ک ــد در صورت ــی می باش طبیع
خمشــی پاییــن، درصــد جــذب آب بــاال و تخلخــل زیــاد مــی 
باشــد. بنابرایــن کاربــرد ســنگ مصنوعــی بــرای پوشــش دیــوار 

ــد.  ــده آل می باش ــف ای و ک

اثر خالء در سنگ مصنوعی
در هنــگام متراکــم کــردن، هــوای محبــوس شــده بیــن 
ــط  ــرد، فق ــذف ک ــوان ح ــی ت ــی نم ــه راحت ــنگ دانه ها را ب س
ــود  ــام ش ــم انج ــا ه ــان ب ــاء همزم ــم و خ ــه تراک ــی ک زمان
هــوای بیــن ســنگ دانه ها را می تــوان بــه راحتــی حــذف 
کــرد. حــذف کــردن هــوا باعــث جلوگیــری از تشــکیل خلــل و 
فــرج بیــن ســنگ دانه ها و کاهــش جــذب آب شــده، در نتیجــه 
مقاومــت فشــاری ســنگ مصنوعــی افزایــش مــی یابــد. ولــی بــا 
افزایــش خــاء بیــش از حــد، تعــداد زیــادی روزنــه در نمونــه 
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ــود  ــاری می ش ــت فش ــش مقاوم ــث کاه ــده و باع ــکیل ش تش
)میرجلیلــی، 1۳9۳: ۲7(.

اثر ویبره در سنگ مصنوعی
ویبــره باعــث تنظیــم جهــت گیــری ســنگ دانه هــا بــرای قالــب 
ــا  ــن ب ــی باشــد. بنابرای ــر م ــم ت ــک ســاختار متراک ــدی در ی بن
اعمــال ویبــره، مقاومــت ســنگ مصنوعــی افزایــش مــی یابــد. 
ســنگ مصنوعــی دارای نســبت تخلخــل و درصــد جــذب آب 
ــنگ  ــه س ــی ک ــد در صورت ــی می باش ــنگ طبیع ــر از س پایین ت
ــاال و  ــن، درصــد جــذب آب ب ــت خمشــی پایی ــی مقاوم طبیع
ــرد ســنگ مصنوعــی  ــاد مــی باشــد. بنابرایــن کارب تخلخــل زی

ــد. ــده آل می باش ــف ای ــوار و ک ــش دی ــرای پوش ب

عمل آوری سنگ مصنوعی
در تکنولــوژی ســنگ مصنوعــی نیــاز بــه ایجــاد میــزان حــرارت 
ــه دســتگاه هــای خشــک کــن نمی باشــد.  ــاز ب ــا نی محیــط و ی
ــتفاده  ــت اس ــه عل ــت ب ــمنت پاس ــوالت س ــد محص در تولی
ــام  ــگ )حم ــام کیورین ــه انج ــاز ب ــاص نی ــو خ ــات نان از ترکیب
بخــار( و یــا آبیــاری محصــول نمــی باشــد. مــدت زمــان عمــل 
آوری در تکنولــوژی ســمنت پاســت بیــن 1۰ الــي ۲4 ســاعت 

مــی باشــد )میرجلیلــی، 1۳9۳: ۲8(.

مواد خام موجود در سنگ ها
ــه  مــواد خــام موجــود در ســنگ های مصنوعــی را می توانیــم ب

صــورت زیــر دســته بندی کنیــم:

آگرگات ها:
مرمریــت،  ماننــد  مــوادی  شــامل  می توانــد  آگرگات هــا 
ــل  ــیلیکاته مث ــا س ــي ی ــنگ هاي آهک ــر س ــت و دیگ دولومی
ــت، ماســه هــاي ســیلیکاتي،  ــز، بازال ــري، کوارت ــت، پرفی گرانی
کوارتزیــت و... باشــند. آگــرگات هــا معمــوال بــه شــکل دانــه 
ــوند.  ــرده مي ش ــکار ب ــف ب ــاي مختل ــه در اندازه ه ــاي ماس ه
آگــرگات هــا ممکــن اســت از خــرد شــدن قطعــات بزرگ تــر 
ــا از روســوبات ماســه اي بطــور مســتقیم برداشــت  ســنگي و ی
ــا بســتگي  ــدي آن ه ــدازه و دانه بن ــت، ان ــوند. انتخــاب طبیع ش
بــه ســیماي ســنگ و مشــخصات فیزیکــي و مکانیکــي محصول 

ــت، 1۳86: 7( ــکان سرش ــار زاده، نی ــری، افش دارد )امی

پودرها و مينرا ل هاي پركننده:
ــي و ســنگي کامــا خــرد شــده  ــن مــواد شــامل مــواد معدن ای
بــا جنــس هــاي متفــاوت مــي باشــند. بطــور طبیعــي، کربنــات 
هــاي کلســیم بــراي ســنگ هاي ترکیبــي مــورد اســتفاده 
ــاد  ــه در ابع ــي ک ــاي آهک ــرگات ه ــه از آگ ــد ک ــرار مي گیرن ق

ســیلیکات مي باشــند، در ترکیــب خــود بــکار گرفتــه و بوســیله 
ــاي  ــرال ه ــد. مین ــکل مي گیرن ــیلیکاتي ش ــاي س ــرگات ه آگ
ــواد  ــب م ــیعي در ترکی ــور وس ــا بط ــد آگرگات ه ــده مانن پرکنن
ــت،  ــکان سرش ــار زاده، نی ــری، افش ــد )امی ــکار مي رون ــام ب خ

)7  :1۳86

چسبانده ها:
در تکنولــوژی ســنگ های مصنوعــی بــه منظــور تولیــد بلوک هــا 
ایــن اجــازه داده مــی شــود تــا هــم از چســب هــای ارگانیــک 
)رزینهــای ســاختاری و هــم از چســباننده هــای غیــر ارگانیــک 
)ســیمان( بــدون هیــچ تغییــری در پــان تولیــد اســتفاده 
شــود. البتــه هــر چســباننده ویژگــی هــای خــاص خــود را بــه 

ــی، 1۳9۳: ۲۲(. ــد داد )میرجلیل ــول خواه محص

رنگ دانه ها:
ــا   ــي را ب ســنگ هــای مصنوعــی می تواننــد رنگ هــاي گوناگون
ــا  ــه ه ــند. رنگ دان ــته باش ــا داش ــي رنگ دانه ه ــزودن  بعض اف
نقــش رهبــري وهدایــت کنندگــي در پروســه ســاخت را دارنــد، 
در واقــع بــه همــراه رنــگ طبیعــي و انــدازه آگــرگات  آن هــا، 
ــد و رایــج  ــه وجــود مي آورن رنگ هــاي جــذاب و زیبایــي را ب
تریــن رنگ دانــه هــاي مــورد اســتفاده اکســیدهاي فلــزي پــودر 
ــن  ــا را تامی ــادگي آنه ــه س ــد ب ــه مي توان ــند ک ــي باش ــده م ش
نمــود و بــه عنــوان رنگ هــاي صنعتــي در بــازار وجــود دارنــد. 
بــه دلیــل ســاختار شــیمیایي ثابــت ایــن رنــگ دانــه هــا، ایــن 
ــد.  ــگ نمي دهن ــر رن ــان تغیی ــرور زم ــه م ــزي ب ــیدهاي فل اکس
ــرم در  ــا 5 کیلوگ ــن ۳ ت ــوال بی ــیدها معم ــي از اکس ــدار کم مق
هــر متــر مکعــب بــراي رنــگ کــردن مخلــوط ســنگ مصنوعــي 
بــکار مــي رود )امیــری، افشــار زاده، نیــکان سرشــت، 1۳86: 8(

افزودنی ها:
مــواد مختلفــي هســتند کــه بــه مقاصــد مختلــف و بــه مقــدار 
ــت ها و  ــوند. کاتالیزیس ــزوده مي ش ــوط اف ــه مخل ــم ب ــیار ک بس
ــه  ــوط اضاف ــه مخل ــن ب ــردن رزی ــراي ســخت ک ــا ب پروموتره
ــوط  ــي مخل ــب وزن ــد ترکی ــا ۳ درص ــن 1 ت ــه بی ــوند ک مي ش

ــکان سرشــت، 1۳86: 8( ــری، افشــار زاده، نی ــد )امی ان

رنگ آمیزی:
رنــگ کــردن ســنگ هــای مصنوعــی شــامل دو مرحلــه اســت 
ــر  ــه ه ــه ب ــه اســت ک ــگ زمین ــوط رن ــه اول مرب اســت. مرحل
ــگ  ــاوي رن ــوص ح ــب مخص ــیدن ترکی ــق پاش ــنگ از طری س
ــی  ــزوه م ــري ســنگ اف ــب گی ــل از قال ــن قب ــاي اکســید آه ه
شــود. مرحلــه دوم رنــگ آمیــزی هــم مربــوط بــه رنــگ نمــاي 
ــه صــورت دلخــواه میتــوان رنــگ آمیــزی  ســنگ اســت کــه ب
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کــرد و بــه همیــن دلیــل تغییــر رنــگ در ســنگ در طول ســالیان 
ــف ایجــاد نخواهــد شــد  ــا آب و هــواي مختل ــه ب و در مواجه

ــکان سرشــت، 1۳86: ۳-4( ــری، افشــار زاده، نی )امی

انواع سنگ مصنوعی
ــدی،  ــای تولی ــنگ ه ــه در س ــکار رفت ــواد ب ــوع م ــه ن ــته ب بس

ســنگ های مصنوعــی را بــه دو دســته تقســیم می کننــد:
سنگ هاي مرمریتی: 

ــر و دیگــر ســنگ هاي  ســنگ هایی کــه حــاوي ســنگ های مرم
ــتند. آهکي هس

سنگ هاي گرانيتی:
ــي، ســیلیکا، گرانیــت،  ســنگ هایی کــه حــاوی کوارتز،کوارتزیت

ــود. ــامل می ش ــیلیکاته را ش ــنگ هاي س ــري و دیگرس پرفی
ــت، ســرپانتین و...  ــد اســلیت، دولومی ــواد ســنگي مانن دیگــر م
ــواد  ــاب م ــد .انتخ ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــز مي توانن نی
ســنگي بســتگي بــه ســیماي نهایــي محصــول تولیــد شــده دارد 

ــت، 1۳86: 4(. ــکان سرش ــار زاده، نی ــری، افش )امی

طبقه بندی سنگ های مصنوعی
بر اساس نوع سیمان

ســنگ مصنوعــی ســیمانی، نوعــی ســنگ مصنوعــی اســت کــه 
در ســاخت آن از ســیمان بــه عنــوان چســباننده اصلــی اســتفاده 
ــیمانی  ــی س ــنگ مصنوع ــوع س ــه دو ن ــه ب ــود. در ادام می ش

ــم. ــاره می کنی اش
ــامل  ــا ش ــب آنه ــه ترکی ــت ک ــی اس ــنگ مصنوع ــوع اول س ن
ــا  ــه ب ــته ک ــم پیوس ــه ه ــای ب ــنگدانه  ه ــی از س ــد باالی درص

ســیمان بــه هــم چســبیده انــد. ایــن ســنگ ها از ترکیــب 
ســنگدانه هــای ســنگهای ضایعاتــی، پودرســنگ، ســیمان، 
ــط خــاء،  رنگدانه هــا و افزودنی هــا ســاخته شــده کــه در محی

فشــرده و ویبــره می شــوند )میرجلیلــی، 1۳9۳: 9(.
نــوع دوم ســمنت پاســت بــا ســیمان پلیمــر شــده بــا اســتفاده 

از ترکیبــات پلیمــری و نانــو

سنگ مصنوعی رزینی
ــاختاری  ــای س ــن ه ــی از رزی ــای مصنوع ــوع ســنگ ه ــن ن ای
ــا در  ــنگ ه ــن س ــود. ای ــتفاده می ش ــباننده اس ــوان چس ــه عن ب
محیــط خــاء فشــرده و ویبــره می شــوند و ترکیــب آنهــا 
شــامل درصــد باالیــی از دانــه هــای بهــم پیوســته کــه بــا رزیــن 
بــه هــم چســبیده انــد. مــواد تشــکیل دهنــده ســنگ مصنوعــی 
رزیــن دار 9۳ درصــد ســنگ دانه و 7 درصــد رزیــن مــی 
باشــد. ترکیبــات پلیمــری و افزودنی هــای شــیمیایی )رزیــن و...( 
چســبندگی بیــن تمــام اجــزاء را ایجــاد کــرده و مقاومــت مصالح 
ســنگ مصنوعــی را تامیــن مــی نمایــد. ســنگ هــای مصنوعــی 
ــد  ــه می توانن ــکار رفت ــه ب ــنگ دان ــس س ــه جن ــته ب ــن بس رزی
ــنگ  ــر اســت س ــه ذک ــوند. الزم ب ــف ش ــر تعری ــق زی ــه طری ب
مصنوعــی هــای رزینــی موجــود در بــازار، بــه نــام ســنگ های 

ــی، 1۳9۳: 1۰( ــتند )میرجلیل ــروف هس ــی مع مهندس
 

سنگ مصنوعی مرمریتی رزین دار
مــواد تشــکیل دهنــده ســنگ مصنوعــی مرمرینــی رزیــن دار 9۳ 
درصــد پــودر ســنگ مرمریــت و 7 درصــد رزیــن مــی باشــد. 
ویژگــی هــای ایــن نــوع ســنگ مصنوعــی شــامل قابلیــت ســاب 
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ــه لحــاظ  ــاد )ب ــودن ابع ــق ب ــر، دقی ــی مت ــن میل ــا آخری زدن ت
راحتــی در اجــرا و زیبایــی(، فاقــد رگــه هــای آهکی و فســیلی 
ــت  ــدازه، مقاوم ــوع در ان ــتر، تن ــت بیش ــتحکام و مقاوم ــا اس ب
ــای  ــات ه ــایر م ــا س ــاد ب ــر حــرارت، چســبندگی زی در براب
ســاختمانی، خاصیــت آنتــی باکتریــال )بــه علــت عــدم وجــود 
خلــل و فــرج در محصــول، امــکان رشــد و تکثیــر باکتــری و 
میکــروب مخصوصــا در مــکان هــای مرطــوب وجــود نــدارد( 

ــی، 1۳9۳: 11(. )میرجلیل

ــر  ــبک ت ــم س ــد حج ــر وزن واح ــی از نظ ــنگ های مصنوع س
از ســنگ هــای طبیعــی آمفیبولیــت، ســنگ چینــی و گرانیــت 
هســتند. از نظــر وزنــی تقریبــا در حــد وزن تراورتــن و حتــی 
ســبک تــر از تــوف مــی باشــند و از نظــر تخلخــل و درصــد 
ــای  ــنگ ه ــر از س ــی کمت ــتر و حت ــد بیش جــذب آب می توانن
ــیمانی دارای وزن واحــد  ــی س ــند. ســنگ مصنوع ــی باش طبیع
ــی،  ــنگ چین ــت، س ــی )آمفیبولی ــنگ طبیع ــر از س ــم کمت حج
گرانیــت و تراورتــن( و دارای وزن واحــد حجــم کمتــر و 
بیشــتر از تــوف می باشــند، ولــی از نظــر تخلخــل و جــذب آب 
باالتــری نســبت بــه ســنگ طبیعــی )آمفیبولیــت، ســنگ چینــی، 
ــی  ــنگ مصنوع ــی س ــور کل ــد. بط ــن( دارن ــت و تراورت گرانی
ســیمان دار از نظــر وزن واحــد حجــم نســبت بــه ســنگ هــای 
ــی،  ــند )میرجلیل ــر می باش ــبک ت ــن، س ــی تراورت ــی حت طبیع

ــودل 1۳94: 5(. ــان، نیک ــه چی خام

تولید سنگ مصنوعی از ضایعات سنگ تزئینی
 در ایران

ایــران چهارمیــن تولیــد کننــده ســنگ تزئینــی فــرآوری نشــده 

ــی را  ــد جهان ــد تولی ــه 9 درص ــک ب ــه نزدی ــت ک ــا اس در دنی
ــر اســاس آمارهــای جهانــی در ســال ۲۰14  ــار دارد. ب در اختی
ــده از  ــرآوری نش ــی ف ــنگ تزئین ــن س ــون ت ــش از 1۳ میلی بی
ــت و  ــات درش ــت. ضایع ــده اس ــتخراج ش ــران اس ــادن ای مع
ــب و  ــن ترکی ــا رزی ــنگبری ب ــات س ــاب کارخانج ــودر پس پ
اســلب های ســنگ مصنوعــی تولیــد شــده اســت. نتایــج 
نشــان می دهــد اســلب هــای تولیــدی دارای مشــخصات 
ــران  ــی ای ــتاندارد های مل ــا اس ــق ب ــیمیایی مطاب ــی و ش فیزیک
بــرای ســنگ ســاختمانی می باشــند. بــا افزایــش مقــدار رزیــن 
ــش و  ــی افزای ــی و کشش ــت خمش ــنگ، مقاوم ــب س در ترکی
مقاومــت فشــاری و ضریــب جــذب آب کاهــش یافتــه اســت. 
اســلب هــای تولیــدی از ضایعــات ســنگ گرانیــت در مقایســه 
بــا اســلب هــای تولیــدی از ضایعــات ســنگ مرمریــت دارای 
مشــخصات فیزیکــی و مکانیکــی بهتــری هســتند. در بهتریــن 
ــی  ــا ترکیب ــا هــدف بیشــترین مصــرف ضایعــات، ب شــرایط، ب
ــن،  ــد رزی ــت و 1۰ درص ــات مرمری ــد ضایع ــامل 9۰ درص ش
اســلب هــای تولیــد شــده اســت کــه دارای مقاومــت فشــاری 
14۳ مگاپاســکال، مقاومــت خمشــی ۲1 مگاپاســکال، مقاومــت 
کششــی ۲5 مگاپاســکال، ضریــب جــذب آب 1 درصــد و وزن 

ــی، 1۳97: 1(. ــپهوند، باران ــند )س ــوص۳۲/۲  می باش مخص

نقش زمین شناسی مهندسی در تولید
سنگ های مصنوعی

ســنگ هــای ســاختمانی بــر اســاس مجوعــه ای از خصوصیــات 
ــی، تخلخــل، مقاومــت  زمیــن شناســی مهندســی شــامل چگال
ــرعت  ــه ای، س ــار نقط ــاخص ب ــوری، ش ــک مح ــاری ت فش
مــوج التراســونیک، شــاخص دوام وارفتگــی و شــکنندگی رده 
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ــنگ  ــاب س ــر در انتخ ــا اگ ــدی ه ــن رده بن ــدند. ای ــدی ش بن
ســاختمانی مــورد توجــه قــرار بگیرنــد، مــی تواننــد در 
ــف  ــای محتل ــرای کاربرده ــنگ ب ــن س ــب تری ــاب مناس انتخ
در بناهــای ســنگی کارســاز واقــع شــوند. در مــکان هایــی در 
ــاری  ــای فش ــر نیروه ــت تاثی ــنگ تح ــه س ــنگی ک ــای س بناه
قــرار مــی گیــرد، رده بنــدی هــا بــر اســاس مقاومــت فشــاری 
تــک محــوری و شــاخص بــار نقطــه ای مــی تواننــد اســتفاده 
شــوند. در برخــی ســازه هــای ســنگی کــه ســنگ در معــرض 
بــر  بنــدی  رده  دارد،  قــرار  متوالــی  تر و خشک شــدن های 
اســاس شــاخص دوام وارفتگــی بســیار راهگشــا مــی باشــد. در 
ــه در  ــا ک ــرون از ســاختمان ه ســنگ های اســتفاده شــده در بی
معــرض یخبنــدان قــرار دارنــد، تخلخــل پارامتــر بســیار مهمــی 
در جــذب آب و عمــل یخبنــدان دارد. بنابرایــن رده بنــدی 
تخلخــل در ایــن زمینــه در انتخــاب ســنگ ســاختمانی مناســب 

ــکاران، 1۳99: 7( ــور و هم ــت. )پرویزپ اس

نتیجه گیری
ــن نتیجــه حاصــل  ــوان شــد، ای ــه عن ــی ک ــه مطالب ــا نوجــه ب ب
می شــود کــه تولیــد ســنگ مصنوعــی قدمتــی بــا چندیــن دهــه 
ــرده  ــرفت ک ــر پیش ــه نظ ــم از هم ــروز ه ــه ام ــا ب ــته و ت داش
ــد،  ــوان ش ــه عن ــواردی ک ــه م ــه ب ــا توج ــم ب ــران ه اســت. ای
از تولیدکننــدگان ســنگ های مصنوعــی در دنیــا محســوب 

ــن  ــد در ای ــم می توان ــرایط حاک ــه ش ــه ب ــا توج ــود و ب می ش
عرضــه پیشــرفت چشــم گیری داشــته باشــد. البتــه تکنولــوژی 
تولیــد ســنگ هــای مصنوعــی نیــاز بــه متخصصــان زیــادی در 
ــن  ــد، صنعــت، عمــران، مهندســی، معمــاری، زمی عرصــه تولی
ــا تــوان تولیــدی کشــور  شناســی و دیگــر رشــته ها نیــز دارد ت
بهتــر و پیشــرفته تر از قبــل عمــل کــرده و در ســازه ها هــم بــه 
ــن  ــرده شــود. ای ــه کار ب ــی ب ــا اســتحکام کاف نحواحســنت و ب
عمــل می توانــد حتــی کمــک شــایانی در خصــوص اســتفاده از 
ضایعــات ســنگی و پاســتکی هــم بکنــد و در نتیجــه در هزینــه 

ــد. ــل می آی ــه عم ــی ب ــت صرفه جوی ــزاف بازیاف ــای گ ه
ــه  ــی ب ــنگ مصنوع ــد س ــتیکی در تولی ــواد پاس ــتفاده از م اس
ــای  ــری مزای ــز از س ــی نی ــای محیط ــش آالینده ه ــور کاه منظ
و  می آیــد)آذری  بحســاب  مصنوعــی  ســنگ های  تولیــد 

همــکاران، 1۳97: 1(.
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مقدمه
ــم آن  ــه از اس ــور ک ــاختمانی همانط ــنگ س ــری در س نازک  ب
مشــخص اســت، روشــی اســت کــه در آن ســنگ  ها بــا 
ــده می شــوند. از  ضخامــت کــم، جهــت مصــارف خاصــی بری
ــه ســبک  ــاز ب ــرآوری، نی ــن روش ف ــه ای ــل ب ــل می ــه دالی جمل
ــتر از  ــراژ بیش ــد مت ــاص و تولی ــای خ ــازه در مکان  ه ــودن س ب

ــد.  ــت می  باش ــران قیم ــنگ گ ــوع س ــک ن ی

تکنولوژی نازک  بری در دنیا
ــا  ــا ضخامــت معمــوال دو ســانتی  متر ب در جهــان ســنگ هایی ب
ــد می  شــوند. ضخامــت  ــر تولی ــد دســتگاه وای ــوژی جدی تکنول
ــه دو  ــی ب ــت و وقت ــر اس ــی 1۳ میلی  مت ــت کل ــنگ در حال س
ــود. در  ــر می  ش ــدود 6.5 میلی  مت ــود ح ــیم می ش ــمت تقس قس
مرحلــه پولیــش حــدود 4 میلی  متــر از ضخامــت نهایــی ســنگ 
ــری  ــتر دیگ ــا روی بس ــب ی ــه روی  هانی کام ــد ک ــی می  مان باق

ــود. ــبانده می  ش چس
ــت  ــه عل ــران ب ــری در ای ــا نازک ب ــط ب ــای مرتب تکنولوژی ه
ــی و  ــا آهک ــه عموم ــاص ک ــنگ خ ــوع س ــک ن ــتفاده از ی اس
ــوع دســتگاه  )حــدود ۲-۳  ــا یــک ن ــل اســت، ب از جنــس مارب
ــه  ــران وجــود دارد( شــناخته می  شــود ک ــی در ای دســتگاه چین
بــه وســیله  ی ابــزار تیغــه )Blade( بــرای اســلب یــا تایل هایــی 
کــه ماکزیمــم عرضشــان 8۰ ســانتی  متر اســت، مــورد اســتفاده 
قــرار می  گیــرد. در ایــران بــرای ســنگ های ســخت و سیلیســی 
دســتگاه  های  نــدارد.  وجــود  دســتگاهی  گرانیــت،  ماننــد 
موجــود اکثــرا از نــوع چینــی بــوده و بــرای ســنگ  های آهکــی 
ــوند. از  ــتفاده می  ش ــتند، اس ــرم هس ــبتا ن ــه نس ــر ک ــل مرم مث
ــن اســت  ــتگاه  ها ای ــن دس ــتفاده از ای ــف اس ــاط ضع ــه نق جمل
ــی  ــن توانای ــده و هم  چنی ــیخته ش ــه گس ــه کار تیغ ــه در میان ک
بــرش ســطح  های ســخت را ندارنــد. ایــن تکنولــوژی منســوخ 
بــوده و از معایــب دیگــر بــه مــواردی از قبیــل اقتصــادی نبــودن 

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــا آن می  ت ــرش ب ــودن ب ــر ب و زمان  ب
روش کار بــرای نازک  بــری ســنگ  های ســخت بــه ایــن 
صــورت اســت کــه ســنگ های نیمــه قیمتــی در قطعــات 
ــار یکدیگــر  ــده شــده و در کن ــازک بری کوچــک و بصــورت ن
ــا  ــوال ب ــده معم ــد ش ــی تولی ــلب نهای ــوند. اس ــرار داده می  ش ق
ــه  ــر ب ــول ۳ مت ــر و ط ــا 1/8۰ مت ــرض ۲ ی ــاد، ع ــختی زی س

ــی  رود.  ــش م ــر پولی ــر، زی ــت 5 میلی  مت ضخام

کاربرد سنگ  های نازک  بری شده
ــد می  شــوند  ــری تولی ــا روش نازک ب ــه ب ــرد ســنگ هایی ک کارب
ــاوت  ــوند، تف ــری می  ش ــه ضخیم  ب ــنگ هایی ک ــه س ــبت ب نس
ــه روش  ــده ب ــه ش ــنگ تهی ــوان از س ــد و نمی  ت ــده  ای دارن عم
ــتفاده  ــتحکام دارد، اس ــه اس ــاز ب ــه نی ــی ک ــری در مکان نازک ب
ــش  ــر پولی ــنگ در زی ــت س ــه مقاوم ــرد. ضــروری ا  ســت ک ک
ــا فشــار پولیــش بــوده و اگــر ســنگ خیلــی نــازک  متناســب ب
باشــد قابلیــت تحمــل بــار را نداشــته و زیــر ســاب می شــکند. 
جهــت حفــظ اســتحکام ســنگ بــا در نظــر گرفتــن ویژگی  هــای 
ــب  ــر روی  هانی کام ــرای کار ب ــت ب ــن ضخام ــی، بهتری مقاومت
حــدود یــک ســانتی    متر اســت. ســنگ  هایی در ایتالیــا بــا 
ــده می  شــوند  ــز بری ــر نی ــا 5 میلی  مت ــای حــدود 6 ت ضخامت  ه
و بایــد دقــت شــود در زیــر پولیــش دوام بیاورنــد. معمــوال در 
ــار احتمــال شکســت ســنگ و فشــرده  فشــارهای بــاالی 1.5 ب
ــور، در  ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــم می  ش ــب فراه ــدن هانی کام ش
ــت  ــنگ بدس ــبی از س ــش مناس ــت پولی ــه الزم اس ــواردی ک م
بیاورنــد معمــوال ضخامــت زیــر یــک ســانتی  متر و یــا نهایتــا 8 
میلی  متــر، توصیــه نمی  شــود. بــه منظــور تامیــن اســتحکام الزم 

مازیار خسروی
دکتری فیزیک

مدیر عامل شرکت درین سنگ

فرآوری سنگ ساختمانی 
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بــرای پولیــش ســنگ بهتــر اســت آن را روی شیشــه و یــا روی 
ســنگ دیگــر چســباند زیــرا در روش اســتفاده از هانی  کامــب، 
اســتحکام الزم بــرای ســاب مناســب فراهــم نمی  شــود و 
ــم  ــیار ک ــه بس ــد ب ــش بای ــار پولی ــاب دادن آن، فش ــگام س هن

ــوارد انجــام نمی  شــود. ــن م ــران ای ــه در ای باشــد ک
ــوالت در  ــوع محص ــن ن ــرف ای ــازار مص ــه ب ــیدن ب ــرای رس ب
ــه علــم روز  ــا معمــاران جــوان کــه ب ــد ب ــا، بای ــران و در دنی ای
ــب  ــدم اول در جل ــرد. ق ــرار ک ــی برق ــد تعامات ــا واقف  ان دنی
ــت. در  ــول اس ــد محص ــا، تولی ــر دنی ــاران در سراس ــر معم نظ
بســیاری از کارهــای معمــاری، معمــاران برخــی از اســلب ها را 
ــرای  ــه ب ــاال می  چســبانند ک ــات ب ــر روی طبق ــا ب در آپارتمان ه
ایــن نــوع مصــارف الجــرم مجبــور بــه اســتفاده از ســنگ  هایی 

ــا وزن کــم هســتند.  ب
ــوار،  ــر روی دی ــده ب ــری ش ــنگ نازک ب ــتفاده از س ــوارد اس م
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــا مکان  های ــل و ی ــف، بصــورت پن ســقف، ک
ــرای  ــال ب ــرای مث ــد. ب ــت، می  باش ــال اس ــودن متری ــبک ب س
نماهایــی بــا ارتفــاع زیــاد و بیــش از چنــد طبقــه، نصــب اســلب 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــر اســت. ب ــاد ســخت و هزینه  ب ــاع زی در ارتف
و جهــت حفــظ  کــرده  نازک بــری  را  اســلب ها  می تــوان 
ســبکی بــر روی  هانی کامــب چســبانده و بــرای مصــارف 
مختلــف اســتفاده کــرد. از دیگــر مــوارد کاربــردی، اســتفاده از 
پنل هــای ســنگی بــر روی درهــا مثــا درهــای چوبــی و یــا بــر 
ــی تحمــل  ــاء توانای ــه منظــور ارتق ــا می  باشــد. ب روی کابینت  ه
بــار توســط یراق  هــا، ســنگ را نازک بــری کــرده و روی 
 هانی کامــب می چســبانند و بدنــه  ی کابینــت را می ســازند. 

هزینه  ی تمام شده
ــر  ــا موث ــش هزینه  ه ــری در کاه ــه روش نازک  ب ــن تصــور ک ای
ــه  ی  ــی صرف ــا در صورت ــتی نیســت و تنه اســت، تصــور درس
ــا در  ــاد باشــد و ی ــی زی ــه ارزش ســنگ خیل اقتصــادی دارد ک
ــه  ــم ک ــد بدانی ــد. بای ــتری باش ــفارش مش ــه س ــه ب ــواردی ک م

ــر  ــه براب ــا س ــل دو ت ــن روش حداق ــده در ای ــام ش ــت تم قیم
قیمــت ســنگی بــا ضخامــت ۲ ســانتی  متر می باشــد. بــا توجــه 
ــگ در  ــتخوانی رن ــد اس ــنگ دهبی ــازار س ــودن ب ــه مناســب ب ب
چیــن، اجــرای ایــن روش بــر روی ایــن نــوع اســلب  ها مقــرون 

بــه صرفــه اســت.

تولید سنگ  های بسیار نازک
تکنولــوژی مــورد اســتفاده در تولیــد اســلب  هایی بــا ورق  هــای 
بســیار نــازک )بــا ضخامــت ۲-1/5 میلی  متــر( کــه مشــابه کاغــذ 
ــری  ــه در نازک  ب ــت ک ــی اس ــد عملیات ــا همانن ــتند، تقریب هس
ــرآوری،  ــرد. تنهــا تفــاوت اصلــی در مراحــل ف صــورت می گی
ــن و اپوکســی خاصــی  ــا را در رزی ــه آن  ه ــه  ای اســت ک مرحل
ــه ذکــر اســت ایــن  کار روشــی منســوخ  قــرار می  دهنــد. الزم ب
ــنگ در  ــی س ــه  ی طبیع ــظ وجه ــدم حف ــت ع ــه عل ــت و ب اس
ــب  ــد. از معای ــب کن ــی کس ــا جایگاه ــته در دنی ــا، نتوانس نماه
ــی  ــه طبیع ــظ وجه ــدم حف ــاال، ع ــری ب ــش پذی ــن روش خ ای
ســنگ بــه علــت اســتفاده از یــک الیــه اپوکســی روی ســنگ و 

ــت.  ــری آن اس ــدم پولیش  پذی ع

کالم پایانی
در کام آخــر جهــت توصیــه بــه عاقمنــدان بــه ایــن حــوزه؛ 
ــاالی  ــت ب ــت کیفی ــه عل ــی ب ــتگاه  های ایتالیای ــتفاده از دس اس
مقــرون  گــران،  ســنگ های  روی  کار  هم  چنیــن  و  آن  هــا 
بصرفه  تــر اســت چــرا کــه ســنگ ارزان، ارزش افــزوده نــدارد. 
هم  چنیــن بــا توجــه بــه ســرعت آهســته بــرش ایــن دســتگاه  ها، 
اگــر کســی در جســتجوی بــازار مصــرف مناســبی اســت، بهتــر 
ــر  ــد. ه ــه کن ــی را تهی ــوع ایتالیای ــتگاه ن ــی 5 دس ــت 4 ال اس
ــت  ــورو قیم ــدود 16۰،۰۰۰-17۰،۰۰۰ ی ــی ح ــتگاه ایتالیای دس
ــر از  ــی کمت ــت خیل ــا قیم ــتگاه  هایی ب ــن دس ــه چی دارد. اگرچ
نــوع ایتالیایــی بــا ابــزار وایــر تولیــد کــرده اســت کــه کیفیــت 

ــد.   ــی ندارن خوب
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ــده  ــازک ش ــنگ ن ــی س ــان فارس Laminated Stone در زب
ــت  ــی اس ــه جزئ ــی س ــامل ترکیب ــت ش ــد. لمینی ــا می ده معن
از ســنگ، متریالــی کــه ســنگ نــازک شــده را اســتحکام 
می بخشــد )جــزء پشــتی( و چســب کــه بیــن ایــن دو متریــال 

ــرد.  ــرار می گی ق
متریــال پشــت می توانــد انــواع مختلــف داشــته باشــد و ســنگ 
رویــی نیــز بســته بــه نــوع اســتفاده، می توانــد متفــاوت باشــد. 

تکنولوژی  مرتبط با سنگ لمینیت در ایران و جهان 

در ایــران تکنولــوژی ســنگ لمینیــت وجــود نــدارد و کارهــای 
ــت  ــه فعالی ــه، ب ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ــه در ای ــی ک اندک
ــار کارهــای اصلــی  ــراد و شــرکت ها در کن ــده توســط اف پراکن
خــود محــدود می شــود. تکنولــوژی اصلــی لمینیــت در ســنگ 
مربــوط بــه کشــور چیــن اســت کــه در آن ســنگ توســط اره 
ــرش  ــد، ب ــی کار می کنن ــورت افق ــه ص ــه ب ــی ک فلکه ای های
می خــورد. رونــد کار بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا یــک 
ــد  ــل بع ــد و در مراح ــه می کنن ــنگ تهی ــم از س ــاک ضخی پ
بــر روی یــک ســنگ مســتحکم چســبانده و الیــه الیــه ســنگ 
ــون  ــه برت ــز کارخان ــا نی ــور ایتالی ــد. در کش ــرش می زنن را ب
ــه  ــت اولی ــد لمینی ــرای تولی ــک ب ــام اتوماتی ــدی تم ــط تولی خ
ــودن  ــه نب ــه صرف ــرون ب ــت مق ــه عل ــی ب ــدازی نمــود ول راه ان

خــط تولیــد، اســتقبالی از آن بعمــل نیامــده اســت. در کشــور 
ترکیــه نیــز تاش هــای محــدودی در ایــن زمینــه انجــام شــده 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تولیــد ســنگ لمینیــت نیــروی 
کارگــری بیشــتری نســبت بــه تولیــد تایــل و اســلب نیــاز دارد. 
خــط تولیــد ایــن نوع فــراوری مشــابه خــط تولیدهــای معمولی 
اســت و تفــاوت اصلــی در قســمت نازکبــری می باشــد. در ایــن 
روش ســنگ نــازک شــده بــه شیشــه نیــز چســبانده می شــود؛ 
ــابه  ــه مش ــتگاه خاصــی دارد ک ــنگ دس ــا س ــب شیشــه ب ترکی
دســتگاه اتــوکاو در کارخانه هــای لمینیــت شیشــه اســت کــه 
دو شیشــه را بهــم لمینیــت می کننــد. شــرکت هایی کــه در 
کشــور ایتالیــا بصــورت تخصصــی در زمینــه ی ترکیــب ســنگ 
اونیکــس و شیشــه فعالیــت دارنــد، از دســتگاه اتوکاو اســتفاده 
ــه متــراژی کــه تولیــد  ــا توجــه ب می کننــد. دســتگاه اتــوکاو ب
ــت،  ــنگ اس ــوع س ــن ن ــرای ای ــه ب ــتی ک ــود و درخواس می ش
ــورو  ــدود 5۰۰،۰۰۰ ی ــت آن ح ــت و قیم ــی اس ــتگاه گران دس

می رســد. 

در ایران هیچ شرکتی بطور تخصصی و تجاری این 
نوع فرآوری را انجام نداده است! 

ــا  ــده ام ــام ش ــم انج ــی ک ــراژ خیل ــراوری در مت ــوع ف ــن ن ای
بــرای تولیــد زیــاد - مثــا روزی 1۰۰ متــر مربــع- بــا توجــه 

لمینیت در صنعت

سنگ ساختمانی 
رضا براتی

مدیر پروژه شمس آباد 
شرکت صنایع سنگبری سنگستان محالت

مصاحبه
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بــه تعــداد دســتگاه الزم، قبــل از مــن هیــچ شــرکتی ایــن کار را 
انجــام نــداده اســت. ســرعت بــرش اره فلکــه ای افقــی بســیار 
کــم اســت و بــرای ســنگ هایی بــا مقاومــت معمولــی، حــدود 
۲ تــا ۳ ســانتی متر در دقیقــه پیشــروی دارد؛ یعنــی بــرای 
ــه  ــا ۳۰ دقیق ــدود ۲۰ ت ــانتی متر، ح ــرض 6۰ س ــه ع ــنگی ب س
زمــان نیــاز اســت. در نهایــت در هــر شــیفت کاری، حداکثــر 

ــرد.  ــد ک ــع ســنگ تولی ــر مرب ــا 7 مت ــوان 5 ت می ت
ــن  ــت ای ــد گف ــح نحــوه ی عملکــرد اره فلکــه ای بای در توضی
دســتگاه شــامل دو فایــِول یــا دو فلکــه اســت. تیغــه ی 
ــوند دارای  ــتفاده می ش ــت اس ــرای لمینی ــه ب ــتگاه ک ــازک دس ن
ــی  ــر هســتند. بطــور کل ــا ۰/9 میلی مت ضخامــت حــدود ۰/8 ت
تیغــه بــا ســگمنت حــدود ۲ میلی متــر ضخامــت دارد. در یــک 
ــِر اره،  ــن دو چرخ لنگ ــر روی همی ــر، ب ــوژی دیگ ــوع تکنول ن
ــور  ــه ط ــه ب ــیم برش هایی ک ــود. س ــب می ش ــیم برش نص س
اختصاصــی بــرای کار لمینیــت اســتفاده می شــوند حــدود 5-4 
ــرش  ــد اشــاره کــرد کــه ســرعت ب ــد. بای ــر قطــر دارن میلی مت
ــا ســیم برش بســیار بیشــتر اســت امــا مقــدار گل تولیدشــده  ب

ــه اســت.  ــن روش، بیشــتر از روش اســتفاده از تیغ در ای

مقیاس اره های فلکه ای
ایــن اره هــا انــواع مختلفــی دارنــد. عــرض بــرش دســتگاه های 
موجــود در ایــران بیــن 6۰ تــا 18۰ ســانتی متر متغیــر اســت کــه 
بــرش بــا عــرض 18۰ بــرای بــرش اســلب اســتفاده می شــود. 
از دســتگاه لمینیــت بــرای بــرش کــوپ نیــز اســتفاده میشــود. 
ــر  ــد قله ب ــزرگ همانن ــایز ب ــا س ــتگاه های ب ــن دس ــای ای پایه ه

بــر روی پایه هــای بتنــی نصــب می شــوند. در مرحلــه ی 
ــود و  ــه می ش ــوپ تهی ــم از ک ــی ضخی ــدا پاک های ــرش، ابت ب
ــد. در ســنگ های  ــازک می کنن ــه ن ــه الی ســپس پاک هــا را الی
اونیکــس کــه حالــت الشــه دارنــد و نقــل و انتقــال آن ممکــن 
ــم  ــای ضخی ــا الیه ه ــرش ب ــدا ب ــد، ابت ــه نباش ــه صرف اســت ب

انجــام شــده و ســپس ســنگ را انتقــال می دهنــد. 
ابعــاد معمولــی لمینیــت بــرای کارهــای ســاختمانی 8۰ در 8۰ 
ــلب،  ــه اس ــر و تهی ــای خاص ت ــرای کاره ــت. ب ــانتی متر اس س
ــت، در  ــی اس ــت. گفتن ــود اس ــز موج ــرض 18۰-1۲۰ نی ع
کشــور چیــن هــر نــوع سفارشــی بــا هــر میــزان عرضــی قابــل 

انجــام اســت. 

مزایا و معایب سنگ لمینیت

ــال ســرد  ــوان یــک متری ــه عن در صنعــت ســاختمان، ســنگ ب
ــی کــه ســنگ  ــارت دیگــر، در مکان ــه عب شــناخته می شــود؛ ب
بــکار مــی رود، احســاس ســرما بــه شــخص منتقــل می شــود. 
ــش  ــکات را کاه ــایر مش ــردی و س ــوان س ــت می ت ــا لمینی ب
ــود،  ــال می ش ــنگ اعم ــه در س ــی ک ــه اصاحات داد. از جمل
کاهــش شــکنندگی ســنگ اســت. چســب ها، رزین هــا و مــواد 
شــیمیایی دامنــه ی گســترده ای دارنــد کــه می تــوان بــا اســتفاده 
از آن هــا اکسســوری پشــت ســنگ را حــذف کــرد و تنهــا بــا 
ــه  ــی ک ــط متریال ــرد. توس ــتحکم ک ــیمیایی آن را مس ــواد ش م
ــتحکام  ــد اس ــنگ می توان ــرد، س ــرار می گی ــنگ ق ــت س پش
بیشــتری داشــته باشــد و تــا حــدود ۳-۲ تــن بــار در مترمربــع 
را متحمــل شــود. بــا هانی کامب هــای مختلــف -کــه در 
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ــی  ــد- و فرآورده های ــرار می گیرن ــده ق ــنگ نازک ش ــت س پش
ــتحکام  ــن اس ــود ای ــتند، می ش ــس هس ــس فایبرگل ــه از جن ک
ــق  ــاد عای ــن روش، ایج ــای ای ــید. از مزای ــنگ بخش ــه س را ب
ــت در ســنگ اســت. در کارهــای  صــوت و حــرارت و رطوب
دکوراتیــو بحــث عبــور نــور نیــز مطــرح اســت کــه بایــد بــه 
آن توجــه شــود. عبــور نــور در ســنگ  اونیکــس بــا ضخامــت 
ــه  ــل توج ــتند، قاب ــو هس ــتال های آن هم س ــه کریس ــاد ک زی
ــی در ســایر ســنگ ها علی الخصــوص چینی هــا کــه  اســت ول
محــدوده ی عبــور نــورِ آن هــا بیــن مرمریــت و اونیکس  اســت، 
در صــورت نازک بــری خاصیــت عبــور نــور در آن هــا نیــز بــه 
خوبــی میســر خواهــد شــد کــه ایــن کار بــا دســتگاه اتــوکاو 
کــه بــرای لمینیــت شیشــه بــا ســنگ اســتفاده می شــود، انجــام 
ــردازی  ــه نورپ ــاز ب ــه نی ــی ک ــیون داخل ــرد. در دکوراس می گی
ــیعی از  ــتره ی وس ــوان گس ــری می ت ــا روش نازک ب ــد، ب دارن
ــل توجــه  ــه ی قاب ــب کــرد. نکت ــور ترکی ــا ن ــواع ســنگ را ب ان
ایــن اســت کــه در روش لمینیــت محدودیت هــای تنــوع 
رنــگ در ســنگ اونیکــس برداشــته شــده و می تــوان از انــواع 
ــری و  ــا نازک ب ــف ب ــای مختل ــا و طرح ه ــا رنگ ه ــنگ ها ب س

ــور، در کارهــای دکواراتیــوی اســتفاده کــرد.  ــور ن عب
ــی  ــال مختلف ــنگ از متری ــت س ــی پش ــتحکام بخش ــرای اس ب
اســتفاده می شــود. بــه عنــون مثــال می تــوان ســنگ های 
ــرای  گران قیمــت را توســط ســنگ های ارزان لمینیــت کــرد. ب
ــت  ــت بدس ــنگ گرانقیم ــاژ س ــتری از تن ــراژ بیش ــرش مت ب
ــاختمانی،  ــای س ــرای کاره ــه ب ــت ک ــی از لمینی ــد. نوع می آی
علــی الخصــوص بــرای کــف و دیــوار بیشــتر مرســوم اســت، 

ــت.  ــان اس ــنگ و پورس ــی از س ترکیب
ــال  ــه در متری ــت ک ــن اس ــت ای ــنگ لمینی ــی س ــکل اصل مش
ــدام  ــر ک ــد، ه ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــه در کن ــی ک اصل
ــار  ــتند و رفت ــی هس ــیمیایی متفاوت ــار فیزیکــی و ش دارای رفت
ــاوت  ــف، متف ــای مختل ــا دم ــط ب ــه محی ــش ب ــا در واکن آ ن ه
اســت بطــوری کــه ممکــن اســت از هــم جــدا شــده و در اثــر 
انبســاط و انقبــاض دچــار مشــکل شــوند کــه البتــه مــاده بیــن 
دو متریــال، وظیفــه  دارد ایــن مشــکل را رفــع کنــد. در راســتای 
بهبــود مــاده ی چســباننده بــه کارهــای تحقیقاتــی مهمــی نیــاز 
اســت کــه ضمــن تامیــن اســتحکام الزم، رفتارهــای مختلــف 
ســنگ را هــم کنتــرل کنــد. هانی کامب هــای آلومینیومــی 
ــتفاده  ــاختمان اس ــل س ــرون و داخ ــنگ های بی ــرای س ــه ب ک
ــت  می شــوند، اســتحکام ســنگ را بســیار افزایــش داده و حال
عایــق صــوت و حــرارت را فراهــم می کنــد. امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه آلومینیــوم رفتــار کامــا متفاوتــی بــا ســنگ دارد و 
ــذا  ــود ل ــاد می ش ــکاتی ایج ــاوت مش ــی متف ــرایط دمای در ش
ــن  ــد ای ــود بای ــتفاده می ش ــباندن اس ــرای چس ــه ب ــاده ای ک م
ــب های  ــن کار از چس ــرای ای ــد. ب ــرل کن ــار را کنت ــر رفت تغیی
ــه  ــی ب ــز از اپوکس ــران نی ــود و در ای ــتفاده می ش ــف اس مختل
همــراه افزودنی هــا بهــره می گیرنــد کــه بتوانــد رفتارهــا 
ــتفاده  ــز اس ــا نی ــواردی از پلی اورتان ه ــرد. در م ــرل ک را کنت

می کننــد. تحقیقــات اصلــی مــورد نیــاز نیــز، مربــوط بــه الیه ی 
ــال اســت.  ــن دو متری بی

نکتــه ی اصلــی در اســتفاده از ســنگ لمینیــت شــده در 
ــال  ــرای مث ــت. ب ــازی اس ــث سبک س ــازی، بح ــاختمان س س
ســنگ معمولــی لمینیــت شــده بــا پورســان، دارای وزن حدود 
نصــف ســنگ عــادی اســت. بــه دلیــل ایــن کــه در ایران ســنگ 
ــه  ــز ب ــد مشــکات ســاختمانی نی ــا مــات نصــب می کنن را ب
وجــود می ایــد زیــرا بــرای پــر کــردن فضــای پشــت ســنگ، 
گاهــی ســیمانی از مــواد نامرغــوب اســتفاده می شــود تــا ســنگ 
در نمــا مســطح دیــده شــود. نــوع متریالــی کــه بــرای لمینیــت 
ــه  ــد ک ــازه می ده ــه آن اج ــود ب ــتفاده می ش ــنگ اس ــردن س ک
ــن  ــا بت ــنگ ب ــی س ــود. وقت ــز نصــب ش بصــورت خشــک نی
نصــب می شــود )روش نصــب تــر(، بــار مــرده ای کــه حاصــل 
ــد پشــت ســنگ اســت،  ــواد زائ مجمــوع ســنگ، ســیمان و م
وزنــی حــدود 9۰ کیلوگــرم در مترمربــع دارد. هنــگام اســتفاده 
ــن وزن  ــا نصــب خشــک ای از هانیکامــب در روش لمینیــت ب

ــد.  ــه ۲۰ کیلوگــرم کاهــش می یاب ب
معــدن  در  را  ســنگ  کــوپ  می تــوان  دیگــر،  ســویی  از 
ــماره گذاری  ــه ش ــا توجــه ب ــرش را ب ــرد و ب ــماره گذاری ک ش
کوپ هــا انجــام داد. از مزایــای لمینیــت کــردن ایــن اســت کــه 
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می تــوان ســنگ مشــابه بیشــتری را از کــوپ ســنگ بــرش داد 
کــه در ایــن صــورت ســرعت کار افزایــش یافتــه و رونــد آن 

نیــز راحت تــر می شــود. 

مزایای استفاده از لمینیت

1-سبک سازی سازه
۲-امکان استفاده در نصب به روش خشک 

۳-استحکام بیشتر سنگ
4-عایق رطویت، صوت و حرارت

ــد  ــه عنــوان پشــت ســنگ لمینیــت می توان مــوادی مختلفــی ب
ــنگ  ــوان از س ــال می ت ــرای مث ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ارزان تــر، پرســان، شیشــه، فایبرگلــس، آلومینیــوم، پاســتیک 
ــب،  ــس، هانی کام ــر گل ــدی فایب ــه بع ــه س ــت، پارچ کامپوزی

ــرد.  ــی وود اســتفاده ک چــوب و پل

کاربردهای سنگ لمینیت

اصلی تریــن کاربــرد ایــن ســنگ در دکوراســیون داخلــی اســت. 
اکسســوری های ســنگی، میــز، نیمکــت، نمــا، کــف، دیــواره و 
در آسانســور، ورودی ســاختمان، کابینت و صفحــه ی کابینت از 
کاربردهــای مــورد اســتفاده ســنگ لمینیــت هســتند. از لمینیــت 
بــا ضخامــت نازک تــر از حــد متعــارف -ســنگ بــا صخامــت 
ــوری و اپوکســی مســتحکم شــده  ــا ت ــا ب ــه تنه ــر ک 7 میلی مت
باشــد- در بازســازی و مرمــت ســاختمان های قدیمــی اســتفاده 
ــه  ــر )ک ــود در زی ــرامیک موج ــورت س ــن ص ــود؛ در ای می ش
از قبــل در ســاختمان موجــود بــوده( نقــش اکسســوری بــرای 
اســتحکام ســنگ را ایفــا می کنــد. بــرای ایــن منظــور می تــوان 
ــرامیک  ــه س ــده را ب ــازک ش ــنگ ن ــتفاده از چســب، س ــا اس ب
چســباند. در ســنگ هایی کــه بــا هانی-کامــب فــراوری 
ــرار  ــت ق ــی جه ــاختمان ریل های ــه س ــر روی بدن ــده اند، ب ش
دادن هانی کامب هــا نصــب می شــود و گیره هایــی بــر روی 
ریل هــا وجــود دارد کــه ســنگ بــا ســرعت بــاال یکــی پــس از 
ــنگ های  ــض س ــت تعوی ــوند؛ از جه ــب می ش ــری نص دیگ

ــض  ــی تعوی ــورت تک ــنگ را بص ــوان س ــز می ت ــوب نی معی
کــرد و نیــازی بــه تخریــب کلــی نیســت. 

تمام سنگ ها امکان نازک بری دارند و لمینیت 
کردن را دارند؟ 

ــر  ــنگ ها امکان پذی ــواع س ــام ان ــن روش در تم ــتفاده از ای اس
ــی و  ــه  قیمت ــنگی نیم ــه س ــم ک ــق )آگات( ه ــت. در عقی اس
ســختی محســوب می-شــود، از ایــن روش اســتفاده می شــود 
ــرار  ــم ق ــار ه ــق کن ــی از عقی ــات کوچک ــه قطع ــوری ک بط
می گیرنــد. یکــی از متریالــی کــه بــا توجــه بــه فــراوان بــودن 
ــرار  ــترده ای ق ــتفاده ی گس ــورد اس ــد م ــران می توان آن در ای
ــن  ــتفاده از ای ــتند. روش کار در اس ــتون ها هس ــرد، سنداس گی
نــوع ســنگ ها، مقــداری متفــاوت اســت. بــر روی ســنگ های 
الیمســتون، آالباســتر و اونیکــس می تــوان ایــن روش را اجــرا 
ــر روی گرانیــت، مرمریــت و تراورتــن نیــز بصــورت  کــرد. ب

معمــول انجــام می شــود. 

قیمت تمام شده در روش لمینیت

ــن روش  ــنگ، ای ــت س ــودن قیم ــت ارزان ب ــه عل ــران ب در ای
مقــرون بــه صرفــه نیســت. بــه علــت بحــث تحریم هــا، همــه ی 
ــر از  ــی گران ت ــیمیایی( خیل ــواد ش ــه م ــوالت )از جمل محص
قیمــت واقعــی آن بدســت تولیــد کننــدگان می رســد کــه ایــن 
ــود.  ــول می ش ــی محص ــت نهای ــش قیم ــث افزای ــوع باع موض
بــرای مثــال در کشــور چیــن، بــه جهــت صرفــه ی اقتصــادی، 
ــر ســنگ  ــت حــدود 4۲ مت ــا روش لمینی ــن ســنگ ب از هــر ت
ــر لمینیــت از  ــران ســابقه ی تولیــد ۳۰ مت تهیــه می شــود. در ای

هــر تــن ســنگ وجــود دارد. 
ــتفاده از  ــا اس ــن )ب ــور چی ــوالت در کش ــی محص ــت نهای قیم
ــن 15-1۲ دالر و در  ــته بندی، بی ــا بس ــراه ب ــا هم ــان( ب پرس
محصــوالت بســیار لوکــس بیــن ۲5-۲۰ دالر اســت. در ایــران 
ــاز  ــورد نی ــردن، بیســکوییت های پرســان م ــت ک ــرای لمینی ب
اســت کــه بایــد از کارخانــه تولیــد ســرامیک تهیــه میشــود و 
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ــت  ــی اس ــن در حال ــودش را دارد. . ای ــاص خ ــکات خ مش
ــود.  ــه می ش ــه تهی ــان در کارخان ــن، پرس ــه در کشــور چی ک
ــی  ــاختمانی خیل ــال س ــوان متری ــه عن ــن روش ب ــران ای در ای
مقــرون بــه صرفــه نیســت زیــرا عــاوه بــر قیمــت زیــاد مــواد 
و متریال هــای پشــت ســنگ، هزینــه ی نیــروی کارگــری هــم 
ــر  ــروی کارگ ــه نی ــن روش ب ــژه در ای ــه وی ــت )ب ــاد اس زی
بیشــتری نیــاز اســت(. در نتیجــه یکــی از معایــب ایــن روش 
قیمــت تمــام شــده ی آن اســت؛ بخصــوص در ســنگ های بــا 
قیمــت متوســط بــه پاییــن. ولــی ایــن روش در اونیکس هــا و 
ــا قیمت هــای زیــاد مقــرون بــه صرفــه  ســنگ های وارداتــی ب
اســت. بــه عبارتــی قیمــت ســنگ بایــد بیــش از ۳۰-۲۰ دالر 

باشــد تــا ایــن روش توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد. 
در کشــور چیــن چندهــزار کارخانــه فــرآوری وجــود دارد در 
حالیکــه کارخانه هــای تولیــد ســنگ لمینیــت بســیار محــدود 
هســتند. یکــی از دالیلــی کــه از ایــن روش در ایــران اســتقبال 
نشــده، بــه علــت همــان مشــکل اصلــی اســت کــه چینی هــا 
ــه  در گذشــته داشــتند و آن دشــواری در چســباندن متریــال ب
هــم دیگــر بــود. عــاوه بــر ایــن مشــکل، در ایــران بــه علــت 
ــه کاس شــدن  ــا مشــکاتی از جمل ــواد ارزان، ب اســتفاده از م
ســنگ )قوســی شــدن( و جــدا شــدن از پورســان نیــز مواجــه 

هســتیم. 

نگاه معماران به سنگ لمینیت
دامنــه ی مصــرف ایــن نــوع ســنگ در مصــارف مختلــف بــه 
ویــژه در دکوراســیون داخلــی بســیار زیــاد اســت. بــه عنــوان 
مثــال می تــوان الیــه ی نازکــی از ســنگ را روی چــوب اجــرا 
کــرد. می تــوان بــر روی نمــای کامپوزیتــی و یــا شیشــه ای نیــز 
ــا لمینیــت  ــای دیگــر، ســرعت کار ب ســنگ کار کــرد. از مزای
اســت. ســرعت نصــب ســنگ خشــک خیلــی زیادتــر اســت و 
در ایــران هنــوز کارهــای خشــک زیــادی انجــام نشــده اســت. 
ــرای کارهــای خشــک مناســب تر از ســنگ  ســنگ لمینیــت ب

معمولــی اســت و ســنگ ســریع نصــب می شــود. 
ــن  ــتفاده از ای ــاران در اس ــان و معم ــی مهندس ــته اصل خواس
روش بــرای ســاختمان، سبک ســازی اســت کــه در ایــران ایــن 
ــز  ــل از هرچی ــه صــورت جــدی مطــرح نیســت. قب بحــث ب
بایــد گفــت، معمــاران بایــد ســنگ لمینیــت را بــه عنــوان یــک 
متریــال جــدا از ســنگ یــا ســرامیک و… بشناســند تــا بتواننــد 
در ســاختمان از آن اســتفاده کننــد. بایــد بداننــد کــه متریالــی 
بــا ضخامــت 15 میلی متــر وجــود دارد کــه اســتقامت آن 
ــش  ــت و وزن ــامتی متری اس ــت ۳ س ــر گرانی ــدود ده براب ح
ــه ی اقتصــادی در اســتفاده از روش  ۲۰٪ ســنگ اســت. صرف
لمینیــت وقتــی مــورد توجــه اســت کــه ســنگ لمینیــت را از 
ــود  ــال ش ــازه اعم ــبات س ــند و در محاس ــناخته باش ــدا ش ابت
ــار مــرده ســاختمان کاهــش و ســرعت  ــا ســازه ســبکتر و ب ت
ســاخت و ســاز افزایــش بیابــد. بســیاری از مهندســان مــوارد 
ــل  ــک دلی ــد. ی ــم نمی دانن ــت را ه ــنگ لمینی ــتفاده از س اس
ــی  ــت منف ــت، ذهنی ــه ســنگ لمینی ــدم توجــه ب دیگــر برای ع
ــا پورســان،  ــا ورود ســنگ های ب ــاط ب ــه در ارتب شــکل گرفت
ــه  ــوده ک ــن ب ــور چی ــش از کش ــال پی ــدود 1۰-15 س در ح
ــد معــدن  ــران چن ــه ناموفقــی محســوب می شــود. در ای تجرب
آالباســتر خــوب بــرای تولیــد اکسســوری ها وجــود دارد کــه 

ــم.  ــز از آن نداری ــی نی ــری نشــده، شــناخت کاف چــون پیگی

آیا سنگ لمینیت ظرفیت باربری مناسب برای 

استفاده در کف ساختمان را دارد؟ 

بلــه. بــا توجــه بــه اینکه پورســان اســتحکام بیشــتری نســبت 
بــه ســنگ دارد، هنــگام ترکیــب بــا ســنگ، اســتحکام ســنگی 
ــی بیشــتر  ــه پشــت آن پرســان کار شــده از ســنگ معمول ک

خواهــد بــود. 
باتوجــه بــه ایجــاد طرح هــای فورمــچ بــا اســتفاده از لمینیــت، 
ــر نمــودن  ــه صرفه ت ــرون ب ــوان جهــت مق ــن روش می ت از ای
ــک  ــرد و ی ــا واترجــت اســتفاده ک ــد شــده ب ســنگ های تولی

قطعــه واترجــت را بــه فورمــچ تبدیــل کــرد.
ــا توجــه بــه جــوان بــودن ایــن  در پایــان بایــد بگویــم کــه ب
ــد  ــده خواه ــادی در آین ــد زی ــای رش ــران ج ــت درای صنع

ــت. داش
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اثر  بازاریابی دیجیتالی بر  بین المللی 

شدن شرکت های  کوچک و متوسط با 

نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه

حسن اشراقی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده 
ــر  ــی ب ــی دیجیتال ــر بازاریاب هــدف پژوهــش حاضــر، بررســی اث
ــا نقــش  ــی شــدن شــرکت های کوچــک و متوســط ب ــن الملل بی
پژوهــش  روش  می باشــد.  کارآفرینانــه  بازاریابــی  میانجــی 
ــاری آن شــرکت های  ــه آم ــه جامع ــی پیمایشــی اســت ک توصیف
ســنگ های ســاختمانی می باشــند. کــه در ایــن تحقیــق ۳۰ 
ــی  ــوزه بازرگان ــال در ح ــنگ و فع ــده س ــادر کنن ــرکت  ص ش
ــور  ــه منظ ــدند. ب ــه ش ــر گرفت ــاری در نظ ــه آم ــوان نمون ــه عن ب
ــی  ــی مقیم ــی دیجیتال ــنامه بازاریاب ــا از پرسش ــردآوری داده ه گ
ــکاران  ــرر و هم ــه بچ ــی کارآفرینان ــنامه بازاریاب )1۳9۰(، پرسش
و  کرمانــی  صبــاغ  شــدن  بین المللــی  پرسشــنامه   ،)۲۰۰۲(
اســفندیانی )1۳85( اســتفاده شــد. یافته هــای حاصــل بــا اســتفاده 
از آزمــون کولموگــراف اســمیرنوف، ضریــب مســیر و معــادالت 
ســاختاری بــا نرم افــزار SPSS و PLS مــورد تجزیــه و تحلیــل 
ــی دارای  ــی دیجیتال ــه بازاریاب ــج نشــان داد ک ــد. نتای ــرار گرفتن ق
ــرکت های  ــدن ش ــی ش ــن الملل ــر بی ــی داری ب ــت و معن ــر مثب اث
 VAF صــادر کننــده ســنگ بــود. همچنیــن بــا توجــه بــه مقــدار
)۰.598(، نقــش میانجــی بازاریابــی کارآفرینانــه تأییــد و از نــوع 

ــد.  ــط می باش ــی متوس میانج
ــدن،  ــی ش ــن الملل ــی، بی ــی دیجیتال ــدی: بازاریاب ــات کلی کلم
متوســط،  و  کوچــک  شــرکت های  کارآفرینانــه،  بازاریابــی 

ــنگ ــت س صنع

مقدمه
ــات در  ــات و ارتباط ــت اطاع ــه در صنع ــرفت های حاصل پیش
ســال های کنونــی، منجــر بــه انقابــی انفورماتیــک گردیــده اســت 
ــون  ــی را دگرگ ــنتی بازاریاب ــای س ــاب، روش ه ــن انق ــه ای ک
ــانه  ــور رس ــاب، ظه ــن انق ــی ای ــور اساس ــت. مح ــرده   اس ک
ــودی آن در  ــای وج ــر مؤلفه ه ــه تأثی ــت ک ــت اس ــد اینترن جدی
ــدی  ــل کلی ــدد عوام ــف مج ــه تعری ــاز ب ــی، نی ــوزه بازاریاب ح
ــی از  ــوم نوین ــرار داده و مفه ــد ق ــورد تأکی ــوزه را م ــن ح در ای
ــد آورده  ــک« پدی ــی الکترونی ــوان »بازاریاب ــت عن ــی تح بازاریاب
ــان، کاربــرد خــود  اســت. بنابرایــن انتخاب هــای گذشــته بازاریاب
ــدد،  ــار مج ــب اعتب ــرای کس ــت ب ــت داده و الزم اس را از دس
بازســازی فکــری در نگــرش بــه بــازار الکترونیکــی و بازاریابــی 
آن صــورت پذیــرد. )احمــدی آزادزاد، ورمقانــی، مریــم؛ کفچــه، 

پرویــز، 1۳96:۲8( 
ــنتی و از  ــی س ــتر از بازاریاب ــدی بیش ــی فرآین ــی دیجیتال بازاریاب
ــه  ــاط دو جانب ــن روش ارتب ــت اســت. ای ــاوری اینترن ــق فن طری

ــه،  ــی، نورال ــد )عباداله ــرار می کن ــتریان برق ــان شــرکت و مش می
1۳9۳:8۰(. بازاریابــی دیجیتالــی همــان اهــداف بازاریابــی ســنتی 
ــا  ــی ب ــا ایــن تفــاوت کــه بازاریابــی دیجیتال را دنبــال می کنــد؛ ب
ــه  ــد ب ــاوری جدی ــن فن ــری ابزارهــا و روش هــای نوی ــه کارگی ب
دنبــال نــوآوری اســت. بازاریابــی دیجیتالــی یــک ارتبــاط متقابــل 
امــکان اطاع رســانی  محســوب می شــود و همانطــور کــه 
گســترده را فراهــم کــرده، امــکان کســب اطاعــات از وضعیــت 
ــی  ــت. در بازاریاب ــرده اس ــا ک ــز مهی ــا را نی ــایر رقب ــازار و س ب
دیجیتالــی پویایــی بســیار باالســت چراکــه افــراد زیــادی همــواره 
مشــغول مشــاهده ایــن اطاعــات بــوده و ســازمان ها را مجبــور 
ــد.  ــب، محم ــی نس ــد )طباطبای ــات می کنن ــش اطاع ــه افزای ب
ســعیدا اردکانــی، ســعید. و نیکــزاد، فاطمــه، 1۳9۲:185(. در 
ــات بیشــتر از گذشــته شــده  ــی، صحــت تبلیغ ــات دیجیتال تبلیغ
چــرا کــه در ایــن تبلیغــات صــوت، متــن و تصویــر بــه صــورت 
همزمــان قابــل ارائــه اســت. افزایــش میــزان آگاهــی و افزایــش 
بازاریابــی  قابلیت هــای  دیگــر  از  مشــتریان  انتخــاب  حــق 
دیجیتالــی بــوده و بــه مشــتریان امــکان می دهــد کــه در کمتریــن 
زمــان، بهتریــن و مناســب ترین انتخــاب را در خریــد خــود 
ــن مســائل و مشــکات ناشــی  ــی نوی داشــته باشــند. در بازاریاب
ــی رود  ــن م ــز از بی ــابق نی ــنتی س ــی و س ــای فیزیک از برخورده

ــو، ۲۰15:8۲۰(.  ــی، کوبزی )کیان
ــر  ــادی ب ــد زی ــروزی، تأکی ــای ام ــب و کار پوی ــط کس در محی
روی عملکــرد کســب و کار شــده )زهیــر، یلدیــز، ۲۰15:7۰۲(، و 
شــرکت ها ناگزیرنــد بــرای مانــدن در صحنــه رقابــت، شــناخت 
و نظــارت دقیقــی بــر عملکــرد کســب و کار خــود داشــته باشــند 
)بایارچلیــک، ۲۰14:8۲5(. از ســوی دیگــر، اهمیــت فعالیت هــای 
کارآفرینانــه در بهبــود عملکــرد و موفقیــت شــرکت ها طــی 
مــدت زمــان متمــادی مــورد بررســی قــرار گرفــت و در 
ــش  ــی دار گرای ــتقیم و معن ــر مس ــر اث ــا، ب ــیاری از پژوهش ه بس
کارآفرینانــه برعملکــرد تأکیــد شــده اســت )ســیلویا، راجشــیخار، 
ــه  ــدت رابط ــه ش ــد ک ــان می دارن ــاره، بی ۲۰16:۲۰4۰(. دراین ب
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بیــن گرایــش کارآفرینانــه و عملکــرد تــا حــدود زیــادی بســتگی 
بــه نقــش متغیرهــای میانجــی داشــته و در حقیقــت، بــا مــد نظــر 
ــوان  ــر می ت ــه را بهت ــن رابط ــا، ای ــن متغیره ــش ای ــرار دادن نق ق

ــکاران، ۲۰14:۲55(.  ــعید و هم ــرد )س تشــریح ک
یکــی از متغیرهایــی میانجــی مهمــی کــه در پژوهش هــای قبلــی 
ــه  ــه اســت ک ــی کارآفرینان ــه شــده، بازاریاب ــه آن پرداخت ــر ب کمت
ــر  ــد ب ــر عملکــرد کســب و کار می توان ــر مســتقیم ب ضمــن تأثی
ــادت، ۲۰1۳:87(  ــه )ماناســرا، زی ــش کارآفرینان ــن گرای رابطــه بی
ــذار باشــد.  ــز اثرگ ــی، ۲۰15:۲4( نی و عملکــرد ســازمانی )حمال
ــل  ــک عام ــه ی ــه منزل ــه طــور اخــص ب ــه ب ــی کارآفرینان بازاریاب
ــه  ــود، ب ــناخته می ش ــا ش ــب و کاره ــرد کس ــی در عملک اصل
ــی در  ــارت کاف ــود مه ــی و نب ــازار گرای ــدم ب ــه  ع ــوری ک ط
ــه  ــر ب ــب منج ــا اغل ــب و کاره ــه در کس ــی کارآفرینان بازاریاب
ســطوح پایین تــر عملکــرد و احتمــال باالتــر شکســت می شــود. 
ــه  ــه را ب ــی کارآفرینان ــع، بازاریاب ــبتًا جام ــت نس ــک برداش در ی
عنــوان شناســایی و بهره بــرداری بیش فعاالنــه از فرصت هــا 
ــن و  ــق تدوی ــظ مشــتریان ســودآور از طری ــرای جــذب و حف ب
به کارگیــری رویکردهــای نوآورانــه در مدیریــت ریســک، خلــق 
ارزش و اهــرم کــردن منابــع تعریــف کرده  انــد. در واقــع، 
ــاره دارد  ــه ای اش ــای یکپارچ ــه فراینده ــه ب ــی کارآفرینان بازاریاب
کــه از طریــق آن هــا یــک شــرکت منابــع مشــهود و نامشــهود خود 
ــه،  ــه کار گرفت ــازار ب ــای ب ــناخت نیازه ــه منظــور درک و ش را ب
ــه  ــرده و رابط ــاد ک ــز ایج ــود تمای ــوالت خ ــد در محص می توان
ــت،  ــد و در نهای ــت و گســترش ده ــتریان تقوی ــا مش ــود را ب خ
بــه عملکــرد مالــی برتــر دســت یابــد )آرگل، میلــر، ۲۰19:۳57(. 
ــا ان ســبب  از ســوی دیگــر، جهانی ســازی و تغییــرات مرتبــط ب

شــده تــا شــرکت ها در تمامــی اندازه هــا بــه فکــر توســعه 
ــی  ــند. حت ــی باش ــای مل ــر از بازاره ــود، فرات ــای خ عملیات ه
شــرکت های کوچــک تــا متوســط در بســیاری از کشــورهای در 
حــال توســعه نیــز شــروع بــه فعالیــت در بازارهــای بیــن المللــی 
و افزایــش حضــور در بازارهــای کشــورهای توســعه یافتــه 
ــی  ــای اساس ــی از مولفه ه ــازی یک ــن المللی س ــد. بی ــوده ان نم
اســتراتژی های کســب و کار در بســیاری از شــرکت های جهــان 
می باشــد )ولــز، گوپتــا، ۲۰19:۳57(، بــا ارائــه ایــن تعریــف آن هــا 
تاکیــد کرده انــد کــه ممکــن اســت یــک شــرکت در فعالیت هــای 
بیــن المللــی درگیــر شــود ولــی هیــچ الزامــی وجــود نــدارد کــه 
ــن المللی ســازی  ــد بی ــه داشــته باشــد. فراین ــن فعالیت هــا ادام ای
ــم  ــا و فراه ــی بنگاه ه ــار رقابت ــی از فش ــب ناش ــرکت ها اغل ش
شــدن زمینه هــای توســعه فعالیت هــای بازاریابــی بین الملــل 
صــورت می گیــرد )ولــش، لوســتارینن، ۲۰18:۳4(. در واقــع 
ــن  ــرای بی ــا بســترهای الزم را ب رشــد و توســعه کســب و کاره
المللی ســازی شــرکت ها فراهــم ســاخته اســت. در حــال حاضــر 
ــش محــور از  ــک اقتصــاد دان ــه ســمت ی ــا ب ــت کشــور م حرک
اهمیــت بســیاری برخــوردار بــوده و الزمــه ایــن تحــول، تعامــل 
و تبــادل دانــش، تکنولــوژی و محصــول بــا جهــان اســت. آگاهی 
از ســاز و کارهــا و روش هــای ورود بــه بازارهــای جهانــی بــرای 
ــرار  ــدن ق ــی ش ــیر جهان ــه در مس ــازمان هایی ک ــرکت ها و س ش
ــیگریش،  ــت )رن، اس ــر اس ــکار ناپذی ــی ان ــد، ضرورت ــه ان گرفت

 .)۲۰15:64۲
ــوب  ــان محس ــنگ جه ــده س ــدة عم ــن تولیدکنن ــران چهارمی ای
ــد  ــزان تولی ــن می ــادرات از ای ــهم ص ــفانه س ــا متأس ــود ام می ش
بســیار انــدک اســت. در همیــن بیــن، بــا شــیوع ویــروس کوویــد 
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19 یــا کرونــا در ســال ۲۰19، آمارهــای جهانــی نشــان می  دهــد 
ــدود ٪47  ــران ح ــا ۳۰٪ و ای ــران ت ــر از ای ــورهای غی ــه کش ک
ــده  ــا دو ســال آین کاهــش صــادرات داشــته اســت و حداقــل ت
همیــن وضعیــت ادامــه خواهــد داشــت و تعدیــل نیروی انســانی 
و ورشکســتگی شــرکت  هایی کــه چابک  تــر نیســتند، قابــل 
ــگاه  ــار جای ــوادی، وبین ــید ج ــاج س ــد )ح ــی می  باش پیش  بین

ــت ســنگ؛ ۲۰۲1(.  ــی صنع ــای جهان ــران در بازاره ــی ای فعل
بــه عــوان مثــال، بــا اینکــه لرســتان بعــد از اصفهــان بــه لحــاظ 
میــزان اســتخراج ســنگ در رتبــه دوم قــرار دارد و ســاالن 
حــدود ســه میلیــون تــن انــواع ســنگ تزئینــی و ســاختمانی از 
ــدات  ــن تولی ــود و همچنی ــتخراج می ش ــتان اس ــن اس ــادن ای مع
ســنگ آن ۲۲ درصــد تولیــدات کل کشــور و ســه درصــد 
ــی اســت کــه بخشــی از آن در اســتان، بخشــی  ــدات جهان تولی
در بازارهــای داخلــی و حــدود ۲۰۰هــزار تــن آن در بازارهــای 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، اروپــا و کشــورهای آســیایی 
جنــوب شــرق مصــرف می شــود امــا بیشــترین میــزان صــادرات 
ــطه  ها  ــط واس ــوک و توس ــورت بل ــه ص ــتان ب ــن اس ــنگ ای س
انجــام می شــود )کشــوری، فهیمــه، 1۳96.5( و همیــن موضــوع 
را می  تــوان بــه وضعیــت کل کشــور تعمیــم داد. بــه ایــن 
ــدان  ــز فق ــی نی ــی و برخ ــف مدیریت ــی ضع ــه برخ ــورت ک ص
اســتراتژی مناســب وعــدم اســتفاده از ابزارهــای بازاریابــی را از 
ــد  ــران می دانن ــنگ در ای ــادرات س ــف ص ــل ضع ــن عل مهمتری
ــن صنعــت  ــگاه واقعــی خــود در ای ــه جای ــران ب و متأســفانه ای
ــر،  ــش حاض ــی پژوه ــأله اساس ــن رو مس ــت. از ای ــیده اس نرس
بررســی اثــر بازاریابــی دیجیتالــی بــر بیــن المللــی شــدن 
ــی  ــش میانجــی بازاریاب ــا نق شــرکت های کوچــک و متوســط ب

کارآفرینانــه می باشــد. 

بازاریابی دیجیتال
اینترنتــی،  بازاریابــی  الکترونیــک،  بازاریابــی  اصطاحــات 
بازاریابــی آنایــن، بازاریابــی دیجیتالــی و بازاریابــی مبتنــی بــر 
وب همــه مفاهیــم مشــابهی را دارنــد و اغلــب بــه جــای یکدیگر 
ــه کار می رونــد. اساســًا هــر فعالیــت بازاریابــی کــه از طریــق  ب
اســتفاده از اینترنــت بصــورت آنایــن و از طریــق فناوری هــای 
ــی  ــا اینترنت ــال ی ــی دیجیت ــود را بازاریاب ــام می ش ــی انج اینترنت
می  گوینــد. بازاریابــی دیجیتــال فقــط شــامل تبلیغاتــی کــه 
ــامل  ــه ش ــت، بلک ــود نیس ــان داده می ش ــایت ها نش در وب س
ــانه  های  ــل و رس ــد ایمی ــن مانن ــای آنای ــر فعالیت ه ــواع دیگ ان
اجتماعــی می  باشــد. هــر جنبــه از بازاریابــی اینترنتــی، دیجیتــال 
ــات  ــی، اطاع ــی اینترنت ــه بازاریاب ــی ک ــن معن ــه ای ــت، ب اس
الکترونیکــی هســتند کــه از طریــق رایانــه یــا دســتگاه مشــابهی 
منتقــل می شــود، اگرچــه بــه طــور طبیعــی می  تواننــد بــا 
ــد  ــد یابن ــن پیون ــروش افای ــات و ف ــنتی و تبلیغ ــی س بازاریاب

ــا، ۲۰17(.  )داهی
بازاریابی دیجیتال سه اصل اساسی دارد: 

1- بی واســطه بــودن. دنیــای وب بــا ســرعتی زیــاد تغییــر 
می  کنــد و مخاطبــان آنایــن، انتظــار بــه روزرســانی و اطاعــات 
لحظــه ای را دارنــد. بــرای حفــظ توجــه بــه ایــن گــروه، بایــد بــه 
صــورت آنایــن پاســخ داده و در اســرع وقــت بــا افــراد ارتبــاط 

برقــرار کــرد. 
ــا و  ــا نیازه ــرادی ب ــن، اف ــتریان آنای ــازی. مش ــخصی س ۲ -ش
ــرادی  ــا اف ــدف آن ه ــان ه ــتند. مخاطب ــوع هس ــته های متن خواس
ــد.  ــرار گیرن ــورد خطــاب ق ــد شــخصًا م هســتند کــه می خواهن
ــرده  ــایی ک ــتری را شناس ــای مش ــه نیازه ــت ک ــاز اس ــذا نی ل
ــرد.  ــه ک ــان را ارائ ــا نیازش ــب ب ــات متناس ــات و خدم و اطاع
بنابرایــن در بازاریابــی اینترنتــی می  بایســت بــرای هــر مشــتری 
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بازاریابی دیجیتال بازیابی سنتی

عدم محدودیت در زمان 
پاسخگویی)پاسخگویی۲4 ساعته(

محدودیت در زمان 
پاسخگویی)پاسخگویی در 

ساعات کاری(
تعامل و گفتگو دو طرفه تعامل و گفتگوی یک طرفه)عدم 

ارتباط با مخاطب(
روش  های انتقال گسترده روش  های انتقال محدود

دسترسی گسترده به مشتری دسترسی محدود به مشتری

فرایند ارزان و سریع فرایند پر هزینه و زمانبر

 برنامه  ریزی کمپین  های تبلیغاتی
در مدت زمان کوتاه

 برنامه  ریزی کمپین  های تبلیغاتی
در مدت زمان طوالنی

کمپین  ها قابل تغییر و نوآورانه کمپین های ثابت

 موفقیت در بازاریابی دیجیتال
 منوط به کسب تعداد معدودی از

مخاطبان محلی است

 موفقیت در استراتژی  های
 بازاریابی منوط به کسب مخاطبان

محلی است
ارزیابی نتایج اسان و راحت ارزیابی نتایج به سخت و دشوار

 روش بازارابی مبتنی بر تبلیغات
 اناین، بازاریابی ایمیل،رسانه  ها
 و شبکه  های اجتماعی، پیام  های

 متنی، بهینه سازی موتور جستجو،
 پرداخت به ازای کلیک و

بازاریابی وابسته

 روش بازاریابی مبتنی بر چاپ،
پخش، پست و تلفن

ــردد. جدول ۱ تفاوت بازاریابی سنتی و بازاریابی دیجیتال از دیدگاه افرینا  و همکاران  ــه گ صفحــات شــخصی ارائ
ــا  ــط ب ــب و مرتب ــد جال ــن بای ــات آنای ــاط. ارتباط ۳- ارتب
خواننــده باشــد، در غیــر ایــن صــورت بــه ســادگی نادیــده 
ــود دارد،  ــه وج ــی ک ــام اطاعات ــا تم ــود. ب ــه می ش گرفت
ــرای  ــی ب ــد راه ــب توجــه مخاطــب خــود، بای ــت جل جه
ــود  ــر خ ــدگان را درگی ــد و خوانن ــدا کنی ــازی پی برجسته س
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــن کار ای ــرای ای ــن راه ب ــد. بهتری نمایی
ــاط، فــرد  ــد کــه در طــول ارتب ــان را بدهی ــراد ایــن اطمین اف
ــد را در  ــه بخواه ــه ک ــر آنچ ــد و ه ــه بخواه ــت ک ــر وق ه

اختیــارش می  گذاریــد )مانشــی، ۲۰1۲(. 
در جــدول 1 تفــاوت بازاریابــی ســنتی و بازاریابــی دیجیتــال 
ــده  ــه ش ــال ۲۰15 ارائ ــکاران در س ــا و هم ــدگاه افرین از دی

اســت.

بازاریابی کارآفرینانه
عواملــی همچــون جهانــی شــدن، فنــاوری اطاعــات 
و ارتباطــات و  بــه تبــع آن ســرعت بــاالی تغییــر و 
تحــوالت گســترده در بازارهــا موجــب شــده، فرصــت هــا 
و مزیت  هایــی کــه در چنیــن محیطــی شــکل می  گیــرد 
ــذا  ــد. ل ــت( باش ــر موق ــاه و زودگذر)عم ــیار کوت ــز بس نی
اســتراتژی    های کســب وکارهــا نیــز بایســتی بــه طــور 
ــه ذکــر اســت کــه  مــداوم دســتخوش تغییــر شــوند. الزم ب
ــه طــور  ــد ب ــر ســازمانی بای ــا در ه ــر کســب و کار ی در ه
ــه  ــای ب ــاه از فرصت  ه ــی کوت ــای زمان ــداوم و در بازه  ه م
دســت امــده بــه بهتریــن نحــو ممکــن اســتفاده کــرد و حتــی 
ــد  ــال کشــف فرصــت جدی ــه دنب ــل از درک فرصــت، ب قب
ــداری  ــی، پای ــط رقابت ــن محی ــب در ای ــن ترتی باشــند و بدی
ــد. آنچــه کــه در حــوزه  ــدگاری خــود را حفــظ نماین و مان
کارآفرینــی و بازاریابــی کارآفرینانــه اهمیــت دارد، شناســایی 

نوآورانــه فرصت  هــا اســت.
ــب دو  ــه از ترکی ــی اســت ک ــه  مفهوم ــی کارآفرینان بازاریاب
ــده اســت و  ــود آم ــه وج ــی ب ــی و کارآفرین ــوزه بازاریاب ح
ــان  ــه صــورت همزم ــوزه ب ــن دو ح ــه ای ــه ب حاصــل توج
ــه  ــی ک ــش و اهمیت ــدا نق ــر ابت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می  باش
بازاریابــی در حــوزه کارآفرینــی دارد و دوم نقــش و اهمیتــی 
کــه کارآفرینــی در حــوزه بازاریابــی دارد )بحــث نــوآوری و 

ــه(. ــو و خاقان ــای ن روش    ه
ــان  ــه می ــه رابط ــی کارآفرینان ــر بازاریاب ــارت دیگ ــه عب  ب
بازاریابــی و کارافرینــی و منعکــس کننــده رفتــار کارفارینانــه 
در روش  هــای بازاریابــی یــک ســازمان اســت کــه به وســیله 
ــه کار  ــازار ب ــای ب ــت ه ــوآوری را در فعالی ــوان ن آن می  ت
ــه  ــری از  فاصل ــت جلوگی ــه جه ــی کارافرینان ــرد. بازاریاب ب
ــازار نقــش مهمــی  ــت ب ــوآوری و موقعی ــان ن و شــکاف می
را در کســب مزیــت رقابتــی پایــدار ایفــا می  کنــد )هلیــس، 

ــن، ۲۰11(. هالتم
ــری  ــه کارگی ــا ب ــه ب ــی کارافرینان ــر آن، بازاریاب ــاوه ب ع
ــر  ــه جهــت تمرکــز ب چشــم  انداز وســیع و رویکــرد خاقان
نــوآوری، مدیریــت ریســک، اســتفاده و خلــق فرصت  هــای 
جدیــد، مشــتری  گرایی و اهــرم کــردن منابــع، جهــت 
ــرای کســب و  ــا ب ــف گســترده  ای از فعالیت  ه ــف طی توصی
کارهــای کوچــک و متوســط اســتفاده می  شــود )کورگــون  و 

بازاریابی 

دیجیتال

بازایابی

محتوا

روابط

عمومی

آنالین
سئو

ایمیل

مارکتینگ

اتوماسیون

بازاریابی

افیلیت

مارکتینگ

بازاریابی

همسان

پرداخت

به ازای

کلیک

بازاریابی

شبکه های

اجتامعی

شکل ۱: عنارص و روش های بازاریابی دیجیتالی
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مدل1- خروجی نرم  افزار برای بررسی فرضیه  های پژوهش در حالت رضایب 

استاندارد

مدل2- خروجی نرم  افزار برای بررسی فرضیه  های پژوهش در حالت رضایب 

معناداری

همــکاران،۲۰11(. بازاریابــی کارافرینانــه دلیــل اصلــی موفقیــت هــر 
کســب و کاری تلقــی می  شــود و بــه عنــوان یــک راهبــرد مهــم برای 
آینــده کســب و کار محســوب می  شــود کــه فعالیــت   هــای کارکنــان 
ــول و  ــش محص ــتری، دان ــات مش ــازی اطاع ــازمان، یکپارچه  س س
ــی، ۲۰11(.  ــز، رول ــر می  گیرد)جون ــه مشــتری را در ب ارایــه ارزش ب
تعاریــف متعــددی از ســوی محققــان و نظریه  پــردازان دربــاره 
ــای  ــه از دیدگاه  ه ــده ک ــه ش ــه ارای ــی کارآفرینان ــوع بازاریاب موض
مختلــف بــه موضــوع نگریســته  اند، لــذا در ایــن حــوزه اتفــاق نظــر 
ــروواس و همــکاران   ــدگاه )ک ــدارد. از دی ــی وجــود ن و اجمــاع کل
ــازمانی در  ــرد س ــوان عملک ــه عن ــه ب ــی کارآفرینان ،۲۰1۰( بازاریاب
نظــر گرفتــه شــده اســت و مجموعــه ای از فرایندهــای خلــق ارزش 
بــه مشــتریان را در راســتای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بــا هــدف 

ــد. ــام می  ده ــوداوری انج ــب س کس
بازاریابــی کارافرینانــه شناســایی و بهره  بــرداری از فرصت  هــا بــرای 
ســازمان و حفــظ مشــتریان بالقوه با اســتفاده از رویکردهــای نوآورانه 
ــر  ــرای ســازمان و مشــتری می  باشــد. ب ــه ب ــی دوجانب و ارزش  آفرین
اســاس تعریــف فــوق می  تــوان بیــان کــرد کــه بازاریابــی کارآفرینانــه 
دارای ســه شــاخه مجــزای کارافرینی  گرایــی، بــازار محــوری و 
ــوآوری و  ــی، ن ــخصه کارآفرینی  گرای ــد. مش ــی می  باش فرصت  گرای
ــه  ــر تولیــد و ارائ ریســک اســت کــه تمرکــز اصلــی ایــن شــاخه ب
محصــوالت و خدمــات جدیــد بــه بــازار می  باشــد. مشــخصه بــازار 
ــد  ــتری می  باش ــت مش ــب رضای ــی و کس ــتری گرای ــوری، مش مح
ــی  ــخصه فرصت  گرای ــی دارد. مش ــفه بازاریاب ــه فلس ــاره ب ــه اش ک
ــق فرصــت و  ــتفاده و خل ــدا اســت، اس ــش پی ــه از نام همانطــور ک
ــرداری از آنهــا اســت. اشــتراک میــان ایــن شــاخه، بازاریابــی  بهره  ب

ــد. ــکیل می  ده ــه را تش کارآفرینان
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بازاریابی کارآفرینانه بازاریابی دیجیتالی بین المللی شدن
0/945 0/945 0/946 CA≥7/0
0/947 0/948 0/950 CR≥7/0
0/545 0/517 0/547 AVE≥5/0

Fornell-Lacker معیار
0/739 بین المللی شدن

0/719 0/684 بازاریابی دیجیتالی
0/738 0/678 0/701 بازاریابی کارآفرینانه

فرضیه ضریب مسیر معناداری نتیجه

 بازاریابی دیجیتالی  -< بازاریابی کارآفرینانه
 -< بازاریابی کارآفرینانه پروری

0/829 0/004 تأیید

0/555 بازاریابی دیجیتالی  -< بین المللی شدن 0/000 تأیید

مدیریت استعداد  -< بازاریابی کارآفرینانه 0/978 0/001 تأیید

 بازاریابی کارآفرینانه -< بازاریابی
کارآفرینانه

0/848 0/000 تأیید

جدول 2 بررسی نتایج فرضیه های پژوهش

جدول 2 بررسی مدل اندازه گیری

روش 
روش پژوهــش بــه لحــاظ هــدف کابــردی و از نظــر روش 
ــی پیمایشــی  ــرد توصیف ــا رویک ــی ب ــات میدان ــردآوری اطاع گ
ــی  ــنگ های تزیین ــرکت های س ــاری آن ش ــه آم ــه جامع ــت ک اس
ــرکت   ــق ۳۰ ش ــن تحقی ــه در ای ــند. ک ــی باش ــاختمانی م و س
ــوان  ــه عن ــی ب ــوزه بازرگان ــال در ح ــنگ و فع ــده س ــادر کنن ص
ــردآوری  ــور گ ــه منظ ــدند. ب ــه ش ــر گرفت ــاری در نظ ــه آم نمون
داده هــا از پرسشــنامه  بازاریابــی دیجیتالــی مقیمــی)1۳9۰(  در 9 
ســوال، پرسشــنامه  بازاریابــی کارآفرینانــه بــا ۲۰ ســوال بــر پایــه 
مقیــاس اســتاندارد بچــرر و همــکاران )۲۰۰۲( ، پرسشــنامه بیــن 
المللــی شــدن صبــاغ کرمانــی و اســفندیانی)1۳85(  بــا ۲۳ ســوال  
ــرات  ــنامه از نظ ــی پرسش ــد روای ــرای تایی ــه ب ــد. ک ــتفاده ش اس
ــون  ــنامه ها از آزم ــی پرسش ــزان پایای ــن می ــرای تعیی ــاتید و ب اس
آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد. یافتــه هــای حاصــل با اســتفاده 
از آزمــون کولموگــراف اســمیرنوف، ضریــب مســیر و معــادالت 
ســاختاری بــا نرم افــزار SPSS و PLS  مــورد تجزیــه و تحلیــل 

ــد. قــرار گرفتن

یافته ها 
ــری  ــد متغی ــک چن ــک تکنی ــاختاری، ی ــادالت س ــی مع مدل یاب
ــری  ــد متغی ــیون چن ــواده رگرس ــد از خان ــی و نیرومن ــیار کل بس
ــه  ــت ک ــی  اس ــی عموم ــدل خط ــط م ــر بس ــان دقیق ت ــه بی و ب
بــه پژوهشــگر امــکان مــی دهــد مجموعــه ای از معــادالت 
رگرســیون را بــه گونــه ای همزمــان مــورد آزمــون قــرار دهــد. در 
ــک  ــرای شناســایی ســازه  های پژوهــش از تکنی ــن پژوهــش ب ای

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــات جزئ ــل مربع حداق
ــدل  ــود. م ــه می ش ــی پرداخت ــدل بیرون ــی م ــه بررس ــدا ب در ابت

بیرونــی نشــان  دهنده رابطــه ســواالت بــا ســازه  ها اســت. 
مهم  تریــن شــاخص  های بــرازش PLS بــر اســاس مــدل بیرونــی 
ــب  ــد از: ضری ــی عبارتن ــذورات جزی ــل مج ــش در حداق پژوه
آلفــای کرونبــاخ)CA( ، پایایــی ترکیبــی )CR(  و روایــی همگــرا 

 )Fornell-Lacker(. و واگــرا )AVE(
ــی  ــد، در بررس ــاهده می  کنی ــدول۲( مش ــه در )ج ــور ک همان  ط
معیــار فورنــل الرکــر نشــان داده  شــده اســت کــه مقادیــر موجــود 
ــس  ــر واریان ــه دوم مقادی ــس )ریش ــی ماتری ــر اصل در روی قط
ــتون  ــطر و س ــود در س ــر موج ــه مقادی ــده(، از کلی ــرح داده  ش ش
نشــان  دهنده  نیــز  امــر  ایــن  می  باشــند.  بزرگ  تــر  مربوطــه 

ــه آن  هاســت. ــا ســازه وابســته ب ــا ب همبســتگی شــاخص ت
ــن  ــط بی ــر، رواب ــش حاض ــدل پژوه ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــور  ــش( را به  ط ــی پژوه ــای اصل ــر پنهان)متغیره ــن متغی چندی
هم  زمــان اندازه  گیــری می -کنــد، بنابرایــن به  منظــور تحلیــل 
ــات از مدل  ســازی معــادالت ســاختاری  داده  هــا و آزمــون فرضی
ــر،  ــج دقیق ت ــب نتای ــرای کس ــش ب ــن پژوه ــد.در ای ــتفاده ش اس
ــی ال اس   ــش، از روش پ ــی پژوه ــدل مفهوم ــون م ــرای آزم ب
ــت  ــور اس ــس مح ــیر واریان ــازی مس ــک مدل  س ــک تکنی ــه ی ک
به  طــور هم  زمــان  امــکان بررســي نظریــه و ســنجه  ها را  و 
ــد. در  ــتفاده ش ــر ، 1981(، اس ــل و الرک ــازد )فورن ــم مي  س فراه
ــرای  ــاختاری ب ــادالت س ــازی مع ــن قســمت از مدل  س انجــام ای
آزمــون فرضیــات تحقیــق اســتفاده خواهــد شــد. در مرحلــه بعــد 
ــورد بررســی  ــد م ــا بای ــن ســازه ت ــط بی مــدل ســاختاری و رواب
قــرار گیــرد. بــرای ایــن منظــور از تابــع بــوت اســتراپ اســتفاده 

می  شــود.
مــدل )1 و ۲( مــدل خروجــی نرم افــزار SMARTPLS هســت. 
از ایــن مــدل بــرای بررســی فرضیه هــای اصلــی پژوهــش 
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اســتفاده می شــود.  مقــدار عــددی در رابطــه، نشــان  دهنده آمــار 
تــی )T-VALUE( هســت کــه درواقــع مــاک اصلــی تائیــد یــا 
رد فرضیــات اســت. اگــر ایــن مقــدار آمــار بــه ترتیــب از 1/64،  
ــه  ــه آن فرضی ــم ک ــه می  گیری ــد نتیج ــتر باش 1/96 و ۲/57 بیش
در ســطوح 9۰، 95 و 99 درصــد تائیــد می  شــود. همچنیــن 
بایــد گفــت کــه اگــر مقــدار ضریــب مســیر بیــن متغیــر مکنــون 
مســتقل و متغیــر مکنــون وابســته مثبــت باشــد نتیجــه می  گیریــم 
کــه بــا افزایــش متغیــر مســتقل شــاهد افزایــش در متغیــر وابســته 
خواهیــم بــود و بالعکــس. اگــر مقــدار ضریــب مســیر بیــن متغیــر 
ــه  ــد نتیج ــی باش ــته منف ــون وابس ــر مکن ــتقل و متغی ــون مس مکن
ــش در  ــاهد کاه ــتقل ش ــر مس ــش متغی ــا افزای ــه ب ــم ک می  گیری

ــود )داوری و رضــازاده، 1۳9۳(. ــم ب ــر وابســته خواهی متغی
VAF= )a*b( / ))a*b( + c(
VAF= )0/848*0/987(/))
VAF= 0/598
چــون مقــدار VAF بزرگتــر از ۰/۲۰ اســت و همچنیــن از ۰/8۰ 
ــه  ــی کارآفرینان ــی بازاریاب ــش میانج ــن نق ــت بنابرای ــر اس بزرگت

ــد. ــط می باش ــی متوس ــوع میانج ــد و از ن تأیی

نتایج
ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی اثــر میانجــی بازاریابــی کارآفرینانــه 
در رابطــه بــا بازاریابــی دیجیتالــی در بیــن المللــی شــدن کســب و 
کارهــای کوچــک و متوســط  انجــام گرفــت. بــر اســاس نتایــج بــه 
ــد  ــخص ش ــري مش ــاي اندازه گی ــرآورد مدل ه ــده از ب ــت آم دس
ــی  ــنجش بازاریاب ــراي س ــده ب ــتفاده ش ــزار اس ــوع، اب ــه در مجم ک
کارآفرینانــه، بازاریابــی دیجیتالــی و بیــن المللــی شــدن  از روایــی 
و پایایــی کافــی برخــوردار بــود. همچنیــن، یافته هــاي پژوهــش در 
خصــوص مــدل ســاختاري تحقیــق حاکــی از آن بــود که بر اســاس 
مقادیــر شــاخص هاي بــرازش، ســاختار کلــی مــدل تحقیــق مــورد 
تأییــد بــود. بــه عبــارت دیگر، مــدل تدوین شــده بــر مبنــاي ادبیات 

ــت  ــا واقعی ــق( ب ــی تحقی ــدل مفهوم ــی )م ــینه تجرب ــري و پیش نظ
انطبــاق داشــته و از طریــق داده هــاي میدانــی گــردآوري شــده مورد 
حمایــت قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق مشــخص 
ــی  ــی دیجیتال ــد شــده و بازاریاب ــق تأیی ــه اول تحقی شــد کــه فرضی
ــرکت  ــدن ش ــی ش ــن الملل ــر بی ــی داري ب ــت و معن ــر مثب داراي اث
ــوان نتیجــه  ــه، می ت ــن پای ــر ای ــود. ب ــده ســنگ  ب هــای صــادر کنن
ــی به طــور مســتقیم  ــی دیجیتال گرفــت کــه تقویــت ســطح بازاریاب
ــده ســنگ  ــی شــدن شــرکت های صــادر کنن ــن الملل ــه بی منجــر ب
شــده و هــر گونــه تاشــی در راســتاي بهبــود و توســعه بازاریابــی 
دیجیتالــی در  مــورد مطالعــه میتوانــد منجــر بــه بهبــود ســطح بیــن 
ــن،  ــر ای ــزون ب ــه شــرکت ها گــردد. اف ــن گون ــی شــدن در ای الملل
همانطــور کــه نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه بازاریابــی دیجیتالــی بــه 
طــور غیرمســتقیم نیــز از طریــق بازاریابــی کارآفرینانــه بــر فرآینــد 
ــذار  ــده ســنگ تأثیرگ ــی شــدن شــرکت های صــادر کنن ــن الملل بی
ــی  ــارت دیگــر، بازاریاب ــه عب ــق(؛ ب ــه دوم تحقی ــد فرضی ــود )تأیی ب
کارآفرینانــه در رابطــه بیــن بازاریابــی دیجیتالــی و بین المللی شــدن 
ــه ایــن  ــر میانجــی داشــت. ب شــرکت های صــادر کننــده ســنگ  اث
ترتیــب، میتــوان نتیجــه گرفــت کــه رابطــه بیــن بازاریابــی دیجیتالی 
و بیــن المللــی شــدن یــک رابطــه ســاده نبــوده، بلکــه، یــک رابطــه 
شــرطی یــا وابســته بــه بازاریابــی کارآفرینانــه اســت کــه از طریــق 
آن تســهیل و تســریع می شــود. ضعــف دانــش بازاریابــی هــر چنــد 
ممکــن اســت در بــازار داخلــی بــه علــت بــازار غیررقابتــی مشــهود 
نباشــد امــا در  تجــارت جهانــی عاملــی بســیار تعییــن کننده اســت. 
ــه  ــا ب ــد، ب ــز دارن ــر صــادرات محصــول تمرک ــه ب شــرکت هایی ک
خدمــت گرفتــن نیروهــای متخصــص و توانمنــد تــاش مــی کننــد 
ــه  ــی ب ــی بین الملل ــا و شــگردهای بازاریاب ــن راهبرده ــا آخری ــا ب ت
اهــداف صادراتــی خــود دســت یابنــد. توجــه بــه  ایــن نکتــه وقتــی 
ــنگ از  ــادرات س ــای ص ــر رقب ــم اکث ــه بدانی ــد ک ــی یاب ــت م اهمی
ــا و ...  ــپانیا، ایتالی ــن، اس ــون چی ــه ای چ ــعه یافت ــورهای توس کش
ــرکت های  ــران ش ــه مدی ــردد ک ــنهاد می گ ــن پیش ــتند. بنابرای هس

0/848*0/978(+ 0/555
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ــی  ــر بازاریاب ــردن تأثی ــینه ک ــور بیش ــه منظ ــنگ ب ــده س ــادر کنن ص
دیجیتالــی و تســهیل فرآینــد بیــن المللــی کــردن شــرکت خــود، از 
طریــق تأکیــد بــر مشــتري مــداري و برقــراري ارتبــاط نزدیــک بــا 
ــراي کســب مزیــت رقابتــی و  ــد ب آنهــا، اســتفاده از ایده هــاي جدی
ــراي  ــه ب ــیوه هاي نوآوران ــا و ش ــري راهبرده ــگامی در به کارگی پیش
ــه  ــی کارآفرینان ــی محصــوالت، در راســتاي تقویــت بازاریاب بازاریاب

در کســب و کارهــاي خــود حرکــت نماینــد.
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جایگاه ایران در 
�جارت جهانی 

سنگ ساختمانی

علیرضا احمدیان
کارشناس معدن

مدیر عامل شرکت رابین پارت افزار

میــزان واردات و صــادرات ســنگ در 19۲ کشــور جهــان بــا اســتفاده 
از داده هــای بخــش آمــار ســازمان ملــل متحــد اســتخراج و محاســبه 
و پــس از تحلیــل و بررســی کلــی آن هــا، ۲۰ کشــور اول در صنعــت 
ــاختمانی و  ــنگ های س ــادرات س ــاب، و واردات و ص ــنگ انتخ س
ــی  ــورد بررس ــل م ــه تفصی ــا در دوره ۲۰15-۲۰19 ب ــی آن ه تزئین

ــد.  ــرار گرفته ان ق
ــه  ــد تعرف ــا ک ــور اول ب ــاله ۲۰ کش ــن 5 س ــی میانگی ــردش مال گ
ــت  ــوده اس ــکا ب ــزار دالر آمری ــزان۳6۲5847 ه ــه می ــی ۲5 ب گمرک
کــه ایــن میــزان بــرای ایــران بــه رقــم 15۰.644 هــزار دالر آمریــکا 
می رســد. از ســال ۲۰15 تــا ۲۰19 درصــد ایــران از درآمــد در 
ــزان ۳.5-۳.9-4.8-4.1-۲.6  ــه می ــه ترتیــب ب ــازار ب ــن ب گــردش ای

ــوده اســت. در صــد ب
میانگیــن تنــاژ 5 ســاله ۲۰ کشــور اول بــا کــد تعرفــه گمرکــی ۲5 بــه 
میــزان ۲4 میلیــون تــن بــوده کــه ایــران بــه طــور متوســط 8۰۰ هــزار 
تــن صــادرات داشــته اســت. نکتــه قابــل توجــه در ایــن خصــوص 
ایــن اســت کــه هــر تــن صــادرات کــوپ ایــران مبلــغ 19۰ دالر ارز 

آوری داشــته اســت.
ــه  ــد تعرف ــا ک ــور اول ب ــاله ۲۰ کش ــن 5 س ــی میانگی ــردش مال گ
ــوده  ــکا ب ــزار دالر آمری ــزان  1۳.166.96۲ه ــه می ــی  68  ب گمرک
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بیست کشور اول دنیا در صادرات سنگ  فرآوری شده بر اساس هزار دالر آمریکا

اســت کــه ایــن میــزان بــرای ایــران بــه رقــم 1۳۰.479هــزار 
ــد  ــا ۲۰19 درص ــال ۲۰15 ت ــد. از س ــی رس ــکا  م دالر آمری
ایــران از درآمــد در گــردش ایــن بــازار بــه ترتیــب بــه میــزان 

ــت. ــوده اس ــد ب ۰.5-۰.9-1.۲-1.1-۰.۳ درص
تنــاژ میانگیــن 5 ســاله ۲۰ کشــور اول بــا کــد تعرفــه گمرکــی 
ــه میــزان ۲5 میلیــون تــن بــوده اســت. ایــران بــه طــور  68 ب
متوســط در ایــن بــازه زمانــی 449 هــزار تــن صــادرات داشــته 
اســت. ضریــب تبدیــل هــر تــن صــادرات ســنگ بریــده شــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــدود ۲۰ می باش ــع ح ــر مرب ــه مت ــن ب از ت
ایــن موضــوع متوســط قیمــت هــر متــر ســنگ صــادر شــده 
ایــران بــه میــزان 14.5 دالر بــه ازای هــر متــر مربــع بــرآورد 
ــور اول در  ــی ۲۰ کش ــاس جهان ــم در مقی ــن رق ــردد. ای می گ

ــد.  ــزان ۲6.۲8 دالر می باش ــادرات می ص
ــد  ــزان 45 درص ــه می ــران ب ــروش ای ــت ف ــودن قیم ــن ب پایی
میانگیــن جهانــی را می تــوان از چنــد جهــت بررســی نمــود. 
1-قیمــت پایین تــر فــروش می توانــد خــود یــک عامــل 

ــد.  ــی باش ــای جهان ــه بازاره ــرای ورود ب ــذاب ب ج
۲-پاییــن بــودن قیمــت باعــث می شــود میــزان کمتــری 
ــل  ــک عام ــه ی ــر صــادرات باشــد ک ــر مت ــه ازای ه ــد ب درآم

ــت.  ــور اس ــی کش ــی در درآمدزای منف
ــا  ــه درســتی ب ــران نتوانســته ب ۳-کیفیــت ســنگ صادراتــی ای
رقبــا برابــری نمایــد و بهمیــن دلیــل مشــتریان خارجــی جهت 

خریــد ســنگ ایــران پــول کمتــری پرداخــت می کننــد. 
ــرای  ــم ب ــا ه ــه ای ب ــر حرف ــت غی ــا رقاب ــدگان ب 4-صادرکنن
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بیست کشور اول دنیا در صادرات سنگ به صورت مجموع

بر اساس هزار دالر آمریکا بیست کشور اول دنیا در صادرات سنگ  فرآوری شده بر اساس تن

ــام  ــن اع ــدت پایی ــروش را بش ــای ف ــتری قیمت ه ــذب مش ج
کرده انــد کــه خــود باعــث از دســت دادن 45٪ در آمــد نســبت 

ــه شــاخص جهانــی شــده اســت. ب
ــنگ  ــادرات س ــران در کل ص ــی ۲۰19 ای ــال های ۲۰16 ال در س
ــود  ــه خ ــان را ب ــم جه ــه نه ــت رتب ــته اس ــاختمانی توانس س

ــد.  ــاص ده اختص
چیــن، ترکیــه، هنــد، امــارات، ایتالیــا، اســپانیا، برزیــل و پرتغــال 
ــن  ــند. ای ــاختمانی می باش ــنگ س 8 کشــور اول در صــادرات س
ــه بازار هــای  ــد در بررســی اســتراتژیک ورود ب موضــوع می توان

جهانــی عامــل مهمــی قلمــداد گــردد و بــا بررســی نحــوه ورود 
ــه  ــرای ورود ب ــری را ب ــروش، مســیر بهت ــای ف ــه بازاره ــا ب رقب
بــازار جدیــد بــرای صنعــت ســنگ ســاختمانی ایــران بــه وجــود 

آورد. 
ــای ۲5 و 68 در  ــوع کده ــی مجم ــردش مال ــران از گ ــهم ای س
ــزان 1 -1.5  ــه می ــا ۲۰19 ب ــب از ســال ۲۰15 ت ــه ترتی جهــان ب

ــت.  ــوده اس ــد ب -۲.1 – 1.7 -1.1 درص
ــاختمانی  ــنگ های س ــروش س ــل از ف ــی حاص ــردش مال کل گ
جهــان بــه صــورت میانگیــن 5ســاله بــرای ۲۰ کشــور در حــدود 
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بیست کشور اول دنیا در واردات سنگ خام و نیمه فرآوری شده

بر اساس هزار دالر آمریکا بیست کشور اول دنیا در صادرات سنگ به صورت مجموع بر اساس تن

18 میلیــارد دالر اســت کــه از ایــن میــان، ۲6۲ میلیــون دالر از آن، 
متعلــق بــه ایــران اســت. ایــن مقــدار حــدود 1 درصــد در آمــد در 

چرخــش مالــی ایــن صنعــت اســت.
 لــذا آنچــه مــی بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد، ارتقــاء ســهم 
ایــران از گــردش مالــی جهانــی اســت. بــا توجــه بــه هدفگــذاری 
ــد  ــران، بای ــاختمانی ای ــای س ــرای صــادرات ســنگ ه ــاله ب 5 س
ــازار  ــد ب ــدود 8 درص ــید.)در ح ــارد دالر رس ــدد 1.5 میلی ــه ع ب
جهانــی، کــه آینــده نگــری واقــع بینانــه و قابــل دســتیابی اســت(.
ــر  ــازار دیگ ــتی ب ــارد دالر بایس ــدن 1.5 میلی ــق ش ــرای محق ب

ــدف  ــای ه ــا بازاره ــی ت ــل بررس ــور کام ــه ط ــز ب ــورها نی کش
بــرای محقــق شــدن ایــن درآمــد را انتخــاب کــرد و بــا اســتراتژی 

ــت اورد. ــازار را بدس ــدی از ب ــهم جدی ــب س مناس
ــان  ــورهای جه ــد واردات کش ــی رون ــا بررس ــال حاضــر ب در ح
مــی تــوان بازارهــای موجــود ایــن کاال را بــه درســتی بررســی و 
انتخــاب کــرد و بــرای ورود بــه کشــورهای هــدف برنامــه ریــزی 

ــان مــدت و بلنــد مــدت داشــت.  ــاه مــدت ،می کوت
ــی  ــد صادرات ــورهای مقص ــوان کش ــی ت ــا م ــی ه ــن بررس در ای
ــز  ــود را نی ــوار خ ــم ج ــورهای ه ــایر کش ــه س ــوری ک ــه ط را ب
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بیست کشور اول دنیا در واردات سنگ  فرآوری شده
بر اساس هزار دالر آمریکا بیست کشور اول دنیا در واردات سنگ خام و نیمه فرآوری شده بر اساس تن

ــک کشــور،  ــه ی ــا ورود ب ــد انتخــاب نمــود و ب پوشــش دهن
ــرد. ــی ایجــاد ک ــرای محصــول صادرات ــری را ب ــازار بزرگت ب
از جــدول بــاال مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــران در بیــن 
۲۰ کشــور اول دنیــا کــه خــود 8۰ درصــد واردات دنیــا را در 

اختیــار دارنــد قــرار نگرفتــه اســت.
ــاختمانی،  ــنگ س ــادرات س ــران در ص ــب ای ــورهای رقی کش
خــود یکــی از بزرگتریــن وارد کننــدگان ســنگ خــام و نیمــه 
ــنگ های  ــرآوری س ــا ف ــورها ب ــن کش ــتد. ای ــرآوری هس ف

ــا  ــود ب ــور خ ــنگ کش ــاز س ــن نی ــر تامی ــاوه ب ــی ع واردات
ــد  ــزوده و درآم ــده آن ارزش اف ــده ش ــنگ بری ــادرات س ص

بیشــتری را کســب می نماینــد. 
میــزان تنــاژ وارداتــی ۲۰ کشــور دنیــا بــه طــور میانگیــن بــه 
میــزان ۲8 میلیــون تــن و میــزان گــردش مالــی آن 4.1 میلیــارد 

دالر میباشــد
ــاختمانی،  ــنگ س ــادرات س ــران در ص ــب ای ــورهای رقی کش
خــود یکــی از بزرگتریــن وارد کننــدگان ســنگ خــام و نیمــه 
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بیست کشور اول دنیا در واردات سنگ کوپ و فرآوری شده بر اساس هزار دالر آمریکابیست کشور اول دنیا در واردات سنگ  فرآوری شده بر اساس تن
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ــا فــرآوری ســنگ هــای  فــرآوری هســتد. ایــن کشــورها ب
ــا  ــاز ســنگ کشــور خــود ب ــن نی ــر تامی ــی عــاوه ب واردات
ــد  ــزوده و درآم ــده شــده آن ارزش اف صــادرات ســنگ بری

ــد. بیشــتری را کســب مــی نماین
ــن  ــور میانگی ــه ط ــا ب ــی ۲۰ کشــور دنی ــاژ واردات ــزان تن می
بــه میــزان ۲8 میلیــون تــن و میــزان گــردش مالــی آن 4.1 

ــد. ــارد دالر میباش میلی
واردات ســنگ بریــده شــده در طــی ســال هــای ۲۰15 الــی 
۲۰19 در مجمــوع بــه میــزان 45 میلیــارد دالر مــی رســد و 

میانگیــن 5 ســاله، 9 میلیــارد دالر مــی باشــد.
ــرآوری شــده ۲۰ کشــور  ــی ســنگ ف ــاژ واردات ــن تن میانگی
اول جهــان طــی ایــن دوره بــه میــزان 16.7۰5.۳۲5 تــن مــی 
باشــد کــه بــا تبدیــل بــه متــر مربــع۳۳4.1۰6.49۲  خواهــد 
ــرای  ــازار بالفعــل ب رســید کــه خــود نشــان دهنــده یــک ب

تولیــد و صــادرات محصــول فــرآوری شــده مــی باشــد.
بــا توجــه بــه جــداول واردات کشــورهای جهــان، ۲9 
ــرآوری  ــزان واردات ســنگ کــوپ و ف کشــور بیشــترین می

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــده را ب ش
ــی 5 ســاله واردات ۲9 کشــور اول در واردات،  گــردش مال
مبلــغ 1۲.7 میلیــارد دالر و بــه میــزان 41 میلیــون تــن مــی 
ــازار  ــل ب ــار بدســت آمــده و تحلی ــه آم ــا توجــه ب باشــد. ب
ــترین  ــه بیش ــورهای ک ــوان کش ــی ت ــی م ــدف صادرات ه
واردات دنیــا را دارنــد بررســی نمــود و بــا صــادرات 
محصــول بــه کشــورهای منتخــب جایــگاه باالتــری را 
نســبت بــه جایــگاه کنونــی بدســت آورد. در حــال حاضــر 
ــازار  ــن ب ــردش ای ــد در گ ــد درآم ــر از 1 درص ــران کمت ای

ــت اورد. ــزرگ را بدس ب

بیست کشور اول دنیا در واردات سنگ بر اساس تن
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مقدمه  ای از تاریخچه ابزارزنی هنری برروی سنگ 

در مــورد تاریخچــه  ی هنــر ایرانیــان در اســتفاده از ســنگ می  تــوان 
ــه بناهــای معــروف تخــت جمشــید، پاســارگاد و بیســتون اشــاره  ب
ــت  ــی جه ــدا تکنولوژی  های ــان ابت ــان از هم ــه ایرانی ــرده و اینک ک
ــاخت  ــرای س ــنگ ب ــاری در دل س ــور حف ــنگ و همینط ــراش س ت

ــد.  ــته   ان ــار را داش ــکل غ ــه ش ــان ب خانه  هایش
ابزارهــای بــرش ســنگ شــامل دیســک  ها و کپــی تراش  هــا هســتند. 
ــِم  ــدود یک  ده ــاس ح ــا مقی ــی ب ــه  ی کوچک ــا، نمون در کپی  تراش  ه
ــی  ــراش داده م ــی ت ــراش به  راحت ــتگاه ت ــط دس ــی، توس ــر اصل اث
ــراش گذاشــته شــده  ــی ت ــه داخــل دســتگاه کپ شــود. ســپس نمون
ــراش  کاری  ــد و ت ــک می  چرخن ــزرگ و کوچ ــک ب ــر دو دیس و ه
ــه  ــه تهی ــی از نمون ــی کوچک ــن روش، کپ ــرد. در ای ــام می  گی انج

ــود.  ــه می  ش ــراش گفت ــی ت ــه آن کپ ــه در اصطــاح ب ــده ک ش
بــا پیشــرفت در زمینــه تــراش  کاری ســنگ، ماشــین  آالت CNC وارد 
عرصــه شــدند. بــا اســتفاده از ماشــین  آالت  نمونــه توســط نرم  افــزار 
ــنگ  ــود. س ــتگاه داده می  ش ــه دس ــه و ب ــه  بعدی تهی ــازی س مدل  س
ــراش  کاری بصــورت  ــات ت ــه و عملی ــرار گرفت در داخــل دســتگاه ق
اتوماتیــک بــدون دخالــت دســت و نیــروی انســانی انجــام می  شــود. 

مزایا و معایب روش  های سنتی

ــرد؛ در  ــر صــورت می  گی ــراش کندت 1- در روش ســنتی عملیــات ت
ــل دســتگاه CNC به  صــورت تمــام اتوماتیــک و ۲4 ســاعته کار  مقاب

ــد.  ــام می  ده را انج
ــه  ــادی ب ــتگی زی ــی کار بس ــت خروج ــنتی کیفی ۲-  در روش س
مهــارت نیــرو دارد و هــر چــه فــرد خبره  تــر و باتجربــه  ی بیشــتری 
ــا  ــک و کار ب ــت. در روش اتوماتی ــتر اس ــت  مزد او بیش ــد، دس باش
ــپ  ــر و ســرعت کار بیشــتر و تی ــت کار باالت ــراش، کیفی دســتگاه ت

ــک شــکل اســت.  ــی ی کار و محصــول پایان

تولیــد  در  آن  بــاالی  دقــت  بــه  از محاســن روش ســنتی   -۳
ــین  ــط ماش ــراش توس ــبت ت ــه نس ــی ب ــول نهای ــای محص ظرافت  ه
می  تــوان اشــاره کــرد. در ایــن بحــث توجــه بــه ایــن نکتــه 
ضــروری ا  ســت کــه در قســمت  هایی از ســنگ کــه چگالــی ســنگ 
ــرعت  ــری دارد. CNC س ــه بهت ــنتی نتیج ــد، روش س ــر می  کن تغیی
ــن روش  ــگ در ای ــرداری و رافین ــم براده  ب ــته و حج ــری داش کم  ت

ــت. ــر اس ــی باالت ــل توجه ــزان قاب ــه می ب
ــی در کار  ــرد ول ــراق ک ــنگ را ب ــوان س ــنتی می  ت 4- در روش س
ــرد.  ــراق ک ــوان ب ــدی را می  ت ــاده تولی ــای س ــا طرح  ه ــا CNC تنه ب
ــوان  ــتگاه را نمی  ت ــط دس ــدی توس ــمه  های تولی ــال مجس ــرای مث ب
بــراق کــرد. بــرای براق  ســازی مجســمه  های تولیــدی در روش 

CNC ماشین آلات
در صنعت سنگ

مهدی حیدرزاده
مدیر عامل شرکت راهکار سنگ پیشرو
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ــا 9۰  ــرد و حــدود 8۰ ت ــتفاده ک ــنتی اس ــوان از روش س CNC می  ت
ــام داد. ــازی را انج ــات براق  س ــد عملی درص

بحــث پولیــش و براق  ســازی به  صــورت تئــوری امکان  پذیــر 
ــوژی و  ــه تکنول ــتگاه  ها ب ــون در دس ــا کن ــل، ت ــی در عم اســت ول

ــیدیم. ــش نرس ــای پولی ابزاره
ــدی کــه از کیفیــت  ــر کارهــای تولی 5- الزم به  ذکــر اســت کــه اکث
باالیــی برخــوردار هســتند و ظرافــت و ســرعت کار در آن  هــا اجــرا 
ــند  ــی باش ــنتی و CNC م ــه روش س ــی ب ــای ترکیب ــود، کاره می  ش
کــه در آن، در بهینه  تریــن حالــت ممکــن اســت 8۰ تــا 9۰ درصــد 
ــنتی و  ــدی کار توســط روش س کار توســط دســتگاه و مراحــل بع

نیــروی انســانی انجــام   پذیــرد.
6- از معایــب کار بــا دســتگاه CNC می  تــوان بــه نیــاز اساســی بــه 
نیــروی متخصــص نــام بــرد. همینطــور در روش ســنتی بــه هنرمنــد 
متخصــص نیــاز اســت کــه در هــر صــورت هزینه  هــای اپراتــوری 

بســیار باالســت.

CNC انواع
این دستگاه ها انواع بسیار متنوعی دارند.

ــداد  ــاس تع ــر اس ــتگاه ها، ب ــن دس ــیم بندی ای ــوع از تقس ــک ن ی
CNC ــته  بندی ــن دس ــق ای ــت. طب ــا اس ــرد آن ه ــا و عملک محوره

ــم.  ــور داری ــا ۳، 4 و 5 مح ــی ب های
ــودی  ــی و عم ــته افق ــه دو دس ــرد، ب ــر عمک ــیم  بندی از نظ در تقس
برش  هایــی  در  معمــوال  افقــی  نــوع  می  شــوند.  تقســیم  بندی 
به  صــورت کتیبــه  ای و بــرای بــرش هایــی بــا برجســتگی  های کــم  ، 
ــاری  ــودی، آث ــرش عم ــا ب ــای ب ــوند و در CNC ه ــتفاده می  ش اس
ــتون  ها  ــمه  ها و س ــد مجس ــتند مانن ــودی هس ــورت عم ــه به  ص ک

تراشــیده می  شــوند.
الزم به  ذکــر اســت کــه برخــی از ماشــین  آالت ترکیبــی هســتند و از 
هــر دو نــوع قابلیــت بــرش عمــودی و افقــی در ســاخت آن بــه  کار 

بــرده شــده اســت. 
کشــورهای عمــده تولیدکننــده دســتگاه  ها؛ ایتالیــا، آلمــان، فرانســه، 
ــاال تولیــد  ــراژ ب ــا تی ــه و چیــن هســتند. دســتگاه  های چینــی ب ترکی

ــتند.  ــک نیس ــی های  ت ــه خیل ــوند ک می  ش
ــی  ــی متنوع ــه  ی قیمت ــتگاه  های CNC دامن ــرد، دس ــاس عملک براس
ــد. به  عنــوان مثــال دســتگاه هــای چینــی بیــن 7-6 هــزار دالر  دارن
تــا 5۰-4۰ هــزار دالر تنــوع قیمتــی دارنــد. در ایتالیــا و اروپــا مــوارد 
مشــابه بــا قیمت  هــای ۳5-۳۰ هــزار یــورو و بعضــا تــا ۲5۰ هــزار 

ــد.  ــا کارکــرد ترکیبــی، قیمــت دارن یــورو در دســتگاه  های ب
ــدازه  ــه ان ــران ب ــون در ای ــت 4۰۰-۳۰۰ میلی ــا قیم ــتگاه  هایی ب دس
۳ یــا 4 نیــروی متخصصــی تــراش ســنگ کارکــرد دارنــد. دســتگاه 

ــران ۳ محــوره هســتند.  CNC موجــود در ای
ــوری  ــه اپرات ــتگی ب ــتگاه، بس ــر دس ــه  داری و تعمی ــای نگ هزینه  ه
و  متخصص  تــر  اپراتــوری  نیــروی  چــه  هــر  دارد.  دســتگاه 
کارآزموده  تــر باشــد، عملکــرد قســمت  های مختلــف دســتگاه 
ــتهاک  ــب، اس ــه و مناس ــتفاده بهین ــورت اس ــوده و در ص ــر ب بهت

می  شــود. کم  تــر  دســتگاه 
ــه  ــه ب ــا توج ــوان ب ــتگاه  ها می  ت ــکل در دس ــروز مش ــورت ب در ص
خدمــات پــس   از فــروش و ارتبــاط از راه دور بــا متخصصیــن خارج 
از کشــور مشــکات عمــده  ای از دســتگاه  ها را حــل کــرد و به  طــور 

کلــی مشــکل خاصــی از ایــن نظــر وجــود نــدارد. 
ــدان، ســتون، سرســتون، قطعــات آب  نمــا، المان  هــای  ــد گل در تولی
ــرد.  ــتفاده ک ــا اس ــوان از CNC ه ــره می  ت ــهری، مجســمه  ها و غی ش
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چالش های حوزه ی ماشین آلات 

فرآوری در صنعت سنگ

الت بخــش فــراوری  لطفــا کلیاتــی در مــورد ماشــین آ
صنعــت ســنگ ارائــه بفرمایید. 

دســته  دســته اند.  دو  می خورنــد  بــرش  کــه  ســنگ هایی 
ــت،  ــن، مرمری ــل تراورت ــرم هســتند مث ــه ن اول، ســنگ هایی ک
کریســتالی، الیــم اســتون، اونیکــس و مرمــر. دســته دوم 
ــت  ــد گرانی ــند مانن ــخت می باش ــه س ــتند ک ــنگ هایی هس س
و کوارتزیــت. ماشــین آالتــی کــه مــا اســتفاده می کنیــم، 
ــد اســلب هســتند  ــرای تولی ــرم و ب ــرش ســنگ های ن ــرای ب ب
ــر  ــه اســت؛ زی ــک ســری تیغ ــوده و دارای ی ــه شــامل اره ب ک
ــت  ــا حرک ــده و ب ــبیده ش ــگمنت چس ــای س ــا دانه ه تیغه ه

رفــت و برگشــتی کار می کنــد. 
دســتگاه دیگــری کــه در بخــش بــرش ســنگ و تولیــد تایــل 
ــتگاه  ــن دس ــام دارد. ای ــر ن ــه بُ ــت، قل ــتفاده اس ــال اس در ح
شــامل دیســک های دایــره شــکل اســت و حرکــت چرخشــی 
دارد. دیســک بــا توجــه بــه انــدازه ی آن حــدود 4۰۰ تــا 5۰۰ 
ــانتی متر را  ــدود 6۰ س ــرض ح ــا ع ــد و ت ــت میکن دور حرک
می توانــد ببــرد. البتــه بعضــی دیســک ها تــا عــرض 8۰ ســانتی 
متــر یــا 1 متــر یــا حتــی 1 متــر و ۲۰ ســانتی متــر میبرنــد کــه 
ــا  ــرش گرانیت ه ــت ب ــن جه ــتند. همچنی ــج نیس ــی رای خیل
نیــز، از دســتگاه های اره و قلــه بــر بــا کمــی تفــاوت اســتفاده 

می گــردد. 

الت فعلــی و اینکــه تــا چــه میــزان  در مــورد ماشــین آ
بــا فناوری هــای روز دنیــا مطابقــت دارنــد هــم لطفــا 

توضیحاتــی را ارائــه بفرمایید. 
ــوژی  ــم کــه تکنول ــر داری ــی وای ــام مولت ــه ن ــا دســتگاهی ب +م
ــه در  ــت ک ــال اس ــی 1۲ س ــدود 1۰ ال ــت و ح ــدی اس جدی
ــورها  ــایر کش ــه در س ــت ک ــال اس ــود دارد. ۲۰ س ــران وج ای
ــا  مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. دســتگاه مولتــی وایــر ب
ــا 5  ــا ب ــی وایره ــابقا مولت ــرد. س ــنگ را میب ــه س ــیم الماس س
ــد  ــل های جدی ــی نس ــد ول ــنگ را می بریدن ــیم س ــی 7 س ال

حامد لرپری زنگنه
مدیر عامل شرکت ایران مرمر تهران
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ــرش آن هــا  ــا 7۲ عــدد ســیم هســتند و ســرعت ب دارای 64 ی
خیلــی بیشــتر از ســایر دســتگاه هاســت. هزینــه بــرش بــا ایــن 
ــی  ــت ول ــین اس ــتگاه های پیش ــتر از دس ــی بیش ــتگاه اندک دس
ــت  ــرش مرمری ــت ب ــه قابلی ــن اســت ک ــد ای ــه دارن ــی ک مزیت
و گرانیــت را بــا ســرعت خیلــی بیشــتر دارنــد. ایــن دســتگاه 
در بــرش گرانیــت ســرعت خیلــی بیشــتری دارد. اگــر قبــا ۲ 
روز زمــان بــرای بــرش یــه قلــه گرانیــت توســط اره الزم بــود، 
اکنــون 1۰ الــی 1۲ ســاعت بــرای بــرش گرانیــت ســخت و 6 

ــاز اســت.  ــرم مــورد نی ــرای  گرانیــت ن ســاعت ب
ــی  ــرفت خاص ــورها پیش ــایر کش ــا و س ــور م ــا در کش اره ه
ــوند.  ــتفاده می ش ــابق اس ــکل س ــان ش ــه هم ــته اند و ب نداش
ــوژی روز  ــا تکنول ــم ب ــه داری ــین آالتی ک ــا ماش ــور م در کش
ــازی  ــه بازس ــاج ب ــده اند و احتی ــتهلک ش ــا مس ــد ام مطابق ان

ــد.  دارن
برخــی ماشــین آالت در ایــران نیــز تولیــد می شــود و از کیفیــت 
ــن های  ــری آپش ــا یکس ــتند و تنه ــوردار هس ــم برخ ــی ه خوب
ــر روی  ــازاد ب ــورت م ــی بص ــورهای خارج ــاص در کش خ
ــل  ــاخت داخ ــتگاه های اره، س ــود. دس ــب میش ــتگاه نص دس
ــر از نمونه هــای ایتالیاســت. دســتگاه های ســاب  ــران ضعیفت ای
ــاخته  ــی س ــل قبول ــت قاب ــا کیفی ــران ب ــلب در ای ــل و اس تای
مشــابه  کیفیــت  ایــران  در   CNC دســتگاه های  می شــوند. 
ــای  ــاخت کوره ه ــه س ــروع ب ــران ش ــد. ای ــی را ندارن خارج

ــوز جــای کار دارد.  ــه هن ــرده ک ــن ک ــرای رزی ــی ب طبقات

بــه  الت  آ هزینه هــای واردات و نگهــداری ماشــین 
ــت؟  ــورت اس ــه ص چ

ــک  ــتگاه، ی ــای دس ــر به ــاوه ب ــتگاه ها ع ــد دس ــرای خری ب
ســری هزینه هــا شــامل انتقــال پــول، حمــل دســتگاه، گمــرک 

ــد لحــاظ شــود ــز بای و نصــب نی
ــا توجــه بــه نــوع دســتگاه می توانــد متفــاوت  هزینــه حمــل ب
ــه شــرایط  ــر دســتگاه اســلب ســاب باشــد ک ــا اگ باشــد. مث
ــه خــود اختصــاص  ــری را ب ــه باالت حمــل خاصــی دارد هزین

میدهــد. 
دســتگاه هایی کــه از ایتالیــا وارد می شــوند، یــک دســتورالعمل 
ــت  ــر رعای ــه اگ ــد ک ــداری دارن ــرویس و نگه ــتفاده و س اس
ــر از  ــی کمت ــتگاه خارجــی خیل ــداری دس ــه نگه ــوند، هزین ش
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــی از دالیل ــت. یک ــی اس ــتگاه ایران دس
ــل  ــی مث ــه قطعات ــد ب ــه ســختی می توانن ــران ب ســازنده ها در ای
ــی  ــوص دسترس ــای مخص ــه و آلیاژه ــواد اولی ــگ و م بلبرین

داشــته باشــند. 

ایرانــی  شــرکت های  در  کــه  فعلــی  الت  ماشــین آ

ســاخت  درصدشــان  چنــد  یم شــوند،  اســتفاده 
هســتند؟  داخــل 

+آمــار دقیقــی نــدارم امــا بطــور تقریبــی حداکثــر 1۰ درصــد 
ــدود 9۰  ــوده و ح ــی ب ــتفاده خارج ــورد اس ــین آالِت م ماش

ــتند.  ــل هس ــاخت داخ ــز س ــین ها نی ــد ماش درص

و  کارکنــان در کاهــش هزینه هــا  آمــوزش  نقــش 
افزایــش راندمــان بــه چــه صــورت اســت؟ آیــا قــدیم 

در ایــران در ایــن راســتا برداشــته شــده یــا خیــر؟ 
ایــن مســئله نــه تنهــا در بخــش دســتگاه های صنعــت ســنگ، 
zــرار ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــتگاهی ک ــر دس ــورد ه ــه در م بلک
ــورد  ــوزش مناســب م ــر آم ــت. اگ ــم اس ــیار مه ــرد، بس می گی
توجــه باشــد، هزینــه تعمیــرات بشــدت کاهــش پیــدا می کنــد 
و عــاوه بــر آن، خرابــی حیــن کار هــم کاهــش می یابــد کــه 

ــاال رود.  ــان ب ــود راندم ــث می ش باع

در  الت  ماشــین آ از  اســتفاده  بــا  رابطــه  در 
کارخانه هــای فــرآوری چــه چالش هایــی پیــش روی 

دارد؟  وجــود  کارخانه دارهــا 
ســرمایه اولیــه مــورد نیــاز بــرای خریــد ماشــین آالت یکــی از 
ــورها  ــیاری از کش ــت. در بس ــش روس ــائل پی ــن مس مهم تری
ــه  ــا ب ــی، کارخانه داره ــره بانک ــم به ــد ک ــه درص ــه ب ــا توج ب
ــود را  ــتگاه های خ ــال دس ــد س ــد از چن ــد بع ــی می توانن راحت
تعویــض کننــد و از دســتگاه های بــا تکنولــوژی روز، اســتفاده 
کننــد و همچنیــن بــا پرداخــت وام، مشــمول کاهــش پرداخــت 
ــای  ــیاری از وام ه ــران بس ــفانه در ای ــوند. متاس ــات میش مالی
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ــه  ــه ک ــق گرفت ــی تعل ــه کارخانه های ــق ب ــدون تحقی ــی ب اعطای
نتوانســته اند از ماشــین آالت، اســتفاده ی مفیــدی داشــته باشــند 
و بعضــا بعــد از چندیــن ســال هنــوز راه انــدازی نشــده انــد

 .
بســیاری از شــرکت های داخلی حرکت شــتاب زده ای 
بــه ســمت دســتگاه مولتــی وایــر داشــته اند. در 
حالــی کــه شــرکت های قلــه بــر میتواننــد موفق تــر 
باشــند و کمبودهــای شــرکت های قلــه بــری را ســه 
دســتگاه میتوانــد جبــران کنــد: کالیبره-عرضــی 

بــر- طولــی بــر. نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟ 
بیشــتر ســنگ های اســتخراجی در کشــور مــا بــه علــت  عــدم 
ــا اره را  رعایــت یکســری اصــول اســتخراج، قابلیــت بــرش ب
ــتگی های  ــا و شکس ــل رگه ه ــه دلی ــال ب ــن ح ــد. در عی ندارن
ــا ابعــاد بــزرگ نخواهیــم داشــت.  درون معــدن، ســنگ هایی ب
ــرای کارخانه هــای قلــه بــری بســیار مناســب  ایــن ســنگ ها ب
ــه کشــور، حــدود 4۰۰۰  ــا کارخان هســتند. از حــدود 6۰۰۰ ت
ــه، توســط  ــه حــدود ۳5۰۰ کارخان ــال هســتند ک ــه فع کارخان
ــا دقــت  ــد کــه اگــر ب ــرش ســنگ میکنن ــه ب ــدام ب ــر اق ــه ب قل
و مهــارت پیــش برونــد و از دســتگاه مناســب اســتفاده کننــد، 
می تواننــد ســنگ باکیفیتــی را تولیــد کننــد کــه در بــازار 
ــد  ــا بای ــد. اپراتوره ــته باش ــی داش ــز مصــرف باالی ــی نی جهان
همــواره دســتگاه را چــک و تنظیــم و بــا ابــزار دقیــق، ابعــاد و 
بــرش و کیفیــت فــراوری ســنگ را کنتــرل کننــد تــا بــا مشــکل 

فــروش مواجــه نشــوند. 

آیا دستگاه بصورت دوره ای سرویس یم شود؟ 
ــل از  ــر روز قب ــوارد را ه ــک ســری م ــه. ی ــا بل در شــرکت م
ــوارد  ــک ســری م ــم و ی روشــن شــدن دســتگاه چــک میکنی
دیگــر را بطــور هفتگــی و ماهانــه چــک میشــود. هــر دســتگاه 
فــرم مخصــوص بــه خــودش را دارد کــه در آن زمــان تعویــض 
روان کارهــا و نقــاط مخصــوص گریســکاری و لیســت بررســی 
قســمت های مکانیکــی و الکتریکــی دســتگاه، شــرح داده 

شــده اســت. 

نکته پایانی
ــت  ــرادی اس ــوزش اف ــت آم ــم اس ــی مه ــه خیل ــزی ک آن چی
ــن  ــورد ای ــن م ــد و دومی ــتگاه ها کار می کنن ــن دس ــا ای ــه ب ک
اســت کــه کارگــر کمتریــن نیــروی بدنــی را صــرف کنــد تــا 
خســتگی کارگــر موجــب کاهــش راندمــان نگــردد؛ و همچنین 
ــه  ــند ک ــه کار باش ــاده ب ــب و آم ــدری مرت ــه ق ــتگاه ها ب دس
مشــکل خرابــی حیــن کار پیــش نیایــد کــه ایــن قســمت هــم 
ــا آمــوزش فــردی کــه کار چــکاپ و نگهــداری دســتگاه را  ب

انجــام میدهــد میســر اســت. 
ــث  ــر بح ــنگ پیگی ــن س ــه انجم ــدوارم ک ــده امی ــن بن همچنی
ــد،  ــده ان ــا بااســتفاده مان ــی کــه وارد شــده اند ام ماشــین آالت

ــرود. باشــد کــه ســرمایه کشــور هــدر ن
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ــال  ــاه س ــن م ــران در بهم ــنگ ای ــی س ــی طراح ــتیوال مل فس
ــران  ــگاهی ای ــاتید دانش ــت اس ــا هم ــورد و ب ــد خ 1۳99 کلی
ــی  ــی و بینالملل ــی و فرهنگ ــز علم ــوی مراک ــت معن و حمای
هماننــد ســفارت ایتالیــا، اســپانیا، ســازمان یونســکو، دانشــگاه 
پلــی تکنیــک مادریــد، دانشــگاه فلورانــس دانشــگاه های 
ــه همــراه  ــر ب ــم و صنعــت و دانشــگاه هن شــهید بهشــتی، عل
جمــع کثیــری از اســاتید دانشــگاهی خــارج از کشــور کــه در 
ــد، مســیر خــود را آغــاز نمــود.  زمینــه طراحــی فعالیــت دارن
ــه همــراه پروفســور یوســف نیلــی، پروفســور فرهــاد  ــده ب بن
ــه  ــاح ب ــدی ف ــر مه ــوی و دکت ــین موس ــر حس ــی، دکت آذرم
عنــوان اعضــای اصلــی سیاســت گذاری فســتیوال برنامــه 

ــم  ــم نمودی ــتیوال را تنظی ــردی فس کارب
بــا تشــکیل کمیســیون هنــر و معمــاری در دل انجمــن ســنگ 
ایــران توانســتیم کار را شــروع کنیــم و فراخوانــی دهیــم بــرای 
مشــارکت طراحــان و معمــاران و هنرمنــدان در زمینــه طراحــی 
ــوان و طراحــی  ــن عن ــا همی ــا ســنگ. و طــرح مســابقه ای ب ب

کوچــک مقیــاس بــا مــاده ســنگ. 
اعضــای شــورای داوری نهائــی متشــکل از قوی تریــن داورهــا 

ــر اردالن،  ــد. بهــروز دارش، هوشــنگ مه ــه بودن ــن زمین در ای
ــاتید  ــوس )از اس ــوس پاالدی ــی، خوزهکارل ــین نام غامحس
ــاتید دانشــگاه  ــو ون نیکــوال )از اس ــد( و کارل دانشــگاه مادری

ــس(.  فلوران
ــراح  ــی 15۰ ط ــه مشــارکتی حــدود 1۰۰ ال ــی اولی در پیش بین
ــه اول شــرکت  ــم امــا 6۲۰ نفــر در مرحل را تخمیــن زده بودی
ــا مطالعــه شــرکت کــرده  ــد کــه حــدود 5۳۰ نفــر کــه ب کردن
ــه دوم 15۰ طــرح  ــی حــذف شــدند. و در مرحل ــد و باق بودن
ــه دوم  ــه مرحل ــش ب ــه طراحان ــر تشــخیص داده شــدند ک برت
پــای گذاشــتند و در مرحلــه نهائــی بــر اســاس میــزان اجرایــی 
بــودن کارهــا بــا ســنگ، 9۰ نفــر برگزیــده شــدند کــه از آن هــا 
دعــوت شــد کــه کارشــان را در قالــب یــک کنسرســیون ادامــه 
دهنــد و بــا ایــن فســتیوال بــه ایــده خویــش پایــان ندهنــد. 

ــا  ــد، ب ــودی تشــکیل ش ــتون مل ــام اس ــا ن ــیون ب ــن کنسرس ای
توجــه بــه اهمیــت فســتیوال کــه شــعار ایــده طراحــی و اجــرا 
ــرای اجــرا و  ــن حرکــت خــود جــاری می دانســت ب را در مت
ــار 48۳ ســاعت جلســات ورک شــاپ حضــوری  ســاخت آث
ــا را  ــی طرح ه ــات اجرائ ــان جزئی ــاتید و طراح ــن اس و آنای

فستیوال ملی
طراحی سنگ ایران

دکتر حسین دنیاگرد
رئیس کمیسیون هنر و معماری انجمن سنگ ایران

طراح و معمار در حوزه ی سنگ

مصاحبه



ی
ار

م
مع

و 
ر 

هن

56

ــد.  بررســی نمودن
ــرم  ــئوالن محت ــته مس ــک شایس ــا کم ــده ب ــاخته ش ــار س آث
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــاه 14۰۰ ب ــن م ــر در بهم ــگاه هن دانش
ــنگ  ــی س ــی طراح ــاب مل ــان از کت ــد و همزم ــد ش خواهن

ــد.  ــد گردی ــی خواه ــز رونمائ ــران نی ای
ــران. ســنگ های شــاخص  ــاب ملــی طراحــی ســنگ ای در کت
ــد:  ــک شــده ان ــار گــروه تفکی ــه چه ــاب ب ــن کت ــران در ای ای
در  و  مرمریت هــا.  و  ها-مرمرهــا  گرانیت ها-تراورتــن 
ــردآوری شــده  ــرداری شــده و گ اشــل های واقعــی عکــس ب
ــد  ــاپ خواه ــه چ ــده ب ــاخته ش ــار س ــار آث ــه در کن ــد. ک ان

ــید.  رس
اعتقــاد داریــم ایــن کتــاب بــه عنــوان یــک کتــاب مرجــع در 
ــا ســنگ های  ــرای معمــاران و طراحــان در آشــنائی ب ــده ب آین
طبیعــی ایــران کاربــردی شایســته خواهــد داشــت و همچنیــن 
بــرای صــادر کننــدگان ســنگ نیــز کمکــی موثــر. ایــن کتــاب 
ــه  ــار دارای یــک روایــت ب ــه اســت و هــر کــدام از آث دوزبان
ــان در  ــام طراح ــخصات تم ــم و مش ــت. اس ــان اس ــردو زب ه
ــش  ــم پخ ــورت pdf ه ــده بص ــا در آین ــود دارد. قطع آن وج
ــن  ــگارش ای ــرادی کــه در ن ــل اف خواهــد شــد. تفکــر و تخی
ــر را از  ــن اث ــه ای ــد، وجهــی اســت ک ــاب ســهم داشــته ان کت
ســایرین متمایــز می ســازد و ارزش افــزوده آن محســوب 

می شــود. 
جامعــه هــدف ایــن کتــاب صاحبــان صنایــع ســنگ، معمــاران، 

طراحــان و عاقــه منــدان بــه ایــن مــاده ارزشــمند اســت. 
شایســته اســت از تمامــی اســاتید، اعضــای علمــی و طراحــان 
ــر  ــه ثم ــرای ب ــادی ب ــت اقتص ــم داش ــچ چش ــدون هی ــه ب ک
ــگزاری  ــد سپاس ــاش نمودن ــی ت ــدف مل ــن ه ــیدن ای رس

ــم. نمای
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آخرین رویدادهای 
صنعت سنگ در 

ایران و جهان



مقدمه
ــت  ــرای صنع ــر ب ــی معتب ــداد جهان ــک روی ــا ی ــگاه ورون نمایش
ــم  ــداد مه ــن روی ــی( اســت. در ای ــاختمانی )تزئین ــنگ های س س
بین المللــی، کل زنجیــره ارزش ایــن صنعــت شــامل معــدن، 
فــرآوری، ماشــین آالت، هنــر و معمــاری و امکانــات نرم افــزاری 

ــوند. ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــخت افزاری ب و س

معرفی نمایشگاه  
مهمتریــن  از  یکــی   Marmomac ورونــا  ســنگ  نمایشــگاه 
ــد از آن  ــه بازدی ــد ک ــنگ باش ــوزه س ــاری در ح ــگاه تج نمایش
ــاری  ــگاه تج ــن نمایش ــود. ای ــنهاد می ش ــدان پیش ــرای عاقه من ب
بین المللــی نخســتین بــار در ســال 1961 برپــا شــد و ابتــدا تنهــا 
بــازار ایتالیــا را پوشــش مــی داد. امــا اکنــون پــس از شــصت ســال 
ــان از  ــدگان و متقاضی ــی عرضه کنن ــل گردهمای ــه مح ــت ب فعالی
سرتاســر جهــان تبدیــل شــده و بدیــن ترتیــب در تعییــن رونــد 

ــه اســت.  ــی صنعــت ســنگ نقــش پررنگــی یافت کل
ــا   ــنگ ورون ــگاه س ــده در نمایش ــه ش ــوالت ارائ ــتره محص گس

ــام  ــارت اســت از: محصــوالت خــام، نیمــه تم Marmomac عب

ــاینده ها،  ــیمیایی، س ــوالت ش ــنگ، محص ــی س ــی، طراح و نهای
ــزات  ــا و تجهی ــراوری و دیگــر ابزاره ــی و ف ماشــین آالت معدن
ــرد  ــوه کارک ــگاه نح ــل نمایش ــد در مح ــه می توانی ــی ک مرتبط

ــد.  ــاهده کنی ــا را مش آن ه
ایــن نمایشــگاه هــر ســال در واپســین روزهــای مــاه ســپتامبر و 
ــر  ــردد. ه ــزار می گ ــر( برگ ــل مه ــر )اوای ــای نخســت اکتب روزه
دوره نمایشــگاه ســنگ ورونــا Marmomac بــه مــدت چهــار روز 
ــیون و  ــا نمایشــگاه دکوراس ــکان ب ــان و هم م و به صــورت هم زم

ــود.  ــزار می ش ــزل ABITARE IL TEMPO برگ ــوازم من ل

اطالعات آماری و برنامه های جانبی
نمایشگاه سنگ ورونا   

ــه: گفتگــوی  ــی از جمل ــای مختلف ــیه نمایشــگاه برنامه ه در حاش
کارگاه   ،Stone theater ســنگ(،  صنعــت  حــوزه  )در  آزاد 

آموزشــی، نشســت های B2B نیــز اجــرا گردیــد. 
جلســات هدفمنــد B2B بــا حضــور هیئت هــای اعزامــی تجــاری 

پنجاه و ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ

هاجر کربالیی علی نظایمایتالیا- ورونا، ۶-۱۰ مهر ۱۴۰۰

دبیراجرایی انجمن سنگ ایران
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ــر، اردن،  ــد، مص ــک، هلن ــران، بلژی ــون ای ــورهایی همچ از کش
ــای  ــت واحده ــه درخواس ــا ب ــطین و بن ــش، فلس ــس و مراک تون
فعــال در زنجیــره ارزش صنعــت ســنگ ایتالیــا برگــزار گردیــد .
نمایشــگاه ســنگ ورونــا در ســال ۲۰۲1 در فضایــی بــه مســاحت 
86۰۰۰ مترمربــع شــامل 9 ســالن سرپوشــیده و 4 بخــش فضــای 
بــاز، میزبــان 756 غرفــه دار از ۳9 کشــور از جملــه ایتالیــا، 
ــی و  ــتان، کرواس ــال، بلغارس ــان، پرتغ ــرب، آلم ــتان، مغ هندوس
ترکیــه، برزیــل، چیــن، روســیه، لهســتان، یونــان، ایــران و. . بــوده 
ــور  ــر از 78 کش ــگاه 679۲8 نف ــن نمایش ــن از ای ــت، همچنی اس

ــتند.  ــد داش بازدی
ــا در 5  ــنگ ورون ــد نمایشــگاه س ــان ش ــتر بی ــه پیش ــور ک همانط
ــاری،  ــای تج ــد: هیئت ه ــرا گردی ــزی و اج ــه ری ــش برنام بخ
ماشــین آالت فــراوری و معدنــی، فنــاوری و تکنولــوژی و مــواد 
ــده  ــراوری ش ــوک و ف ــنگ بل ــاری، س ــی، طراحــی و معم مصرف

ــد.  ــزار گردی برگ

معرفی شهر ورونا
ــز  ــن ونی ــه مابی ــا ک ــا )Verona( شهریســت در شــمال ایتالی ورون
و میــان در کنــار رود آدیجــه )Adige( و جنــوب دریاچــه 
گاردا قــرار دارد. ورونــا دومیــن شــهر ایالــت ونتــو )Veneto( بــا 
ــا  ــن شــهر ایتالی ــه دوازدهمی ــر ک ــی حــدود ۲7۰ هــزار نف جمعیت
ــه رم کوچــک  از نظــر تعــداد جمعیــت می باشــد کــه معــروف ب
ــن  ــا بی ــی ورون ــت سوق الجیش ــت. موقعی )Piccola Roma( اس

ونیــز و میــان و همچنیــن گــذرگاه برنــر Brenner کــه ارتبــاط 
ــم  ــز مه ــه مرک ــت، آن را ب ــا ایتالیاس ــزی ب ــای مرک ــده اروپ دهن

ــت.  ــل کرده اس ــا تبدی ــن در ایتالی ــاری و راه آه تج
آثار تاریخی و معماری ورونا عبارتند از: 

 Basilica di San Zeno( کلیســای بــزرگ دی َســن زِنــو َمجــوره •

 )Maggiore

 )castello Vecchio( قلعه قدیمی •

 )Lapidario Mafffeinao( موزه لَپیداریو •

 )Barbieri Comunr di Verona( کاخ باربیِری •

 )Arena di Verona( آرِنا دی ورونا •

 )Piazza Erbe( میدان اربه •

 )Casa di Giulietta( خانه رومئو و ژولیت •

 )Chiesa di Santa Anastasia( کلیسای َسنتا آناستازیا •

 )Santa Maria Matricolare( سانتا ماریا َمتریکوالره •

ــره ارزش  ــن کل زنجی ــر گرفت ــا در نظ ــران ب ــنگ ای ــن س انجم
صنعــت ســنگ کشــور، نمایندگانــی از بخش هــای مختلــف 
معدنــی، فــراوری، آموزشــی، اقــام مصرفــی را بــه این نمایشــگاه 

اعــزام نمــود. 

اسامی هیئت اعزامی عبارتند از: 
- آقــای مهنــدس محســن گلیجانــی —– رئیــس اداره ســنگ 

ــور  ــی کش تزئین
- آقــای دکتــر مجیــد پورمقــدم—– مشــاور ویــژه معاونــت معدنــی 

صمت  وزارت 
- آقــای دکتــر فریبــرز مســعودی—- رئیــس کمیســیون آمــوزش، 

پژوهــش و فنــاوری انجمــن ســنگ ایــران 
ــی انجمــن ســنگ  ــی —– دبیراجرای ــم هاجــر نظام - ســرکار خان

ایــران 
ــران  ــل شــرکت مرم ــه —– مدیرعام ــد زنگن ــم پیون - ســرکار خان

اســتون 
- آقــای مهنــدس محســن میرزایــی—– مدیرعامــل شــرکت ایــران 

ســنگ محــات 
ــرکت  ــل ش ــدرزاده —– مدیرعام ــی حی ــدس امیرعل ــای مهن - آق

ــزد  ــن ســنگ ی آذری
- آقــای مهنــدس فریــد کدخدایــی —- مدیرعامــل شــرکت اورین 

ه  کو

روز اول: 
ابتــدا تعــدادی از شــرکت های اسپانســر  در کارگاه روز اول، 
ــرکت  ــوالت ش ــت و محص ــی فعالی ــه معرف ــا ب ــگاه ورون نمایش

خــود پرداختنــد. در ادامــه نشســت های B2B از ســوی 
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ــرکت های  ــی ش ــه قبل ــه ارائ ــه ب ــا توج ــی ب ــای اعزام هیئت ه
اسپانســر صــورت گرفــت کــه هــر تیــم اعزامــی در دو دســته در 

ــتند. ــرکت داش ــه ش ــت های دوجانب نشس

روز دوم: 
ــه  در کارگاه روز دوم، تعــداد دیگــری از شــرکت های اسپانســر ب
معرفــی فعالیــت و محصــول شــرکت خــود پرداختنــد. در ادامه نیز 
ــی صــورت  ــای اعزام ــا حضــور هیئت ه ــه ب نشســت های دوجانب
ــه توضیــح اســت کــه در حاشــیه ایــن نمایشــگاه  گرفــت. الزم ب
ــن  ــدگان انجم ــن نماین ــی مابی ــه ای ف ــات اولی ــت و توافق نشس
ســنگ ایــران و ایتالیــا و وزارت صمــت ایــران درخصــوص ادامــه 
ــر جهــت برگــزاری دوره،  ــوق الذک همکاری هــای انجمن هــای ف

کارگاه و وبینارهــای آموزشــی انجــام پذیرفــت. 

روز سوم: 
در کارگاه روز ســوم، ابتــدا آقــای پائولــو مارونــه نماینــده انجمــن 
ســنگ ایتالیــا، توضیحاتــی را درخصوص ســاخت ســیمان ســبکی 
از باطله هــای ســنگ های ســاختمانی پرداختنــد. در ســاخت ایــن 
ســیمان از پودرســنگ، آب، رزیــن و ترکیباتــی دیگــری اســتفاده 
ــی  ــرات هیئت هــای اعزام ــک از نف ــه هــر ی شــده اســت. در ادام

بــه معرفــی شــرکت و نــوع فعالیت هــای خــود پرداختنــد

نقاط قوت: 
- معرفــی بــه روزتریــن تجهیــزات و ماشــین آالت فــراوری 

ــی؛  ــام مصرف ــنگ و اق س
- معرفی به روز ترین دستاوردهای شرکت های دانش بنیان؛ 

- ایجــاد زمینــه مناســب جهــت آشــنایی آشــنایی بــا شــرکت های 
قدرتمنــد در ســاخت ماشــین آالت فــراوری و معدنــی

- بسترســازی مناســب جهــت بــه اشــتراک گذاری اطاعــات فــی 
مابیــن شــرکت کننــدگان کشــورهای مختلــف؛ 

ــه  ــری و ارائ ــت اسپانس ــب جه ــتری مناس ــازی بس -  فراهم س

ــی؛  ــای آموزش ــگاه و کارگاه ه ــوالت در نمایش محص
در فعــال  همــکاران  از  مناســب  ارتباطــی  شــبکه  ایجــاد   -
ــات. ــات و اطاع ــه خدم ــت ارائ Marmmomac و ITA جه

 
نقاط ضعف: 

- عــدم دسترســی بــه جزییــات برخــی از اطاعــات ارائــه شــده 
در کارگاه هــا بــا توجــه بــه ماحظــات انجمــن ســنگ ایتالیــا؛ 

ــر  ــه ذک ــدک، الزم ب ــان ان ــا زم ــرده ب ــه فش ــک برنام ــود ی - وج
ــان  ــدت زم ــته م ــنوات گذش ــه در س ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب اس
ــا 7  ــگاه ورون ــا نمایش ــان ب ــاری همزم ــای تج ــور هیئت ه حض
روزه بــوده، بگونــه ای کــه در برنامــه هیئت هــای اعزامــی بازدیــد 
ــی در  ــته ول ــود داش ــز وج ــنگ نی ــات س ــادن و کارخانج از مع
ــه  ــه ب ــا توج ــه ۳ روز ب ــان ب ــدت زم ــن م ــال ای ــگاه امس نمایش
شــرایط پاندمــی کرونــا تقلیــل و بســیاری از بازدیدهــای معــادن و 

ــد.  ــذف گردی ــات ح کارخانج

پیشنهادات: 
- برگــزاری کاس هــای تخصصــی تجــاری زبــان انگلیســی 

اعزامــی؛  جهــت هیئت هــای 
- انعقــاد تفاهــم نامه هــای مشــابه جهــت اعــزام هیئت هــای 
ــوی  ــرجهان از س ــنگ در سراس ــگاه های س ــه نمایش ــاری ب تج

ــران؛  ــنگ ای ــن س انجم
ــره ارزش  ــی از کل زنجی ــا ترکیب ــاری ب ــای تج ــزام هیئت ه - اع

صنعــت ســنگ کشــور؛ 
ــئولیت پذیر  ــد و مس ــوان و متعه ــای ج ــن نیروه ــر گرفت - در نظ
جهــت اعــزام درقالــب هیئت هــای اعزامــی و آشــنایی بــا صنایــع 

ســنگ دنیــا؛ 
- تســهیل شــرایط و رونــد حضــور جــدی شــرکت های ســازنده 
ــنگ  ــگاه س ــی در نمایش ــراوری ایران ــی و ف ــین آالت معدن ماش

ــا. ورون
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۱۴ سپتامبر 2021

آنتولینی1 مفهوم جدید ا�تاق سنگی یا 

»Stoneroom« را در میلان افتتاح کرد

Antolini، تامیــن کننــده ســنگ ایتالیایــی کــه در زمینــه طراحــی 
رنگارنــگ و عجیــب و غریــب تخصــص دارد، یــک نمایشــگاه 
ــه آن  ــرده اســت ک ــاح ک ــا افتت ــان ایتالی ــد در می ــی جدی مفهوم
اتــاق ســنگی می نامنــد و در آن »مرمرهــا، کریســتال ها،  را 
از  لطیفــی  بــازی  در  قیمتــی  ســنگ های  و  کوارتزیت هــا 
ــل  ــر تبدی ــه بازیگ ــا ب ــا و رنگ ه ــایه ها، بازتاب ه ــا و س نوره
ــا و  ــن رویاه ــه بی ــه چندحســی ک ــک تجرب ــرای ی ــوند. ب می ش

ــتند!(.  ــی هس ــا ایتالیای ــق اســت. )خــب، آن ه ــت معل واقعی
افتتــاح اتــاق ســنگ همزمــان بــا FuoriSalone ۲0۲۱ در هفتــه 
ــاردی۲  ــت لمب ــهر پایتخ ــه ش ــی ک ــود، زمان ــان ب ــی می طراح
ــوآوری و  ــی، ن ــرای طراحــی داخل ــی ب ــن الملل ــن بی ــه ویتری ب
ــاق  ــای ات ــودن دره ــا گش ــی ب ــد. آنتولین ــل ش ــت تبدی خاقی
ــه در آن  ــی ک ــه دنیای ــدگان ب ــوت بازدیدکنن ــنگ خــود و دع س
ــه  ــش ب ــوع و کاربردهای ــه تن ــا هم ــی ب ــنگ طبیع ــات س امکان
ــه  ــان ارائ ــر جه ــدگان از سراس ــان و بازدیدکنن ــاران، طراح معم

شــد.  تحســین برانگیز  می شــد، 
بیــن پیــازا فونتانــا۳ و ویاســان کلمنته4 در یــک چهــارراه تاریخــی 
در مرکــز میــان، هشــت پنجــره نمایــش لحظــات »WOW« را 
ــا  ــد ت ــدگان را تشــویق می کن ــر می کشــد و بازدیدکنن ــه تصوی ب
ــی از  ــد. یک ــگاه کنن ــک ن ــد و از نزدی ــدم بگذارن ــل آن ق داخ
ــوی  ــه ق ــی الســاندرو ال اســپادا5 اســت کــه زمین طراحــان داخل
و اصلــی را بــرای پــر کــردن فضــای نمایــش 6۰۰ متــر مربعــی 
ایجــاد کــرده اســت. عناصــر معمــاری، چیدمــان هــا، نمایشــگرها 
و یــک مفهــوم خــرده فروشــی موثــر در نظــر گرفتــه شــده اســت 
کــه نظــر بازدیدکننــده را در مــورد رهبــری آنتولینــی در ســنگ، 
ــی  ــای صنعت ــان، و اســتفاده از فرآینده ــا و سراســر جه در ایتالی
ــگارد6،  ــق و توســعه فناوری هــای آوان ــه، تحقی ــدار و نوآوران پای
ــنت انتخــاب و ســاخت ســنگ های  ــتی خــوب، س ــع دس صنای

ــد.  ــی، جلــب می کن ــداوم زیبای ــری م طبیعــی، و پیگی
1۳۰۰ مــاده طبیعــی در 5۰۰۰ فرمــت Antolini ارائــه شــده 
ــه  ــا، مجموع ــت ه ــاری، باف ــه انحص ــد مجموع ــت - مانن اس
ــدف،  ــنگ ص ــرات، س ــی، جواه ــنگ قیمت ــی، س ــنگ طبیع س
ســری ادراک و مــد - همگــی بــا شــکوه و دارای عظمتــی غیــر 

ــتند. ــف هس ــل توصی قاب
 

منبع: 
https://www.antolini.com

۱.  Antolini                               

۲. Lombardy

3.  Piazza Fontana

4. Piazza Fontana                            

5. Alessandro La Spada

3.  avant-garde
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۳۰ جوالی ۲۰۲۱
سنگ:  فروشان  عمده  و  واردکنندگان 
مقاومت  کرونا  ویروس  برابر  در  سنگ 

 . می کند

ــر  ــود و تعمی ــه بهب ــه شــده اند ب ــه قرنطین ــرادی کــه در خان اف
روی  حمــام  و  آشــپزخانه  خصــوص  بــه  خانه هایشــان 
ــًا  ــه قب ــدگان ک ــه برخــی از تولیدکنن ــی ک ــد، در حال آورده ان
مســتقیمًا ســنگ وارد می کردنــد، تصمیــم گرفتنــد ایــن 

وظیفــه را بــه عمده فروشــان بســپارند. 
برای بسیاری افراد، کوارتز هنوز هم پادشاه است! 

ــزی  ــد چی ــه نمی خواهن ــد ک ــود دارن ــادی وج ــازندگان زی س
جــز کوارتــز کار کننــد زیــرا کار بــا کوارتــز آســان و قابل پیش 
بینــی اســت. ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه برخــی افــراد 
ــا ســنگ های  ــن موضــوع بترســند کــه مهــارت در کار ب از ای
طبیعــی در حــال کاهــش اســت، بــه ویــژه ســنگ هایی ماننــد 
ــا  ــازندگان کار ب ــی از س ــه برخ ــی، ک ــای طبیع کوارتزیت ه
ــل  ــان های متخلخ ــا و پرس ــردن ب ــختی کار ک ــه س آن را ب

می داننــد. 
ــه ی  ــرارت دادن ماس ــا ح ــت، ام ــیلیس اس ــًا س ــه عمدت شیش
ــورف  ــکل آم ــه ش ــه، آن را ب ــاخت شیش ــرای س ــی ب سیلیس
ســیلیس تبدیــل می کنــد کــه بی ضــرر در نظــر گرفتــه 
می شــود. کوســنتینو)cosentino( یــک لوگــوی جدیــد بــرای 

ــول  ــک فرم ــازار و ی ــرو در ب ــز Silestone پیش ــف کوارت طی
ــوم،  ــرای عم ــنهاد داد. ب ــام HybriQ را پیش ــت ن ــد تح جدی
پیــام اصلــی ایــن اســت کــه HybriQ یــک محصــول ســازگار 
بــا محیــط زیســت اســت کــه حداقــل ۲۰٪ مــواد بازیافتــی را 
ــه عنــوان  در خــود دارد.  شیشــه همــان چیــزی اســت کــه ب
ــد 98  ــنتینو می گوی ــود. کوس ــدی می ش ــی طبقه بن ــه حتم زبال
درصــد از آب مصرفــی در ســاخت ایــن مــواد، بازیافتی اســت 
ــر  ــع تجدیدپذی ــرژی مصــرف شــده، از مناب و 1۰۰ درصــد ان

اســت. 
بــود،   Silestone Loft مجموعــه   HybriQ اولیــن ســری 
بــا الهــام از چهــار شــهر: لنــدن، بارســلونا، نیویــورک و 
دیترویــت. آخریــن مجموعــه ای کــه بــه تازگــی اضافــه شــده 
ــوان  ــه عن ــنتینو آن را ب ــه کوس ــت ک ــت Sunlit Days اس اس
ــز و  ــازار ســطوح کوارت ــن خنثــی در ب »اولیــن مجموعــه کرب
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ــت.  ــرده اس ــی ک ــده« معرف ــی ش ــنگ های مهندس س
 HybriQ Silestone، تصویــر مقابــل، جدیدتریــن ســری 
 Sunlit ــه ــد ک ــرکت می گوی ــن ش ــت. ای Sunlit Days اس

ــا  ــتر دری ــظ بس ــرای حف ــارکتی ب ــه مش ــک برنام ــا ی Days ب

ــد را  ــد تولی ــی فراین ــن در ط ــد کرب ــود و تولی ــل می ش تکمی
ــد.  ــش میده ــدت کاه بش

ایــن مجموعــه ســه طــرح مرمــر جدیــد را در کنــار ســه طــرح 
ســزارتون موجــود قرار داده اســت. 

تصویــر بــاالی صفحــه ی Arabetto 5171 ،74، یکــی از 
 Caesarstone از Whitelight طرح هــای جدیــد در مجموعــه

اســت. 
ــکار  ــه ب ــن مجموع ــه در ای ــود CRL Quartz ک ــه میش گفت
ــل  ــه حداق ــدارد و ب ــدی ن ــه آب بن ــازی ب ــز نی ــه، هرگ رفت
تعمیــر و نگهــداری نیــاز دارد تــا بــه همــان زیبایــی روز اول 

ــد.  ــی بمان ــود باق خ
ــا پاســخ  ــروس کرون ــری وی ــه همه گی ــز ب ــت نی ــنگ نئولی س
داده اســت و توانایــی آن در جلوگیــری از تکثیــر باکتری هــای 
ــه ســطوح باالیــی از بهداشــت مــواد غذایــی در  مضــر و ارائ
ــت.  ــرده اس ــته ک ــه ای را برجس ــپزخانه های حرف ــه و آش خان
چهــار طــرح در ایــن مجموعــه وجــود دارد کــه هــم ظاهــر 
صنعتــی و هــم ظاهــر ســنگی روشــن را در خــود جــای داده 
 Sofia Cuprum و Shilin، Wulong، Metropolitan :اســت

 .۲۰۲1
ــطوح،  ــتی س ــه بهداش ــر جنب ــز ب ــر تمرک ــاوه ب ــت ع نئولی
ــداری  ــی و پای ــی طبیع ــواد معدن ــتفاده از م ــر اس ــد ب ــا تأکی ب

ــود  ــی خ ــی طراح ــی، توانای ــواد بازیافت ــد م ــا 9۰ درص آن ت
ــل  ــر عام ــون، مدی ــس رام ــوزه لوئی ــد. خ ــخص می کن را مش
شــرکت Neolith، می گویــد: »مــردم در سراســر جهــان درک 
ــد.  ــه دســت آورده ان ــم اســت ب ــًا مه ــدی از آنچــه واقع جدی
ــی  ــت در زندگ ــط زیس ــی از محی ــی و آگاه ــت، ایمن بهداش

ــدی شــده اســت.« ــراد کلی ــه اف ــره هم روزم

Clay International )تصویــر پاییــن صفحــه( در ژانویــه 

ســال ۲۰۲۰ در انگلســتان راه انــدازی شــد تــا ظــروف ســنگ 
چینــی ســاخت ایتالیــا را بــا فرمــت بــزرگ )تــا 16۲۰×۳۲4۰ 
میلــی متــر در ضخامت هــای 6 میلــی متــر، 1۲ میلــی متــر و 

۲۰ میلــی متــر( بــه فــروش برســاند. 
در ایــن مجموعــه، ظــروف ســنگ چینــی Infinity بــه عنــوان 
میــز کار، پوشــش ایــده آل بــرای کــف و دیوارهــا و مبلمــان 

ــود. ــنهاد می ش پیش

https://www.stonespecialist.com/news
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۸ اکتبر ۲۰۲۱
Historic England راهنمایتی در مورد مراقبت 

از سنگ مرمر Purbeck ارائه می دهد
 .

در انگلســتان قــرون وســطی، ســنگ مرمــر Purbeck بــه 
ــتفاده  ــم اس ــاختمان های مه ــن س ــرای تزئی ــور گســترده ای ب ط
می شــد. اکنــون English Heritage راهنمــای جدیــدی در 
مــورد چگونگــی حفــظ آنچــه از آن باقــی مانــده اســت منتشــر 

ــرده اســت.  ک
ــک  ــر پورب ــنگ مرم ــورد س ــی در م ــرو دارای فصل ــاب ت کت
 Historic England اســت، امــا اگــر چیــزی باشــد، انتشــارات
 Purbeck مرمــر  ســنگ  دانســت.  آن  مکمــل  می تــوان  را 
چیــزی نیســت کــه یــک زمین شــناس آن را مرمــر بنامــد زیــرا 
دگرگونــی ایجــاد شــده توســط گرمــا و فشــار در پوســته زمیــن 
کــه نشــان دهنــده یــک ســنگ مرمــر واقعــی اســت را تجربــه 
نکــرده اســت. ایــن ســنگ درواقــع یــک ســنگ آهــک ســخت 

ــت.  ــر اس و صیقل پذی
 Purbeck بــرای ســازندگان قــرون وســطی، ســنگ مرمــر
ــه تنهــا ســخت، رنگارنــگ، دارای  ــای بســیاری داشــت. ن مزای
بافــت جالــب، بــه راحتــی صیقــل خــورده و ارزان تــر از ســنگ 
ــی  ــًا همــه آن واردات ــه تقریب ــود، ک ــی ب ــی واقع ــر دگرگون مرم
بــود و معــادن نیــز نزدیــک بــه دریــا بودنــد. ایــن بــدان معنــی 
ــاحل و در  ــراف س ــوان در اط ــنگ را می ت ــن س ــه ای ــت ک اس

ــرد.  ــل ک ــا منتق ــار رودخانه ه کن
ــای  ــر از ســنگ مرمره ــر Purbeck ارزان ت اگرچــه ســنگ مرم
ــر از  ــان باارزش ت ــا همچن ــود، ام ــنگ ها ب ــایر س ــی و س ایتالیای
آن هــا بــود و بــه جــای ســاخت و ســاز، بیشــتر بــرای تزئیــن 

ــد.  ــتفاده می ش اس
 ،English Heritage طبــق راهنمــای جدیــد ارائــه شــده توســط
ــر  ــرح زی ــه ش ــر Purbeck ب ــنگ مرم ــی س ــای اصل کاربرده

اســت: 
عناصــر معمــاری، فونت هــا، مجســمه ها، مقبره هــا، دفاتــر، 

ــه.  ــره  و طبق ــا مقب ــوت ی درب تاب
ــت فیزیکــی و ظاهــری  ــت ماهی ــر تقوی ــل دادن عــاوه ب صیق
ــری از پوســیدگی ســنگ  ــرای جلوگی ســنگ، روشــی ســنتی ب
مرمــر بــود. بــه ایــن دلیــل کــه پولیــش منافــذ ســنگ را می بنــدد 
و بــه کاهــش نفــوذ آب کمــک می کنــد. ســطوح ناهمــوار نیــز 
ــاد یکســان، ســطح تمــاس  ــا ابع ــه ســطوح صــاف ب نســبت ب
بیشــتری دارنــد. صیقــل دادن ســنگ، ناحیه ای را کــه در معرض 

ــد.  ــش می ده ــت کاه ــت اس رطوب

ــاده  ــر م ــًا ه ــنگ ها - و تقریب ــه س ــمن هم ــت دش ــه رطوب البت
دیگــری اســت، بــه ویــژه ســنگ آهــک وقتــی کــه آب حــاوی 
ــرا ســنگ  ــد؛ زی ســولفات هایی باشــد کــه آن را اســیدی می کن
ــده  ــکیل ش ــا تش ــه از کربنات ه ــی، ک ــر واقع ــک )و مرم آه

ــود.  ــل می ش ــید ح ــت( در اس اس
ــته  ــت: »آغش ــده اس ــطی آم ــرون وس ــتان ق ــه انگلس در بیانی
ــا و  ــا، روغن ه ــا موم ه ــر Purbeck ب ــردن منظــم ســنگ مرم ک
ــد  ــنگ مفی ــدت س ــظ طوالنی م ــرای حف ــی ب ــای طبیع رزین ه
اســت«. متأســفانه، اگرچــه ایــن ترمیم هــا تــا حــدودی از 
ســنگ محافظــت می کننــد، امــا ممکــن اســت باعــث تغییــرات 

ــوند.  ــز ش ــری آن نی ــش نفوذپذی ــی و کاه زیبای
ایــن ترمیم هــای ســطحی نیــز بــا افزایــش ســن شــکننده شــده 
ــوند.  ــر می ش ــد میکرومت ــای در ح ــاد ترک ه ــه ایج ــر ب و منج
ــه  ــد ب ــت می توان ــد، رطوب ــاق می افت ــن اتف ــه ای ــی ک هنگام
پشــت پوشــش نفــوذ کنــد و مکانیســم های پوســیدگی ناشــی 
از رطوبــت را ایجــاد کنــد و باعــث شــود ســطح تــاول زده و 
ظاهــری شــیری بــه خــود بگیــرد. همچنین چســبندگی ســطوح 
مــوم شــده می توانــد گــرد و غبــار، کثیفــی و آلودگــی را جــذب 

کنــد کــه ممکــن اســت رنــگ اصلــی ســنگ را تغییــر دهــد. 
انگلســتان قــرون وســطی: »روش فیلــدن شــامل صــاف کــردن 
ــش ســنگ  ــان، مال ــگ دی کلرومت ــده رن ــاک کنن ــا پ ســطوح ب
بــا »کــرم گریــت« و ســپس »ســنگ مــار« و در نهایــت صیقــل 
دادن آن بــا پــودر بتونــه )حــاوی اکســید قلــع( و کریســتال های 
اســید اگزالیــک بــود کــه متاســفانه فرمــول آن گــم شــده اســت. 

اکسیداسیون
ســنگ مرمــر Purbeck حــاوی کانــی پیریــت اســت. هنگامــی 
ــید  ــت اکس ــت، پیری ــش از 6۰٪ اس ــبی بی ــت نس ــه رطوب ک
می شــود و ســولفات آهــن و اســید ســولفوریک تشــکیل 
ــر  ــوه تغیی ــوالً از نح ــیون معم ــن اکسیداس ــدت ای ــد. ش می ده
ــکار  ــوه ای آش ــه قه ــر Purbeck ب ــنگ مرم ــطح س ــگ س رن
ــان کلســیت موجــود  ــا بنی ــز ب می شــود. اســید ســولفوریک نی

ــد.  ــکیل می ده ــچ تش ــش داده و گ ــنگ واکن در س

سولفاته شدن
ســنگ مرمــر Purbeck دارای یــک ماتریکــس عمدتــًا کلســیتی 
اســت. هنگامــی کــه دی اکســید گوگــرد )از آلودگی هــای 
بــا رطوبــت مخلــوط می شــود و روی ســطح  عمومــی( 
می نشــیند، اســید ســولفوریک تشــکیل می شــود کــه بــا 
کلســیت واکنــش داده و گــچ تشــکیل می دهــد. گــچ ۲۰۰ 
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ــر  ــر مرم ــال دارد. اگ ــت انح ــیت قابلی ــتر از کلس ــر بیش براب
ــس  ــه طــور مکــرر توســط بارندگــی مســتقیم خی Purbeck ب

شــود، گــچ معمــوالً در هنــگام تشــکیل شســته می شــود و روی 
ســطح تجمــع نمی یابــد. ایــن پدیــده باعــث فرســایش ســطح 
ــتقیم  ــی مس ــنگ از بارندگ ــر س ــال، اگ ــن ح ــا ای ــود. ب می ش
محافظــت شــود امــا در معــرض تراکــم باشــد، ســولفات یــک 
ــدن  ــره ش ــتعد تی ــه مس ــد ک ــاد می کن ــطحی ایج ــته س پوس
و تــاول زدن اســت. ایــن پوســته همچنیــن می توانــد بــر 

ــذارد.  ــر بگ ــز تأثی ــطح نی ــت س ــال رطوب ــای انتق ویژگی ه

کریستالیزاسیون نمک
ــر Purbeck، انحــال،  ــنگ مرم ــم تخلخــل محــدود س علیرغ
انتقــال و تبلــور مجــدد نمک هــای محلــول می توانــد بــه 
ــه طــور  ــد ب ــع نمــک می توانن ــد. مناب پوســیدگی آن کمــک کن
ــای  ــند، از آب ه ــته باش ــود داش ــنگ وج ــود س ــی در خ طبیع
زیرزمینــی ناشــی شــوند، از تصفیه هــای کاربــردی ماننــد 
ــه در  ــی ک ــای یخ زدای ــا از نمک ه ــوند، ی ــل ش ــیمان حاص س
جاده هــا و پیاده روهــا ریختــه می شــوند، انباشــته شــوند. 
ــق  ــک متعل ــر پورب ــنگ مرم ــودی از س ــل، یادب ــر مقاب تصوی
ــه الیــاس بکینگهــام )متوفــی در حــدود  ــه قــرن چهاردهــم ب ب
1۳۰7( در کلیســای تثلیــث مقــدس، بوتیشــام، کمبریــج شــایر 

David Robarts :را نشــان می دهــد. عکــس
ــر  ــنگ مرم ــه س ــل توج ــب قاب ــن صفحــه، تخری ــر پایی تصوی
ــن  ــد. ای ــان می ده ــایر، را نش ــی، همپش ــی اب Purbeck در نتل

ــه دلیــل قــرار گرفتــن در معــرض آلودگــی ناشــی از  اتفــاق ب
ــرد  ــید گوگ ــوب دی اکس ــد. رس ــت می باش ــن دس ــاد پایی ب
همــراه بــا روان آب باعــث حــل شــدن بنیــان کلســیت ســنگ 

David Odgers Conservation Ltd  :ــس ــت.  عک ــده اس ش
منبع: 

https://historicengland.org.uk
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ــگ آن  ــوص رن ــل خل ــه دلی ــر ســفید تاســوس  ب ســنگ مرم
بــرای ســاخت مســجدی در شــهر شــالی جمهــوری چچــن 

روســیه انتخــاب شــده اســت. 
موزاییک هــای رنگارنــگ، نمادهــای مذهبــی و الگوهــای 
هندســی انتزاعــی از ویژگی هــای معمــاری ازبکســتان اســت. 
مســجدی کــه بــه تازگــی در شــهر شــالی در جمهــوری چچن 
ــابقه و  ــاد بی س ــل ابع ــه دلی ــت، ب ــده اس ــاخته ش ــیه س روس
ــوب  ــگفت انگیز محس ــی ش ــرد، بنای ــه ف ــر ب ــی منحص زیبای
می شــود. ایــن مســجد جدیــد بــا حــدود ۲۰۰۰۰ نمازگــزار، 
بزرگتریــن مرکــز مذهبــی در اروپــا محســوب می شــود. ایــن 
ســازه عظیــم دارای ســنگ مرمــر ســفید تاســوس در سراســر 
ــای  ــه جلوه ه ــت ک ــود اس ــی خ ــی و داخل ــی بیرون طراح

ــد.  ــان می ده ــنگ را نش ــن س ــوص ای ــان و خل درخش

ــای  ــفید تاســوس در فضاه ــر س ــنگ مرم ــاال، س در شــکل ب
ــد  ــده ای مانن ــاری پیچی ــر معم ــجد و در عناص ــی مس داخل

ــت.  ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــتون ها ب س
ــدی اســت، واقعیتــی کــه  ــح ســاختمانی اب مرمــر یــک مصال
در تاریــخ بشــریت ثابــت شــده اســت. یونــان دارای یکــی از 
ــی  ــاختمان های تاریخ ــراث س ــا و می ــن فرهنگ ه قدیمی تری
ســاخته شــده از ســنگ مرمــر ســفید، و بــه ویــژه ســنگ مرمر 
تاســوس اســت، بنابرایــن طبیعتــًا پایــداری ســنگ طبیعــی در 

یک نمونه از استفاده از سنگ 

طبیعی در فرهنگ دینی
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ــرای اســتفاده از ایــن ســنگ نقــش  فرآینــد تصمیــم گیــری ب
مهمــی ایفــا کــرده اســت. عــاوه بــر ســنگ مرمــر تاســوس، 
بخــش دیگــری از مصالــح ســنگ طبیعــی در طرح هــای خاتــم 
گنجانــده شــده اســت. اینهــا عبارتنــد از: آبــی باهیــا، قهــوه ای 
بالتیــک، طــای مــری و گرانیــت ســبز، ســنگ مرمــر روســو 

 .K21آلیکانتــه و اونیکــس

تولید سنگ مرمر
ــی کــه ســنگ مرمــر ســفید خالــص تاســوس از آن هــا  معادن
ــان  ــمال یون ــی در ش ــره کوچک ــود در جزی ــتخراج می ش اس
ــزارش داد:  ــده گ ــتخراج کنن ــرکت اس ــوند. ش ــت می ش یاف
»تکه هــای مرمــر بســیار بــزرگ و ســنگین بودنــد. هــر قطعــه 
ــد  ــان تولی ــا، یون ــا در درام ــه م ــه در کارخان ــر ک ــنگ مرم س
ــتی  ــد، به درس ــی می ش ــد، بازرس ــک می ش ــد خش ــد. بای ش
ــدر  ــه بن ــاده ب ــق ج ــد، از طری ــته بندی می ش ــا بس در کانتینره
ــتی ها و  ــق کش ــد و از طری ــل می ش ــان حم ــالونیکی یون تس
ــوری  ــالی در جمه ــی در شــهر ش ــه مقصــد نهای ــا ب کامیون ه

ــد.«  ــل می ش ــن حم چچ
هنگامــی کــه قطعــات ســنگ مرمــر جــدا شــدند، بایــد یــک 
الیه گــذاری و کدگــذاری انجــام شــود، و همچنیــن گزارشــی 
ــا رد  ــد ی ــد، تایی ــه تولی ــی ک ــه چیزهای ــق از هم ــیار دقی بس
 FHL .ــه شــود ــود، تهی ــرای نصــب ارســال شــده ب شــده و ب
ــال  ــق ارس ــه مناط ــر ب ــنگ مرم ــات س ــه قطع ــی ک از آنجای
ــه  ــر قطع ــرار دادن ه ــرای ق ــق ب ــرح دقی ــک ط ــد، ی می ش
بایــد توســط شــرکت نصــب و تیــم طراحــی مــا در اینجــا در 
یونــان تهیــه می شــد. »در طــول فرآینــد طراحــی اولیــه، بســط 

ــادی پیــش  ــی در محــل، مشــکات زی واقعــی و نصــب نهای
ــی  ــازگاری های جزئ ــد س ــی بای ــه کارای ــه ب ــا توج ــد. ب آم
انجــام می شــد. همــه تیم هــا بایــد از نزدیــک بــا هــم ارتبــاط 
ــًا  ــد. مطمئن برقــرار می کردنــد و یکدیگــر را ماقــات می کردن
ــودن ســنگ مرمــر و پیچیدگــی ســاخت  ــه دلیــل کمیــاب ب ب
ــورد  ــا در م ــا م ــود، ام ــزی ب ــش برانگی ــروژه چال و نصــب، پ
ــان  ــا مشــکات اطمین ــه ب ــرای مقابل توانایــی و روش خــود ب
داشــتیم، کــه همیشــه در هنــگام کار بــا ســنگ طبیعــی پیــش 
می آیــد، بــه ویــژه هنــگام کار بــا مرمــر ســفید. ایــن شــرکت 
ادامــه داد: طبیعــت فقــط محصــوالت منحصــر بــه فــرد تولیــد 
می کنــد و ایــن چیــزی اســت کــه مــا بایــد درک کنیــم، بــه آن 
احتــرام بگذاریــم، از آن حمایــت کنیــم و وقتــی می خواهیــم 
بــا ســنگ مرمــر کار کنیــم بایــد دقــت کافــی داشــته باشــیم. 
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ــام  ــاخت تم ــود. س ــر ب ــکل از ۲5۰ کارگ ــب متش ــه نص خدم
قطعــات ســنگ مرمــر و نصــب در محــل، ســه ســال طول کشــید 
تــا تکمیــل شــود. روکــش ســنگ مرمــر کــه دارای ضخامــت ۳ 
ســانتی متــر بــه بــاال بــود، بــا روش نصــب خشــک کــه شــامل 

ــد.  ــم می ش ــود محک ــوص ب ــای مخص ــا و لنگره پروفیل ه
تمــام قطعــات ســنگ مرمــر بســیار ســنگین بودنــد و برنامه ریزی 
قابــل توجهــی بایــد بــرای ســاخت و انتقــال آن هــا بــه محــل کار 

ــد.  انجام ش
ســخت ترین قســمت، حاشــیه های چرخشــی بــود کــه می تــوان 
ــل و  ــد، حم ــا در تولی ــد. آن ه ــد دی ــا و گنب ــا را در مناره ه آن ه
نقــل و نصــب بســیار ظریــف بودنــد. کار بر روی مســجد شــالی 
ــه  ــه ۲۰19 ب ــروژه در ژوئی ــن پ ــد و ای ــاز ش ــال ۲۰16 آغ در س
پایــان رســید. مــا بازخوردهــای مثبــت زیــادی دریافــت کردیم و 
بســیار مفتخریــم کــه در ســال ۲۰19 جایــزه Pinnacle Award را 
ــازی  ــی، مجسمه س ــاری، حروف نویس ــده کاری معم در رده ی کن

را از طــرف موسســه ســنگ طبیعــی دریافــت کردیــم.

منبع:
buildingstonemagazine.com, spring 2020.
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پــس از 91 ســال فعالیــت بــه عنــوان یــک ســاختمان اداری، 
ــمالی  ــان میشــیگان ش ــک آســمان خــراش در گوشــه خیاب ی
ــد.  ــل ش ــل تبدی ــک هت ــه ی ــیکاگو، ب و Wacker Drive در ش
ــن تبدیــل بخشــی از برنامــه اســتفاده مجــدد از ســاختمان  ای
بــود کــه در ســال ۲۰14 آغــاز شــد و در اواخــر ســال ۲۰16 
تکمیــل شــد و هتــل LondonHouse شــیکاگو را ایجــاد کــرد. 

Tom Rossiter Photography © :عکس رو به رو

ــرد.  ــه ک ــگرفی را تجرب ــق ش ــیکاگو رون ــه 19۲۰، ش در ده
در  واقــع  لنــدن،  گارانتــی  ســاختمان   ،19۲۳ ســال  در 
ــان  ــو، در می ــر درای ــمالی و واک ــان میشــیگان ش ــه خیاب گوش
ســنگ خراش هایی بــود کــه بــه شــهر در حــال رشــد اضافــه 
شــد و بــه یکــی از قابــل مشــاهده ترین و برجســته ترین 
ــاختمان  ــن س ــد. ای ــل ش ــیکاگو تبدی ــاک ش ــای ام بخش ه
یکــی از بهتریــن نمونه هــا از ســبک احیــای کاســیک هنرهای 
زیبــای شــیکاگو بــه حســاب می آیــد. بــرای نزدیــک بــه یــک 
ــرای بســیاری از  قــرن، ایــن ســازه فضــای اداری اصلــی را ب

ــرد.  ــم ک مشــاغل شــیکاگو فراه

آهــک  ســنگ های  و  گلدان هــا  نرده هــا،  ســتون ها، 
در  را  منحصربه فــردی  غنی ســازی  بــزرگ،  حکاکی شــده 

K&H سرتاســر نماهــا ایجــاد می کننــد. عکــس بــاال از

یک تعمیر گسترده نما
نماهــای ســاختمان عمدتــًا بــا ســنگ آهــک اســتاندارد 
ایندیانــا پوشــیده شــده اســت کــه بــا پوشــش تزئینــی ســفالی 
در طبقــات هفدهــم و هجدهــم و بیســت و یکــم منقش شــده 
انــد. ایــن ســاختمان بــا یــک ســنگ آهــک برجســته 7۰ فوتی 
و گنبــد ســفالی مشــرف بــه خیابــان میشــیگان پوشــیده شــده 
اســت، ویژگــی متمایــزی کــه باعــث می شــود بــه راحتــی در 
ــه  ــل شناســایی باشــد. ب دریایــی از ســاختمان های مشــابه قاب
گفتــه مایــک ناپونلــی، کارشــناس ارشــد، بــا توجــه بــه میــزان 

قابــل توجهــی از پوســته شــدن و فرســودگی ســنگ آهــک در 
سرتاســر نماهــای خارجــی، یــک برنامــه جامــع بــرای احیــای 
روکــش نمــا تهیــه شــد کــه تــا حــد امــکان بــر بازگردانــدن 
ســنگ آهــک بــه زیبایــی و ظاهــر اصلــی آن تمرکــز داشــت. 
ــاران، مهندســان  ــر، متشــکل از معم ــج نف ــم متشــکل از پن تی
ــق و  ــد تطبی ــک فرآین ــق ی ــن کار را از طری ــان، ای و بازرس
ــنگ  ــر س ــد. ه ــت آوردن ــه دس ــنگ ب ــق س ــازی دقی آماده س
جایگزیــن در محــل بــه آرامــی بــا آب اشــباع و پوشــانده شــد 
تــا بافــت و رنگــی را فراهــم کنــد تــا بــا ســنگ های 9۰ ســاله 

موجــود مطابقــت داشــته باشــد. 
ــک  ــنگ آه ــب - س ــوت مکع ــن - 5۰۰۰ ف ــًا 4۰۰ ت تقریب
 ،IL ،در شــیکاگو .Galloy & Van Etten، Inc ایندیانــا توســط
بــرای ســاخت تمــام قطعــات جایگزیــن عرضــه شــد. بیــش 
از 1۲۰۰ واحــد ســنگ آهــک در اندازه هــای مختلــف در 

ــد.  ــض گردی ــا تعوی ــر نماه سرتاس

ــع  ــرو ۳۰۰۰ شــرکت صنای ــرش ســنگ از جگــوار پ ــرای ب ب
 Sawing Systems و   Tysaman اره هــای  همچنیــن  و  پــارک 
 .Galloy & Van Etten، Inc اســتفاده شــد. تــام ون اتــن، مالــک
ــه  ــزودن ب ــروری و اف ــرات غیرض ــری از تعمی ــرای جلوگی ب
ــا شــن و  ــده ی ــا رن ــا ب ــه ســنگ ها ی ــت: »هم ســاختمان، گف
ماســه ســاخته شــده انــد، ســپس آب پاشــیده می شــوند تــا بــا 

ــته باشــد. ــت داش ســنگ موجــود مطابق
ــزرگ  ــنگ های ب ــق دادن س ــخت ترین بخــش کار، تطبی »س

احیــای یــک بنــای 

تاریــخ معمــاری با 

قدمــت یــک قــرن
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بــرای ســتون های فلــوت دار و سرســتون های کنــده کاری 
ــار  ــت افتخ ــن واقعی ــه ای ــا ب ــود. م ــو ب ــده در ورودی جل ش
ــنگ  ــد را از س ــنگ جدی ــد س ــما نمی توانی ــه ش ــم ک می کنی
 Galloy & Van Etten. ــد.« عکــس توســط ــز کنی موجــود متمای

 .Inc

ناپونلــی گفــت: »ده کــوزه ســنگ آهکــی در سراســر دیــواره 
ــد  ــًا 4۰۰۰ پون ــوزه تقریب ــر ک ــد. ه ــانی ش ــام بازنش ــت ب پش
ــه  ــی ب ــای تزئین ــردن ویژگی ه ــد ک ــرای بلن ــت و ب وزن داش

K&H ــس از ــت.  عک ــاز داش ــل نی جرثقی

ایــن کوزه هــا 15 ســال قبــل بــه دلیــل جابجایــی قابــل توجــه 
ــه  ــت از ۲1 طبق ــن اس ــه ممک ــی از اینک ــرون و نگران ــه بی ب
روی پیــاده روهــای پاییــن بیفتنــد، برداشــته شــده بودنــد. در 
ایــن مــکان هــا، کل قرنیزهــا و تســمه ها برداشــته و بازســازی 
شــدند. ناپونلــی )معمــار ایــن بنــا( گفــت: »کار بــر روی چنین 
ســاختمان نمادینــی در شــیکاگو و کمــک بــه بازگردانــدن آن 
بــه عظمــت اولیــه اش بســیار لــذت بخــش بــود. ایــن پــروژه 

بــدون اســتعداد باورنکردنــی پیمانــکار تعمیــر و تامیــن 
ــددی روی  ــود. ســنگ های متع ــل انجــام نب ــده ســنگ قاب کنن
ســاختمان وجــود داشــت کــه حــاوی چنــان ســطح باالیــی از 
ــود کــه تامین کننــده ســنگ قطعــات جایگزیــن را  جزئیــات ب
بــه صــورت دســتی تراشــید تــا امــکان تطبیــق دقیــق جزئیــات 

ظریــف وجــود داشــته باشــد. 
ــا شــن و ماســه ســاخته شــده  ــده ی ــا رن ــا ب همــه ســنگ ها ی
ــود  ــنگ موج ــا س ــا ب ــدند ت ــیده ش ــپس آب پاش ــد، س بودن

ــد.  ــته باش ــت داش مطابق
ــرای  ــود ب ــای موج ــده کاری ه ــا و کن ــام پروفیل ه ــق تم تطبی
ســازندگان فرآینــد دشــواری بــود کــه نیــاز بــه توجــه زیــادی 
 Galloy & Van Etten. Inc ــات داشــت. عکــس توســط ــه جزئی ب
دان ســیفلد، معــاون اجرایــی ارشــد رئیــس جمهــور، گفــت: 
»موقعیــت برخــی از ایــن ســنگ ها یــک چالــش بــود، 
زیــرا بایــد از جرثقیل هــا و باالبرهــا اســتفاده می شــد، و 
داربســت های لولــه ای شــکل بایــد روی ســکوها نصــب 
K&H ــن انجــام داد.« عکــس از ــوان کار را ایم ــا بت ــد ت می ش

منبع:
buildingstonemagazine.com, spring 2020.
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دوره ی آشنایی با فعالیت معادن سنگ 

ساختمانی )اکتشاف - استخراج(

انجمــن ســنگ ایــران بــا همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
محــات دوره ی آشــنایی بــا فعالیــت معــادن ســنگ ســاختمانی 
)اکتشــاف - اســتخراج( را طــی دو روز متوالــی )چهارشــنبه ۲۰ 
ــزار  ــتان محــات برگ ــفند (1۳99 در شهرس و پنجشــنبه ۲1 اس

. د نمو
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــوی س ــت معن ــه از حمای ــن دوره ک ای
معــدن ایــران، ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک  های صنعتــی 
ــان و  ــی کارفرمای ــن صنف ــران، انجم ــدن ای ــه مع ــران، خان ای
ــی اســتان مرکــزی، انجمــن ســنگبران  ــکاران ســنگ تزئین معدن
محــات برخــوردار بــود ، در دو موقعیــت بازدیــدی از جملــه 
معــدن تراورتــن سرچشــمه )ســینه کار منصــوری( در روز اول، 
ــینه کار  ــاری ) س ــن دره بخ ــدن تراورت ــت و مع ــدن مرمری مع

ــد. ــزار ش ــاالری( در روز دوم برگ س
در ایــن دوره اســاتید نــام آشــنای صنعــت ســنگ تزئینــی کشــور 
ــای  ــی از اعض ــر بابای ــان و دکت ــر دهق ــان دکت ــه آقای از جمل
هیئــت علمــی گــروه مهندســی معــدن دانشــگاه آزاد محــات 
ــنگبران  ــن س ــره  انجم ــت مدی ــس هیئ ــروش: رئی ــر س ، دکت
محــات، مهنــدس میرزائیــان: دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان 
و معدنــکاران ســنگ تزئینــی اســتان مرکــزی و جمعــی از 
مســئوالن فنــی معــدن تراورتــن سرچشــمه )آقــای منصــوری( و 

ــد.  ــس پرداختن ــه تدری ــاالری( ب ــای س ــاری )آق دره بخ

طرح مطالعه ی مواد شیمیایی مورد استفاده در 

تولید، نگهداری و ترمیم سنگ های ساختمانی 

روی میز کمیسیون آموزش انجمن سنگ ایران

ســنگ های  تولیــد  مختلــف  مراحــل  در  شــیمیایی  مــواد 
ــداری ســنگ  ــم و نگه ــد ترمی ــن در فراین ســاختمانی و همچنی
ــترها،  ــی اس ــا، پل ــن ه ــد. رزی ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
واکــس، شــوینده ها و… دارای ویژگی هایــی هســتند کــه هنــگام 
اســتفاده در ســنگ بایــد مــورد مطالعــه تخصصــی قــرار گیرنــد 
و ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون مطالعــه ی جامعــی در ایــن 

خصــوص انجــام نشــده اســت. 
ــن  ــاوری انجم ــش و فن ــوزش، پژوه ــیون آم ــن کمیس بنابرای
ســنگ ایــران ضمــن آماده ســازی طــرح تحقیقاتــی مذکــور، در 
ــه  ــه نتیج ــز مربوط ــازمان ها و مراک ــکاری س ــا هم ــر دارد ب نظ

ــد.  ــی نمای ــاز اجرای ــات را وارد ف مطالع

تعیین هسته مرکزی کمیته جوانان از طریق 

رای گیری
تعامــل هرچــه بیشــتر بــا جوانــان دانشــگاهی و فعــال و پرانگیزه 
ــران را  ــنگ ای ــن س ــور، انجم ــی کش ــنگ تزئین ــت س در صنع
ــان  ــا جــذب جوان ــته ب ــاه گذش ــی چندم ــه ط ــرآن داشــت ک ب
ــام  ــا همیــن ن ــه ای را ب فعــال و عاقه منــد در ایــن حــوزه کمیت
ــب  ــه تصوی ــه ب ــه ی کمیت ــیوه نام ــه ش ــد. در ادام ــکیل ده تش

هیئــت  آموزشــی بــرای تربیــت نیــروی کار ماهــر، اســتفاده از     
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مدیــره انجمــن رســید و تشــکیل شــورای مرکــزی ایــن کمیتــه 
ــا در  ــوری اعض ــام کاندیدات ــت اع ــوان جه ــال فراخ ــا ارس ب
دســتور کار قــرار گرفــت و هســته مرکــزی ایــن شــورا تشــکیل 

و فعالیــت خــود را از ســر گرفتــه اســت.

حمایت از دومین پروپوزال پژوهشی دانشگاهی

ایــران در راســتای ماموریــت و رســالت  انجمــن ســنگ 
ــی  ــرح تحقیقات ــن ط ــود، دومی ــور خ ــای پژوهش مح حمایت ه
پایان نامــه  قالــب  در  مارکتینــگ  دیجیتــال  حــوزه ی  در  را 
کارشناســی ارشــد آغــاز نمــوده اســت. ایــن پایان نامــه تکمیــل 

شــده و هم اکنــون در دســترس اســت.

حمایت اتاق بازرگانی تهران از برنامه های آموزشی 

انجمن سنگ ایران

ــان  ــرد و بی ــریح عملک ــور تش ــه منظ ــران ب ــنگ ای ــن س انجم
ــنگ  ــت س ــوزه صنع ــود در ح ــای موج ــکات و چالش ه مش
تزئینــی کشــور جلســه ی مشــترکی را بــا رئیــس اتــاق بازرگانــی 
تهــران برگــزار نمــود. در ایــن جلســه رئیــس اتــاق بازرگانــی 
تهــران ضمــن اعــام حمایــت و پشــتیبانی اتــاق از کلیــه 
برنامه هــای انجمــن ســنگ ایــران بیــان داشــت کــه در راســتای 
ــای  ــرراه فعالیت ه ــر س ــود ب ــکات موج ــع و مش ــع موان رف

زنجیــره ارزش صنعــت ســنگ اتــاق پیگیری هــای الزم را 
ــی تهــران حمایــت  ــاق بازرگان ــه ات انجــام خواهــد داد. در ادام
خــود را نســبت بــه برگــزاری و برنامه هــای آموزشــی انجمــن 

ــران اعــام داشــت. ســنگ ای

تفاهــم نامــه همــکاری آموزشــی ســازمان آمــوزش 

فنــی و حرفــه ای کشــور و انجمــن ســنگ ایــران

انجمــن ســنگ ایــران در ادامــه انجــام رســالت و ماموریــت خود 
در حــوزه توســعه و ارتقــاء ســطح آمــوزش در صنعــت ســنگ 
تزئینــی کشــور، پــس از برگــزاری جلســات مــداوم و پیگیــری 
ــه انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری هــای  هــای مســتمر موفــق ب
ــور در  ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــا س ــی ب آموزش

ــاه 14۰۰ شــد. ــخ ۲4 مهرم تاری
ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف برنامــه ریــزی و اجــرای دوره هــای 
ــاز شــاغلین  ــورد نی ــی م آموزشــی عمومــی و تخصصــی مهارت
در حــوزه ســنگ و صنایــع وابســته در راســتای ارتقــاء ســطح 
ــدگاری  ــانی، مان ــروی انس ــت از نی ــاغلین، صیان ــدی ش توانمن
شــغلی و فراهم ســازی زمینــه اشــتغال پایــدار مطابــق بــا 
و  طرفیــن  توافــق  مــورد  نامه هــای  آییــن  و  اســتانداردها 
ــوزه  ــان ح ــغلی کارکن ــگاه ش ــاء جای ــا و ارتق ــیابی آن ه ارزش
مشــترک  ظرفیت هــای  ایجــاد  مرتبــط،  صنایــع  و  ســنگ 
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ــت. ــده اس ــد ش ــن و... منعق ــای طرفی ــدی و قابلیت ه وانمن

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن 

سنگ ایران و دانشگاه آزاد اسالیم واحد یادگار امام

ــات و  ــوزش، مطالع ــام آم ــدف انج ــا ه ــه ب ــم نام ــن تفاه ای
تزیینــی  ســنگ های  حــوزه  در  کاربــردی  پژوهش هــای 
و ســاختمانی و صنایــع معدنــی مربوطــه و بــا توجــه بــه 
ــادگار  ــای موجــود دردانشــگاه آزاد اســامی واحــد ی ظرفیت ه

ــد. ــد گردی ــام منعق ام

انجمن سنگ ایران با همکاری دانشگاه تربیت 

مدرس کارگاه جامع سنگ شناسی سنگ های 

ساختمانی ایران را برگزار نمود

ایــن کارگاه توســط انجمــن ســنگ ایــران بــا همــکاری دانشــگاه 
تربیــت مــدرس در محــل ایــن دانشــگاه در روز پنجشــنبه 
ســنگ های  سنگ شناســی  بخــش  دو  در   14۰۰ آبــان   ۲7
ــزار  ــاختمانی برگ ــنگ های س ــی س ــواص فن ــاختمانی و خ س
شــد. در بخــش اول مطالــب مربــوط بــه کانی هــا، ویژگی هــای 
ــای ســنگ ســاز  ــا، کانی ه فیزیکــی، شــیمیایی، ســاختار کانی ه
و ویژگی هــای بافتــی ســنگ ها و سنگ شناســی ســنگ های 
نمونه هــای  از  اســتفاده  بــا  ادامــه  ایــران و در  ســاختمانی 

ــنگ های  ــت س ــی و باف ــوع کانی شناس ــاختمانی موض ــنگ س س
ــران  ــر رنجب ــای دکت ــط آق ــی توس ــورت عمل ــاختمانی بص س
ــس  ــران تدری ــی دانشــگاه ته ــی و کانی شناس ــتاد سنگ شناس اس
گردیــد. در بخــش دوم خــواص مهندســی ســنگ، نحــوه نمونــه 
آزمایشــگاه،  در  نمونه هــا  آماده ســازی  معــادن،  از  بــرداری 
اهمیــت و نحــوه تعییــن ویژگی هــای شــیمیایی، فیزیکــی، 
ــن  ــای تعیی ــاختمانی، آزمون ه ــنگ های س ــی و دوام س مکانیک
خــواص فنــی ســنگ های ســاختمانی توســط اقــای دکتــر 

ــد. ــس ش ــدرس تدری ــت م ــگاه تربی ــتاد دانش ــودل اس نیک

تولید فیلم های آموزشی حوزه ی فرآوری 

سنگ های ساختمانی

ــران در راســتای بسترســازی جهــت اقتصــاد  انجمــن ســنگ ای
ــم آموزشــی-  ــد فیل ــت آموزشــی ضمــن تولی ــی و عدال مقاومت
ــه  ــدام ب ــره ارزشــی صنعــت ســنگ، اق صنعتــی فاخــر در زنجی
ــی در  ــی آموزش ــوای الکترونیک ــد محت ــامانه تولی ــدازی س راه ان
ــت آن در   ــوزش یکنواخ ــج و آم ــف و تروی ــای مختل بخش ه
ســطح کشــور نمــوده اســت. ایــن ســامانه در راســتای مهــارت 
آمــوزی، اســتاندارد ســازی، ایجــاد آمــوزش اثربخــش و عدالــت 
ــر  ــز موث ــص نی ــانی متخص ــروی انس ــوزش نی ــی در آم آموزش

ــود. خواهــد ب
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اثــر بخشــی ایــن نــوع آمــوزش بــه گونــه ای اســت کــه همــه 
ــک مرجــع علمــی  ــه ی ــن واحــد دسترســی ب ــران در عی فراگی
ــی ارکان  ــرور تمام ــه م ــه ب ــد داشــت ک ــر خواهن بصــری معتب
بخش هــای فنــی و حرفــه ای کشــور را دربــر خواهــد گرفــت 
و راهکارهــای بهبــود مســتمر افزایــش تولیــد و توانمندســازی 

فعــاالن اقتصــادی را در پــی خواهــد داشــت. 
ایجــاد شــرایط مناســب، بــه روز و در دســترس تمامــی کاربران 
ــه در  ــت آموزشــی اســت ک در کل کشــور همــان شــعار عدال
بســتر محیــط مجــازی قابــل اجــرا می باشــد و انجمــن بدنبــال 
تحقــق ایــن شــعار آموزشــی در فضــای صنعــت ســنگ کشــور 
می باشــد. محتــوای آموزشــی در حوزه هــای گوناگــون توســط 
کارشناســان خبــره و مطابــق اســتانداردهای بیــن المللــی تهیــه 
ــر اســاس ایــن محتــوا فیلــم آموزشــی تهیــه و در  می گــردد. ب

محیــط مجــازی بارگــذاری خواهــد شــد. 
ــرورت وجود منابع و  ــوزش، ض ــارت و آم ــه مه ــرورت ب ض
پایگاه  استاندارد، ضــرورت وجود  کاربردی  آموزشي  محتوای 
اطاعاتي منسجم آموزش و توسعه کارکنان، استفاده از مدرسین 
مفید،  های  آموزش  ارائه  برای  متخصص  و  توانمند  باتجربه، 
ــران،  ــان و کارگ ــران، کارشناس ــات مدی ــانی اطاع ــه روزرس ب
اســتفاده از فیلــم و انیمیشــن بــه عنــوان روشــی جــذاب بــرای 
یادگیــری، ســهولت اســتفاده از آمــوزش در هــر زمــان و مــکان 
ــا  ــد فیلم ه ــه تولی ــت ب ــن صنع ــای ای ــا ونیازه از ضرورت ه
ــران  ــنگ ای ــن س ــه انجم ــد ک ــی می باش ــای آموزش و کلیپ ه
ــری  ــی هن ــه فرهنگ ــکاری مؤسس ــا هم ــت ب ــر آن داش را ب
ــوای  ــد محت ــه تولی ــن گام ب ــر در اولی ــکاس تصوی ــو انع رهج

آموزشــی کاملــی در حــوزه فــراوری صنعــت ســنگ بپردازنــد. 
ــل  ــو قاب ــامانه رهج ــر در س ــال حاض ــوالت در ح ــن محص ای

دسترســی می باشــند:
https://www.rahjou.com/

کارگاه آموزشی علیم و عملی فرآوری سنگ 

ساختمانی

انجمــن ســنگ ایــران در راســتای بسترســازی ورود نیروهــای 
ــد  ــگاهی عاقمن ــان دانش ــارغ التحصی ــی و ف ــد صنعت جدی
ــزی  ــه ری ــور، برنام ــی کش ــنگ تزئین ــت س ــه صنع ــه عرص ب
ســالیانه ای بمنظــور برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی مــورد نیــاز 

ــن صنعــت انجــام داده اســت.  ای
در گام هــای ابتــدای، ایــن انجمــن بــا همــکاری شــرکت ایــران 
ــاد کارگاه آموزشــی  ــر و ســنگ آگــو در محــل شــمس آب مرم
ــور  ــا حض ــاختمانی را ب ــنگ س ــراوری س ــی ف ــی و علم علم
عاقمنــدان بــه ایــن صنعــت در تاریــخ 1۳ خــرداد 14۰۰ 
ــای  ــتی و انجمن ه ــهید بهش ــگاه ش ــوی دانش ــت معن ــا حمای ب
ــران و  ــدرس، ته ــت م ــگاه های تربی ــجویی دانش ــی دانش علم

ــود.  ــزار نم ــهید بهشــتی برگ ش
در ایــن کارگاه عناویــن آموزشــی مربــوط بــه فــرآوری ســنگ 
ــته بندی و  ــا بس ــتاندارد ت ــوپ اس ــاب ک ــاختمانی، از انتخ س
بارگیــری محصــول نهایــی، ارائــه شــد. ایــن دوره مشــتمل بــر 
ارائــه ی عناویــن نظــری بــود و در ادامــه، شــرکت کننــدگان در 
بازدیــد از کل خــط تولیــد و فــراوری ســنگ بصــورت عملــی 
ــی در  ــه توضیحــات کل ــن در ادام ــا آن آشــنا شــدند. همچنی ب
ــد. ــه ش ــز ارائ ــاختمانی نی ــنگ های س ــی س ــورد سنگ شناس م
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.

Stone is a raw material that has been used by 

humans for thousands of years, and many ancient 

relics from past civilizations are stone structures 

displaying the glory of human art and architecture. 

Over the centuries, stone still retains its role in the 

lives of new generations, and the building stone 

trade market is growing annually. Iran has one of 

the most diverse sources of building and facade 

stones. In addition to diversity, the high reserve of 

the stone mines has led to the growth of the building 

stone industry in Iran recently. Iran is geologically 

located in the Alpine- Himalayan orogenic belt 

and a variety of rocks and igneous, metamorphic 

and sedimentary units can be seen in different 

parts of it. This has caused the resources and mines 

of building stones in the country to be scattered 

in different parts, and mining and processing 

activities are sometimes carried out in the most 

remote areas of Iran with the least facilities and 

expertise. Despite the expansion of this industry, 

the existing capacity of the country›s building 

stones industry has not yet been fully utilized. This 

industry Promoting requires the combined use of 

up-to-date knowledge and valuable experience of 

active experts. In this regard, the World of Stone 

magazine by the Stone Association of Iran will 

restart its activities with a new structure. With the 

aim of improving the quantity and quality of the 

building stones industry of Iran, this publication 

collects and presents scientific and practical 

articles. It hopes that with the participation of 

scientific and industrial centers, it can be a suitable 

platform for introducing the achievements, news 

and innovations of this industry.

Chief Executive Officer Message
Dr. Fariborz Masudi

Chairman of the Education and Research Commission of the Iran Stone Association, 

Geology Professor of the Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University



.
From a long time ago humans have used building stones as a tool 

to change their surroundings. The use of stone and its 
applications have changed a lot throughout history, 
and its economic potential has also changed constantly. 
In recent decades, industrial growth, increased 
production and consequently increased consumption 
have led to a rapid decline in natural reserves of 
raw materials and energy. On the other hand, high 
production volume has led to the production of large 
amounts of waste materials that have many negative 
effects on the environment.
Necessities of building stone waste recycling includes:
• Protecting the environment by removing waste 
through recycling
• Helping the country›s economy and employment by 
creating new investment opportunities in the field of 
waste recycling
• Reducing the cost of raw and processed stone by 
creating value added from the recycling of producted 
waste
• Increase efficiency and profitability of mines and 
processing units
• Innovation in the country›s stone industry through 
the production of new products with different 

applications in construction, urban planning, industry, 
art, etc.
Since sustainable development requires the 
simultaneous consideration of three dimensions 
of environmental issues, social responsibility and 
competitiveness, addressing the issue of waste 
reduction and recycling by considering all three 
dimensions will lead to the sustainable development 
of the stone industry. From an environmental point 
of view, mining and quarrying unit wastes, which are 
mostly scattered in the environment or stored in mines 
and workhouces, constitute visual and environmental 
pollutants of rock accumulations. The efficiency of 
mining activities in the country is about ٪50 of the 
global average, in terms of competitiveness will require 
reduction and control of waste and also the conversion 
of waste into marketable products (recycling). In 
terms of social responsibility, due to the dispersion of 
stone mines in the country and their concentration in 
deprived and rural areas of the country, by creating 
small workshops for processing waste stone, earning 
income, employment and poverty alleviation in a large 
part of the country will be provided.

Building stone waste, from cognition to application
Erfan Sageghi

Ph.D of Engineering Geology at Tarbiat Modares university



The purpose of this article is to study the technology 
of artificial stone production. Artificial stones have 
been playing a significant role in construction 
for more than 50 decades. Today, artificial stones 
are produced in different forms and types. The 
production process of any type of artificial stone 
includes several steps that require special tool. Iran 
is one of the countries that has done a lot to produce 
artificial stones and can make progress. Production 
of stone, decorative and plastic wastes in Iran has a 
high percentage and this can be a positive point that 
the production of artificial stones in Iran will increase 
more than before. This not only makes the use of 

waste in this industry useful and beneficial, but also 
reduces the cost of waste recycling. Artificial stones 
should be evaluated both during production and 
construction in terms of civil engineering, because 
these stones are produced in different dimensions, 
thickness and sizes and should be used in such a way 
that have required strength. Architects will also be 
experts in terms of variety of shapes and colors.

Keywords: artificial stone, technology, building 
structure, civil engineering, architecture

An overview of artificial stone production technology

Seyed Hasan Mirahadi

Student of Geology at Bu-Ali Sina university



The purpose of this study is to investigate the effect of 
digital marketing on the internationalization of small 
and medium enterprises with the mediating role of 
entrepreneurial marketing. The research method is 
descriptive survey in which the statistical population 
is construction stone companies. In this study, 30 stone 
exporters and active companies in the field of trade 
were considered as a statistical sample. In order to 
collect data, Moghimi Digital Marketing Questionnaire 
(2011), Becherr et al. (2002) Entrepreneurial Marketing 

Questionnaire, Sabbagh Kermani and Esfandiani 
Internationalization Questionnaire (2006) were used. 
Findings were analyzed using Smirnov Kolmograph 
test, path coefficient and structural equations with 
SPSS and PLS software. The results showed that digital 
marketing had a positive and significant effect on the 
internationalization of stone exporting companies. 
Also, according to the VAF value (0.598), the mediating 
role of entrepreneurial marketing is confirmed and is 
medium type.

Investigating the effect of digital marketing on the 

internationalization of small and medium enterprises 

with the mediating role of entrepreneurial marketing
Hasan Eshraghi

Master Student of Business Management at Tarbiat Modares University
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