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Abstract: 

The eternal fire is a rare geological specimens in Raam Hormoz. The seeping methane out of the earth 
created this scenic phenomena. Nearly 5,000 km away in Mongolia, bomb and release of methane putting 
their population in danger [1]. Inspired by the IAAC programs for retrofitting of Mongolia [2] as well as the 
latest research into the direct conversion of a troubled methane into a valuable methanol product using 
zeolite [3], we have compiled this article. Resilience habitat design for existing and future populations with 
respect to the environment [4] and focusing on the very low production of CH4 and CO2 are the basis key 
objectives of this urban sustainability project. 
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 چکیده 
در رام هرمز استت    یکم نظیر ختیشنا نینمونه زم جاودانآتش 

کرده  جادیرا ا دیدنی دهیپد نیاو  شده شعله ور نیزم از یجورمتان خ

امکتان  و  متانمغولستان ، بمب  دردورتر  لومتریک 0555 باًیتقر است 

را در معرض خطتر قترار داده استت  بتا الهتام از       ساکنان، آن شدنرها

 نیآختر  نیمغولستتان و همننت   یمقاوم ساز یبرا IAAC یبرنامه ها

با ارزش  وردهآفرمتان مشکل ساز به  میمستق لیدر مورد تبد قاتیتحق

  میت ا تدوین نمودهمقاله را  نی، ما اتیاز زئول ادهاستف آن هم با انولمت

بتا   ندهیموجود و آ یها تیجمع یبرا ریانعطاف پذ یستگاهیز یطراح

از  CO2و  CH4کتم   اریبست  دیت و تمرکز بتر تول  ستیز طیتوجه به مح

 است  یشهر یداریپروژه پا نیا یاهداف اصل
 

 واژه های کلیدی
 یشهر یداریمتانول؛ پا ؛متان ت؛یزئول ؛جاودانآتش 

 

 مقدمه
 رقر شد ،رانیا جنوب غربیدر  جاودان آتش گازی های مهچش

 ماماتین شرق جنوب کیلومتری 2 تقریبی هدر فاصل رامهرمز ستانشهر

 مختصات به ابوالفارس، روستای –رامهرمز آسفالته ادهج مجاورت در

ار قرشمالی  عرض 98 °،82'،60رقی و ش طول 33°،31'،39جغرافیایی

در این (  8)شکل  استمتر  338 و ارتفاع آن از سطح دریا داشته

 نگخورده س چین های از پیچ و خم الیهکه متان و گوگرد  گازهای

 خود پوشش نگس شکاف و درز و فرج و خلل از کنند، می گذر مخزن

رنگین  های علهش  شوند می ور شعله و نندارس می زمین سطح به را

 های تپه خروشان از دامنه یسیلهمنون  کهآتش سوزان و فروزان 

رنگ با  را  چندین تپه در آغوش هم خفته ،دنزن های مارنی بیرون می

ین ادر کیش ایرانیان باستان   از مناظر اطراف مجزا کرده استای ویژه 

 تیتشزرزبان  و درآتش مقدس بوده به زبان پهلوی اخورایشنیك 

  [ 8و6] اند میدهنا جهنم جاویدان آتش معنی به زوهیات

شهرها بتر   حدوحصر یب راتیگسترده و تأث ینیاز تبعات شهرنش ینگران

باعت  شتد   توسعه،  یالگوها یناتوان نیو همنن نیزم ستمیاکوس یرو

و شتهر   یشتهر  یداریت موضتوع پا  ،ستتم یقرن ب یانیپا یها که در دهه

استت   یشهر دار،یشهر پا  ردیقرار گ لیدار، مطرح شده و مورد تحلیپا

ثبات باشتد    یدارا یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یکه در سه بعد اجتماع

شهر با در کنار هم قرار  كی یداریپا تیاز وضع یدرک بهتر ،یعبارت به

 و اقتصاد حاصل خواهد شد  زمینمردم،  صردادن سه عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انجاودآتش چشمه های گازی  یشناس نینقشه زم: 8شکل 

 

مجتاور و   یهتا  شود که به حوزه یسازمانده یا گونه به دیبا داریشهر پا 

 یها ینباشد و ضمن استفاده از انرژ یاز حد متک شیخود ب یها حومه

 یکیبنابراین  بگذارد  یرا بر جا یکیاکولوژ یردپا نیکمتر ر،یدپذیتجد

 دار،یت است  در واقت  درآمتد پا   داریاقتصاد پا ،یشهر یداریاز اضالع پا

 ،شتهر  یاقتصتاد  یداریت پا رایز ،است یشهر داریتوسعه پا یسنگ بنا

 یدرآمتدها   ردابته همتراه د   زیت را ن یاجتماعو  یطیمح ستیز یداریپا

مهتم   یژگت یدو ودارای بایتد   ،یشتهر  تیریمتد  انیمتول نگاه از داریپا

 یشتهر  نهیبه طی، شراهاآنبه  یابیدست اًیو ثانند باشمستمراوالَ  ند باش

ایتده آل   نگترش ایتن  بتا  و    ( را بر هم نزند   یطیمح ستیز ،ی)کالبد

 تتالش متی کننتد کته     کشورهای مترقتی در  یشهر تیریمداست که 

 [ 9و3] سازند داریپارا  خود یمناب  درآمد
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 بندی جمعبحث و 

تشتکیل   یمتاده اصتل   ،زیتر زمینتی  عظیم مخازن موجود در  متان     

 هادن به عنوان میهمننو  یانرژ دیتول برای مصرفی شهریگاز دهنده 

 آفرینتی نقتش بتاارزش   ییایمیمتواد شت   بترای تولیتد بستیاری از    هیاول

 ناگهانی ورهاسازی عظیم  خطراتنظر از صرف  کند یم فایا یاندهیفزا

 بر الیته ازن آن  شدن تدریجیرهامنفی تاثیر  ،مخازناین کنترل نشده 

 لتومتر یک 0555 بتاً یتقر  می باشد  از کربن دی اکسیدبرابر بیشتر  95

 شتدن رهاامکان و  متانبمب د متعدد وجود موارمغولستان ،  دردورتر 

موسسته  این راستتا  در  را در معرض خطر قرار داده است  ساکنان، آن

ای با بهره گیری از طیف گستترده  (IAAC) ایکاتالون شرفتهیپ یمعمار

مقتاوم   یبرا یشهر یداریپامبتنی بر اصول  هاییبرنامهاز متخصصین 

از استتفاده  پیشتنهاد    (6)شتکل   تدوین نموده استت مغولستان  یساز

 دوامت  تیت زئولجالب برنامه هتای متذکور استت      زئولیت یکی از موارد

سته   یستتال یشتبکه کر هستند کته   کاتیلینوسیآلومخانواده از  یمعدن

و  متی دهنتد   لیتشتک  سیلیست  ایت  ومیت نیو آلوم ژنیشامل اکس یبعد

  است یعنوان جاذب سطح هبعمده آن  یکاربرد تجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [ 0مغولستان ] یبمب متان و مقاوم ساز: 6شکل 
 

صتورت   امتا بته   یجزء فرع كیدر ابتدا به صورت  یعیطب یها تیزئول

 تیت زئول یشدند  از نظر صنعت ییشناسا یبازالت یگسترده در حفره ها

آن  یاصتل  لیت باشتند کته دل   یمت  یکم یکاربردها یدارا یعیطب یها

متواد   یمصتنوع  یهتا  تیت زئولنبتودن ختواآ آنهتا استت       کنواختی

 یعیکتاربرد وست   یبا خلوآ باال هستند، که دامنته   یا ژهیو ییایمیش

 کستان یهمنتون   یعت یطب یهتا  تیت از نواقص زئول یاریبس آنهادارند  

مناستب بتودن انتدازه     ریفراوان، غ یها یلصنبودن اندازه حفرات، ناخا

 نیت نامناستب ستطوح و     را حتل کردنتد  ا     تهیدیاست  زانیت حفرات، م

از  یاریبا بست  تیزئول ینیگزیفراوان به جا شیعمده باع  گرا راتییتغ

و  یکشتاورز   یمختلتف بتاالخص صتنا     یمواد مورد استفاده در صتنا 

بتا  را واکتنش   یانتختاب  صتورت  بته  نتد قادر آنهتا  شده استت   ییمایش

 یابه طور گسترده ، بنابراینانجام دهندشده  ینیب شیپ كینامیترمود

  ردیت گ یمورد استفاده قرار مت  یمیو پتروش یشگاهیپاال یندهایفرآ در

دهد  نشان می [2]پژوهشگران  قاتیتحق نیآخردر حالی است که این 

متتان بته   مستتقیم   لیتبتد  توانتایی  یاصالح شده فلز یها تیزئولکه 

را  یمولکتول  ژنیاکست  از یانیت جرحضتور  در آن هتم   (dMtM)متانول 

 حضتور در  dMtM فراینتد الزم به ذکر است که البته   (9)شکل  دارند

  شوند  یانجام م یچند مرحله ا و كیتیکاتال غالباً، ها تیزئول

 

 

 

 

 

 
 [ 2] تیمتان به متانول با زئول میمستق لیتبد: 9شکل 

 

 نته یآخترین تحقیقتات در زم   و نتتای   IAACهتای برنامهبا الهام از  ما

 انیت متولمتی کنتیم    پیشتنهاد ، هتا  تیت زئول حضوردر  dMtMفرایند 

 آتتش  گازی های مهچشتدوین برنامه توسعه  با رامهرمز شهر تیریمد

 نته یبه طیشراکه  مستمرو  داریپا یدرآمدمنب   ،بر این اساس جاودان

نسل حاضر و آینده به را  یطیمح ستیز و اجتماعی اقتصادی، ،یکالبد

  هدیه دهنددهد، نوید می

 

 گیری نتیجه

الهتام بختش    هتا   تیت زئول متعتدد در ستاختار   فعال یها تیساوجود 

بتتوده و  یشتتگاهیآزما هتتایپتتژوهشتوستتعه  یبتترا یادیتتز قتتاتیتحق

 یبترا  زورهتا یبه توستعه کاتال  دنیدر الهام بخش یمنب  مهمهمننین 

 دارتریبه پا ازین لیلامروزه به د مقابلدر   بوده اند dMtM انجام فرایند

روز  تیت آنهتا از اهم پذیر بودن این کتار،  گریز ناو  مانیساختن شهرها

 و لتزوم   یطت یمح ستیز یهاینگران شیند  افزاادهش خورداربر افزونی

بتا  هرمتز  رام ندهیو آ فعلی ساکنین یبرا ریانعطاف پذ ستگاهیز یطراح

و  CH4کتم   اریبس دیتمرکز بر تول با اقتصادی مولد و مطمئنتوجه به 

CO2 امیتدواریم   ت بوده است  یشهر یداریپروژه پا نیا یاز اهداف اصل

 شتهری  و متولیتان محتترم  و آینتده نگتری خواننتدگان     منشی بزرگ

 گرانقدر کمی بضاعت ما را در تبیین بهتر این امر مهم جبران نماید 

 

 تشکر و قدردانی
دفتتر  مایتت متالی   مراتب تشکر و قدردانی ختود را از ح ضروری است 

معاونتت آموزشتی دانشتگاه فردوستی      درخشتان  یاستتعدادها  تیهدا

 رانیت ا تیت زئول یکنفرانس مل نیششممشهد، جهت ارائه این مقاله در 

 اعالم نماییم 
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