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بر کسی پوشیده نیست که نیاز امروز کشور به توسعه صنایع و 
تولیدات دانش بنیان به سرعت درحال افزایش است. با توجه به 
شرایط بین المللی که درحال شکل گیری است و جایگاه اقتصادی 
و سیاسی ایران در این میان، گذار از اقتصاد نفت محور بسیار 
ضروری به نظر می رسد. چرا که از زمان کشف نفت در کشور، 
این کاال به عنوان پشتوانه اقتصادی در تمام دوران توسعه وجود 
داشته و باعث شده است که سایر روش های هرچند پرظرفیت 
ایجاد پشتوانه کالن اقتصادی در کشور، کم اهمیت جلوه کنند 
و به حاشیه رانده شوند. به عبارت دیگر، علیرغم پتانسیل های 
موقعیت جغرافیایی،  منابع طبیعی،  نظر  از  باالی کشور  بسیار 
انرژی، نیروی کار متخصص و غیره، به دلیل وجود نفت، از این 

پتانسیل ها استفاده کارآمدی صورت نگرفته است.
از  دولتی  حمایت های  بر  تکیه  با  دانش محور  صنایع  توسعه 
نمود  شکل گیری  ابتدای  در  اگرچه  دانش بنیان،  فعالیت های 
زیادی نداشت، اما این موضوع از ابتدای سال 1400 مورد توجه 
نیک  فال  به  را  امر  این  می بایست  که  است  گرفته  قرار  ویژه 
توسعه  امروز  که  است  روشن  و  واضح  رابطه،  این  در  گرفت. 
نیروهای محقق، متخصص و  بر  تکیه  بدون  صنعتی در کشور 
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تولید دانش بنیان،  به  آکادمیک  تبدیل دانش  توانمندی  دارای 
که  مهم  موضوعات  از  یکی  بود.  نخواهد  و  نبوده  امکان پذیر 
بین  ارتباط  نماید،  ویژه ای  کمک  صنعتی  توسعه  به  می تواند 
با صنعتگران و سرمایه گذاران در  بخش تحقیقاتی و محققین 

حوزه های مختلف است.
ارتباط دانش های نوین در حوزه های مختلف صنعتی از جمله 
معدن، شیمی و بیوتکنولوژی از موارد پر اهمیت دیگری است 
که باعث ارتباط کارآمد میان تمام گروه های درگیر در صنعت، 
تولیدکنندگان خواهد شد و  و  شامل محققین، سرمایه گذاران 
این  می سازد.  آشکار  کارآفرینان  ذهن  در  را  جدیدی  افق های 
موضوع بویژه از این نظر اهمیت دارد که امروزه تمامی علوم در 
ارتباط با یکدیگر بوده و هیچ حوزه دانشی را نمی توان یافت که 

بصورت جزیره ای بی نیاز از سایر حوزه ها باشد.
انسجام بین حوزه های معدن، شیمی و بیوتکنولوژی با رویکردی 
امید  که  بوده  برتر  تکنولوژی  فصل نامه  اصلی  کاربردی، هدف 
است قدمی هر چند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشور 

عزیزمان ایران باشد.

محمد فاصله جهرمی
مدیر مسئول فصلنامه

سرمقاله

ایجاد انسجـام کارآمد در حـوزه معدن، مواد شیمیایی و بیوتکنولوژی،

 هـدف اصلی فصلنامه تکنولوژی برتر
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برای دستیابی به خودکفایی و کسب جایگاه شایسته جهانی، 
باید مواد شیمیایی و دارویی در حوزه های مختلف اعم از دارویی، 
مشخص شده  معیارهای  براساس  غیره  و  کشاورزی  سموم 
تا قدم های مؤثری برای خودکفایی، ترمیم و  طبقه بندی شود 

تولید آن برداشته شود.
امیررضا رجبی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی در گفتگو با خبرنگار ما درباره شرایط و فضای فعالیت 
برای افراد توانمند و نخبه گفت: در حال حاضر این سازمان در 
افراد  همه بخشها آمادگی کامل دارد تا هرگونه خدمات را به 
توانمند و نخبه ارائه دهد و همچنین توانمندی های این افراد به 
صنایع مرتبط و تشکلها را اطالع رسانی کند، همینطور صدور 

مجوز برای این افراد در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد.
استفاده  جهت  سازمان  این  افزود:  سال  شعار  به  اشاره  با  وی 
محصوالت  ساخت  برای  دانش بنیان  شرکت های  توانمندی  از 
ساخت  در  صنایع  رونق  باعث  و  بوده  تأثیرگذار  قطعاً  وارداتی 

داخل می شود.
رجبی ادامه داد: برای دستیابی به خودکفایی و کسب جایگاه 

صدور مجوز برای افراد نخبه و توانمند در کوتاه ترین زمان ممکن

امیررضا رجبی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

حوزه های  در  دارویی  و  شیمیایی  مواد  باید  جهانی،  شایسته 
براساس  غیره  و  کشاورزی  سموم  دارویی،  از  اعم  مختلف 
مؤثری  قدم های  تا  شود  طبقه بندی  شده  مشخص  معیارهای 

برای خودکفایی، ترمیم و تولید آن برداشته شود. 
رییس سازمان صمت خراسان رضوی با اشاره به بخش معدن 
بیوتکنولوژی  از  استفاده  با  نیز  بخش  این  در  شد:  یادآور  نیز 
و  معادن  بهره برداری  در  زیست  محیط  حفظ  باعث  می توان 

فرآورده های معدنی گردید.
وی درباره شرکت های دانش بنیانی که از سازمان صمت دارای 
شرکت   80 حدود  گفت:  هستند،  صنعتی  پروانه های  و  مجوز 
 35 تعداد  و  هستند  مجوز  دارای  سازمان  این  از  دانش بنیان 
شرکت دانش بنیان نیز دارای پروانه تحقیق و توسعه بوده که در 
زمینه های مختلف اعم از برق و الکترونیک، شیمیایی، صنایع 
تولید محصوالت  باعث  و  داشته  فعالیت  غیره  و  فلزی  غذایی، 

فناور و با کیفیت شده اند.
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نقش دانش بنیان ها

در کاهش اثرات جانبی 

داروها در دام

علوم  از  حمایت  بر  رضوی  خراسان  دامپزشکی  کل  مدیر 
دانش بنیان در تولید فرآورده های دامی و کاهش واردات تاکید 

کرد.
جواد اعلمی، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به 
دامپزشکی  صنعت  در  دانش بنیان  حوزه  در  که  فعالیت هایی 
از  استفاده  بخش  در  عمدتاً  اقدام  این  گفت:  می گیرد،  صورت 
ریزمغذی ها در خوراک دام و طیور و افزایش بازدهی فرآورده و 

تولیدات نهایی است.
نیز  دامی  داروهای  تولید  زمینه  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
و  جانبی  اثرات  کمترین  با  استان  در  دانش بنیانی  فعالیت های 
کمترین باقیمانده های دارویی در خصوص درمان بیماری دام ها 

در حال انجام است. 
زنجیره غذایی  اینکه چون محصوالت دامی در  بیان  با  اعلمی 
دارای  دام ها  در  دارویی  باقیمانده  لذا  می گیرد،  قرار  انسان ها 
اهمیت است، تصریح کرد: با انجام فعالیت دانش بنیان ها برای 
افزایش  داروها  بازدهی  این که  بر  عالوه  محصول،  سالم  تولید 
به  این دام ها  تولیدی  نیز در فرآورده های  باقیمانده ها  می یابد، 

بهترین شکل کاهش داده می شود.
مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی، افزود: هر دارویی که برای 
درمان دامها استفاده شود در بافت های بدن و یا تولیدات دام 
ممکن است باقی بماند و به مصرف انسان برسد، لذا شرکت های 
دانش بنیان با تحقیقاتی که انجام می دهند سعی بر کاهش این 

قرار  مدنظر  نیز  را  دارو  خود  بازدهی  افزایش  و  جانبی  اثرات 
می دهند.

تولید  و  کشور  بیشتر  خودکفایی  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانش بنیان  فناوری  از  استفاده  با  مکمل ها  و  دامی  نهاده های 
فعالیت هایی صورت گرفته که ادامه این راه نیاز به حمایت دارد، 
گفت: فعالیت های خوبی شروع شده ولی هنوز به رفع نیاز 100 
درصدی نرسیده، این فعالیت ها در حال توسعه است، همچنین 
با توجه به پتانسیل خوبی که دو شرکت دانش بنیان در استان 
دارند در آینده می توانند نیاز استان و کشور را پاسخگو باشند و 

به لحاظ کیفیت تولیدات خوبی را تاکنون داشته اند.
سال  اول  ماهه   ۶ در  ارزی  صادرات  اینکه  به  اشاره  با  اعلمی 
18 میلیون دالر بوده، خاطرنشان کرد: فرآورده های دامی مانند 
تخم مرغ، جوجه یک روزه، آالیش خوراکی و غیرخوراکی، کرک 
و خوراک آماده دام و طیور در لیست صادرات ما قرار داشته 
است که این مهم نسبت به مدت مشابه، شش ماهه اول سال 

1400، تقریباً رشد ۲ برابری را به خود اختصاص داد.
وی همچنین به واردات در سال 1400 اشاره کرد و ادامه داد: 
خام  فرآورده های  و  دامی  خوراک  نهاده های  ما  واردات  عمدتا 

دامی است.

جواد اعلمی، 
مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی:
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توجه ویژه به فناوری، 

تکنولوژی و دانش فنی، 

ثروت آفرین است

در  فناور  و  بنیان  دانش  از ۲00 شرکت  بیش  حاضر  حال  در 
انجمن دانش بنیان عضو هستند که این روند افزایشی و درحال 

پیگیری است و پتانسیل ۶00 شرکت در استان وجود دارد.
خراسان  دانش بنیان  شرکت های  انجمن  رییس  مدنی،  مهدی 
شرکت های  به  نسبت  انجمن  این  وظایف  به  اشاره  با  رضوی 
تشکل های  بقیه  همچون  ما  وظیفه  داشت:  بیان  دانش بنیان 
و  اعضاست  حقوق  از  صیانت  و  حمایت  خصوصی  بخش 
از آنجایی که انجمن تخصص های بسیار متنوعی دارد در هر گروه 
الزم  حمایت های  کمیسیون ها  تشکیل  با  تخصصی  صورت  به 

گرفته  آنها صورت  برای  بازارسازی  و 
و  می شود  پیگیری  فعالیت هایشان  و 
خروجی  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه 

این فعالیت ها خواهد بود.
وی درخصوص نقش تولید دانش بنیان 
تولید  اظهارداشت:  کشور  اقتصاد  در 
دانش بنیان یک مفهوم است که فقط 

به شرکت های خاصی محدود نمی شود؛ اینکه تمام شرکت هایی 
که خدماتی دارند براساس تحقیق و توسعه و دانش روز و حتی 
نوآوری باعث ایجاد ارزش افزوده باالتر شوند باعث می شود که 
اقتصاد آینده ایران متحول شده و از این اقتصاد مبتنی بر منابع 

به سمت صادرات محصوالت تکنولوژیک برویم.
رییس انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی افزود: در 
حال حاضر بیش از۲00 شرکت دانش بنیان و فناور در انجمن 
دانش بنیان عضو هستند که این روند در حال افزایش و پیگیری 

 ارائه طرح کسب وکار 
نیاز  مورد  واقع بینانه 

بازار، مسئله مهم 
دانش بنیان هاست

مهدی مدنی،
 رییس انجمن شرکت های دانش بنیان 

خراسان رضوی:

است و پتانسیل۶00  شرکت در استان وجود دارد.
مدنی با اشاره به ضرورت های جذب سرمایه گذار در شرکت های 
توجه  بیفتد  اتفاق  باید  که  موضوعی  کرد:  تصریح  دانش بنیان 
ویژه به فناوری، تکنولوژی و دانش فنی ثروت آفرین است و اگر 
سرمایه گذاران به این سمت روی بیاورند و آینده این تکنولوژی 

را درک کنند سرمایه گذاری در شرکت ها راحت تر خواهد شد.
وی ادامه داد: البته مساله مهمی که در این مجموعه ها باید به 
صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد؛ ارائه طرح کسب و کار واقع 
بینانه اصولی و مورد نیاز بازار است که  طبیعتا سرمایه گذاران 

را تشویق به حضور در این حوزه می کند. 
دانش بنیان  شرکت های  انجمن  رییس 
این  در  نخبگان  از  استفاده  درخصوص 
از مسائل مهم  بیان داشت: یکی  شرکت ها 
حاضر  حال  در  دانش بنیان  شرکت های 
کیفیت  با  و  مناسب  انسانی  نیروی  جذب 
است و اگر اوضاع به سمتی پیش برود که 
از  آنجایی که  از طرف دیگر  و  بیفتد  اتفاق  راحت تر  این جذب 
نیروها در دانشگاه آموزش های عملی نمی بینند شرایط فراهم 
این  در  آنها  ماندگاری  و  ببینند  را  آموزش ها  این  که  شود 
شرکت ها افزایش یابد، شرکت های دانش بنیان در استان رشد 
خواهند داشت و امکان پیشرفت و ایجاد ارزش افزوده در صنایع 

دیگر هم فراهم می شود.
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ارتباط سه گانه  پارک علم و فناوری،

صنعت و دانشگاه 

منجر به رویش های جدید است

با حمایت گسترده رهبر  فناوری  و  به عرصه علم  فضای ورود 
انقالب )مدظله العالی( و قوای سه گانه کشور، تسهیل و مساعد 
شده و قابل مقایسه با قبل نیست و البته افراد توانمند و نخبه 
با مشکالت و دغدغه های زیادی در فضای کسب و کار روبرو 

هستند که ما وظیفه داریم نیازهای آنها را مرتفع کنیم.
فناوری خراسان  پارک علم و  مسعود میرزائی شهرابی، رئیس 
و شهر  استان خراسان  گفت:  ما  با خبرنگار  گفتگو  در  رضوی 
مشهدالرضا، یکی از قطب های اصلی و هاب فناوری کشور است 
حوزه  در  هم  دارد،  فوق العاده ای  ظرفیت های  و  پتانسیل  که 
منابع که برخی از آنها به بلوغ رسیده و رشد خوبی داشته اند و 

هم در حوزه سرمایه انسانی که برخی از آنها دارای افتخارات 
متعدد کشوری هستند.

وی با توجه به شعار سال “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین” 
بالقوه خوبی را در کشور ایجاد  ادامه داد: این شرایط، فضای 
کرده که بایستی با مشارکت حداکثری و همدلی همه اعضای 
زیست بوم به شکل بالفعل، از آن بهره برداری شود، ما در پارک 
هستیم  تالش  حال  در  شبانه روزی  خراسان،  فناوری  و  علم 
کشور  و  استان  فناوری  زیست بوم  برای  را  خوبی  اتفاقات  تا 
عزیزمان رقم بزنیم و در این چند ماه اخیر خداروشکر گام های 

بسیار خوبی برداشته شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شرایط و فضای فعالیت برای 
افراد توانمند و نخبه در بخش صنعت گفت: نسبت به سالهای 
گذشته، فضای ورود به عرصه علم و فناوری با حمایت گسترده 
رهبر انقالب )مدظله العالی( و قوای سه گانه کشور، تسهیل و 
مساعد شده و قابل مقایسه با قبل نیست و البته افراد توانمند 
و نخبه با مشکالت و دغدغه های زیادی در فضای کسب و کار 
روبرو هستند که ما وظیفه داریم نیازهای آنها را مرتفع کنیم. 
اما طبق دیدبانی و رصدی که ما داشتیم عمده موضوعات و 
اتفاقات دیگری  از  ناشی  به بخش صنعت  موانع ورود جوانان 

است.
رییس پارک علم و فناوری ادامه داد: اول عدم آشنایی جوانان 

مسعود میرزائی شهرابی،
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:
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و نخبگان با ظرفیت های باالی این عرصه که علت اصلی آن 
نمی دانند  مثال  و  بوده  ضعیف  اطالع رسانی  و  شفافیت  عدم 
امتیازات  و  کنند  طی  را  مراحلی  چه  و  کنند  شروع  کجا  از 
واقعی فناور شدن و دانش بنیانی چیست و تیمشان بایستی چه 
ویژگی هایی را داشته باشد. دوم عدم آشنایی با سطوح ده گانه 
بلوغ فناوری )TRL( و سطوح بلوغ بازار )MRL( و بی برنامه گی 
است. سوم در دوره های پیشین متاسفانه بروکراسی ها زیاد بوده 
و عدم ارتباط سه گانه پارک علم و فناوری، صنعت و دانشگاه 
مانع از رویش های جدید شده است. چهارم تمرکز نخبگان در 
حوزه عالقمندی ها و ایده هایی بوده که نیازهای واقعی صنعت 
بوده اند و مزیت  ارزشمند  ایده  به نظر صاحب  نبودند و فقط 
رقابتی نداشته و تحقیقات بازار و اعتبارسنجی و فکری برای  
انجام نشده است. پنجم هم  تجاری سازی و مدل درآمدی آن 
سنتی   شیوه  به  صنایع  اداره  و  صنعت  در  فناوری  نفوذ  عدم 

است و البته موارد دیگری که در این بحث نمی گنجد.
ارتباط   میرزایی درباره برنامه های پارک علم و فناوری برای 
میان چنین افرادی با صنعت خاطرنشان کرد: یکی از قدم های 
موثر پارک علم و فناوری خراسان، هماهنگی کامل با وزارت و 
معاونت علمی و عمل به توصیه معاونت فناوری وزارت علوم، 
طرح ریزی و همینطور سرمایه گذاری گسترده در مأموریت تانا 
و سامانه نان بوده است. تانا مخفف توسعه اکوسیستم نوآوری 
استان ها، در حقیقت یک اقدام ملی و ماموریت خاص در حوزه 
توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری استان هاست و به گونه ای 
طرح ریزی شده که تمام اجزای زیست بوم فناوری و نوآوری 
به  را   ... و  اجرایی  ارگانهای  و  از صنعت، دانشگاه  اعم  استان، 

مشارکت فعال می گیرد.
دانشگاه  و  میان صنعت  موثر  ارتباط  موضوع  به  اشاره  با  وی 
اکوسیستم  در  متفاوتی  بازیگران  و  ذینفعان  ما  شد:  یادآور 
دانشی استان داریم اعم از صنعت و دانشگاه ها، ادارات، ارگان ها 
و  علم  پارک های  متولی،  نهادهای  و  اجرایی  دستگاه های  و 
دانش بنیان،  و  فناور  شرکت های  فناوران،  نخبگان،  فناوری، 
سرمایه گذاران، شتابدهنده ها، هسته های علمی، پژوهشگاه ها و 
مراکز تحقیق و توسعه، خانه های خالق، مراکز نوآوری، کارخانه 
نوآوری و ... که تاکنون اتصال و جانمائی شان برای تقسیم کار 
در زیست بوم فناوری بدرستی شکل نگرفته و جزیره های جدا 
ارزشمندشان ضریب  بعضاً  کارهای  یعنی  این  و  بودند  هم  از 
نگرفته و هم افزایی و استفاده از خرد جمعی نهادینه نشده و 

شبکه سازی واقعی در استان را شاهد نبودیم.
رییس پارک علم و فناوری ادامه داد: ما می خواهیم با همت 
بلند سرمایه   های انسانی و نخبگانی استان خراسان رضوی در 
بخش دانشگاه و صنعت، برای پاسخ به شبکه مسائل، نیازهای 
اشتراکی و اولویت دار و مشکالت ضروری استانمان؛ راهکارهای 
کنیم  نهادینه  باز  نوآوری  روش  به  هوشمندانه ای  و  فناورانه 
دانشگاه ها  فناورانه  و  پژوهشی  توانمندی های  و  پتانسیل ها  و 
مراکز  و  پردیس ها  فناوری،  و  علم  پارک های  پژوهشگاه ها،  و 
رشد و بطور کلی هر پژوهشگری را به شبکه مسائل و نیازها 
و دغدغه های بخش خصوصی و دولتی و دستگاه های اجرایی 

متصل کنیم و حلقه وصل آن، ما می توانیم باشیم.
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کاربـرد روش نـوین دزیمتـریکاربـرد روش نـوین دزیمتـری
 در در

 اکتشـاف معـادن اکتشـاف معـادن

با افزایش نیاز بشر به مواد معدنی و رو به پایان بودن  امروزه 
معادن سطحی، دست یابی به معادن زیر سطحی از اهمیت زیادی 
برخوردار است. بنابراین یکی از مهمترین بخش های اکتشاف، 
اکتشاف معادن در عمق است که هیچ گونه اثر و رخنمونی در 
سطح ندارند. اکتشاف های معمول در عمق، هزینه های زیادی 
را به معدن داران تحمیل می کند و در صورت خطا هزینه های 
بسیار باالیی را بجا خواهد گذاشت، اما با پیشرفت های حاصل 
شده در علوم زمین و دستیابی به روش های نوین، می توان در 
یکی  برداشت.  قدم  اکتشاف  هزینه های  اینگونه  کاهش  مسیر 
قرار  استفاده  مورد  معدن  اکتشاف  در  که  نوینی  روش های  از 

می گیرد، روش دزیمتری است.
این دستگاه،  انجام می شود.  توسط دستگاه دزیمتر  این روش 

پرتوهای  ُدز  دقیق  مقدار  اندازه گیری  جهت  است  وسیله ای 
در  غیره.  و  ایکس  بتا،  گاما،  پرتوهای  قبیل  از  رادیواکتیو 
یا  آشکارساز  از  استفاده  با  ذرات  و  پرتوها  شدت  دزیمتری، 
هنگامی که  می شود.  اندازه گیری   )GM( گایگرمولر  شمارنده 
می  کند،  برخورد  آشکارساز  به  ذره  یک  یا  و  یونیزه  پرتوهای 
گاز داخل آن یونیزه شده و جریانی متناسب با شدت برخورد 
الکترونیکی  مدارات  توسط  جریان  این  مقدار  می شود.  ایجاد 
داده  نمایش  و  ثبت  پردازنده،  توسط یک  نتایج  و  اندازه گیری 

می شوند. 
)سری  گروه  چهار  در  و  هستند  پرتوزا  تماما  سنگین  عناصر 
آکتینیوم(  سری  نپتونیوم،  سری  توریم،  سری  اورانیوم، 
رادون حضور  این گروه ها گاز  تمام  و در  دسته بندی می شوند 
دارد. گاز رادون به دلیل خواصی که به عنوان گاز بی اثر دارد، 
محدوده  در  است.  زمین شناسی  ردیاب های  مهم ترین  از  یکی 
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گسل های تکتونیکی یا ناهنجاری های زمین شناسی، گاز رادون 
پایه  و  می شود  اندازه گیری  آن  خروجی  نقاط  در  یا  خاک  در 

اندازه گیری دز آنومالی در روش دزیمتری به حساب می آید.
این روش برای محلول های همراه با CO2،کارایی بهتری دارد 
و محلول های گرمابی که ایجاد کمپلکس های کربناته می کنند 

اورانیوم،  گرمابی  کانسارهای  مانند 
مس  کانسارهای  و  ترمال  اپی  طالی 
هیدروترمال و کانسارهای دگرگونی که 
بهتری  نتایج  باشند،  کربنات ها  حاوی 
روش  داد.  خواهند  نشان  خود  از  را 
غیر  و  ارزان  سریع،  روشی  دزیمتری 

مخرب برای محیط زیست است. 
برای بازدهی بهتر داده ها از این روش، 

شرایط آب و هوایی آرام و عدم وزش باد، می تواند کمترین خطا 
و باالترین دقت را دارا باشد.

روش کار دزیمتری به این صورت است که ابتدا بر روی تمامی 
گسل ها و شکستگی های منطقه و تمام مناطقی که نشانه های 
انجام  دزیمتری  برداشت های  دارند  دگرسانی  و  آلتراسیون 
می شود و مقدار زمینه دزیمتری و مقدار آنومالی داده های آن 

حضور  به  بستگی  منطقه  هر  در  دز  )مقدار  می گردد  بررسی 
عناصر رادیواکتیو و درز و شکاف در منطقه دارد(. 

بر روی خطوط گسلی و خارج  تعیین مقدار دز  و  برداشت  با 
از محدوده، مقدار دز معرف برای تشکیل کانی سازی مشخص 
مطالعه  مورد  منطقه  برای  را  آنومالی  عدد  می توان  و  گردیده 

تعیین نمود. 
معموال بیشترین دز در سنگ های 
آنومالی  دز  کمترین  و  آتشفشانی 
نمکی  و  رسی  مناطق  به  مربوط 

می باشد. 
می توان  را  دزیمتری  مجموع  در 
از  پیش  روش  یک  عنوان  به 
تا  اکتشاف در معادن معرفی کرد 
با هدف گذاری در محدوده و مشخص نمودن مناطق امیدبخش 
کاهش  در  اکتشافی  فعالیت های  انجام  برای  نقاط  معرفی  و 

هزینه های اکتشاف معادن موثر باشد.
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»گیـاه  معـدنی« 

روشی در معدنکاری سبز 

برای بازیابی فلزات گرانبها
محیطی،  زیست  مشکالت  از  فشارعمومی  ناشی  افزایش 
تکنولوژی های متداول معدنکاری و تعداد زیاد معادن متروکه، 
پایین آمدن عیار حد فلزات با ارزش، ناتوانی روش های موجود 
با غلظت  از کانسنگ های  در استخراج مقرون به صرفه فلزات 
پایین فلز و افزایش قیمت فلز در بازار جهانی، بشر را به سوی 
اکتشاف و بهره گیری از روش های نوین و دوستدار محیط زیست 
در بهره برداری از منابع معدنی کم عیار موجود در زمین سوق 
داده است. از جمله جدیدترین این روشها، استفاده از گیاهان 
در مراحل مختلف اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و نیز 

بازسازی معادن )روش گیاه  معدنی ( است. 
با استفاده از فناوری سبز گیاه معدنی می توان با کشت گیاهان 
کم عیار،  خاک های  و  باطله  دمپ های  باطله،  سد های  در 

و  کم  با حجم  زیستی  معادن  برای  ارزشمند  عناصر  استخراج 
عاری از سولفید توسعه یافته را از زیست توده انجام داد. این 
فناوری دارای قابلیت کاربردی در بخش معدن برای کسب سود 
اقتصادی برآمده از تولید تجاری فلزات به وسیله کشت گیاهان 
است. این گیاهان فلزات را با ریشه هایشان جذب می کنند و پس 

از آن با غلظت باال در خود نگه می دارند این بافت ها در گروهی 
»بیش انباشت کننده«  را  آنها  که  می شوند  یافت  گیاهان  از 

می نامند. 
تاکنون تکنولوژی گیاه معدنی با هدف به دست آوردن مقادیر 
اقتصادی فلزات در معادن نقاط مختلف دنیا نظیر معدن رنونوادا 
مکزیک،  زمین های طالخیز  بلغارستان،  آسارل  معدن  آمریکا، 
ایتالیا،  در  توسکانی  معدن  جنوبی،  آفریقای  باربرتون  معدن 
معدن فازاندا در برزیل، معدن المپیک در استرالیا و معدن مس 
سرچشمه رفسنجان در کشور ایران اجرا شده است. همچنین 
مختلف  گیاهان  مورد  در  جهان  مختلف  مناطق  از  گزارشاتی 
که طال و نقره را در غلظت باال جذب می کنند، وجود دارد. در 
گل گاوزبان  گیاهان  داده است  نشان  بررسی ها  نتایج  نیز  ایران 

و  را دارند  باالی طال  قابلیت جذب  خوزستانی و گیاه قدومه، 
می توانند راهکاری برای تجاری سازی این فناوری باشند. برای 
هر عنصر گونه های خاصی از بیش انباشتگرها گزارش شده اند 
که جدول 1 انواع گونه های سازگار با هر عنصر را نشان می دهد.
مختلف  روش های  به کارگیری  و  تکنولوژی  پیشرفت  وجود  با 
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در عملیات معدنکاری، تکنولوژی گیاه  معدنی بنا به سه دلیل 
اصلی مورد توجه محققان قرار گرفته است:

1. افزایش فشار ناشی از مشکالت زیست محیطی تکنولوژی های 
رایج معدنکاری

به صرفه  مقرون  فرآوری  در  موجود  تکنولوژی های  ناتوانی   .۲
فلزات از کانسنگ های با غلظت پایین فلز

3. افزایش قیمت فلز در بازار جهانی. 
اجرای یک پروژه  گیاه  معدنی دو هدف نهایی را دنبال می کند، 
اول کسب سود اقتصادی موثر در تولید فلزات گرانبها با عیار 

پایین از مناطق معدنی و غیر معدنی و دوم، دستیابی به اهداف 
زیست محیطی، حذف فلزات در مناطق تحت تاثیر معدنکاری و 
افزایش حاصلخیزی زمین برای تقویت پوشش گیاهی منطقه 
یکپارچه سازی  نیازمند  معدنی  گیاه  واقعی  پتانسیل  می باشد. 
مهندسی  زیست شناسی،  زمینه های  در  تحقیقاتی  تالش های 
و  مهندسی کشاورزی  میکروبیولوژی،  شیمی خاک،  ژنتیک، 

محیط زیست است.
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کاربرد هوش مصنوعی در معدنکاری
نقش هوش مصنوعی در زندگی بشر، مبتنی بر خودکارسازی 
فعالیت هایی است که ما آنها را به تفکر انسانی نسبت می دهیم. 
دیجیتال  فناوری های  مزایای  از  استفاده  در  معدن  صنعت 
اکثر  اینکه  به  توجه  با  است.  عقب مانده  مصنوعی  هوش  و 
همچنین  می کنند،  استفاده  سنتی  روش های  از  هنوز  معادن 
ثابت شده  اعماق زمین،  به هدایت عملیات در  نیاز  افزایش  با 
که عدم استفاده از فناوری می تواند روند رسیدن به سوددهی 
منابع  و  برنامه ریزی  کشف  با  مصنوعی  هوش  کند.  کندتر  را 
بهبودیافته، تصمیمات سریع و دقیق، بهبود سالمت و ایمنی و 
توجه بیشتر به محیط زیست برای شکل دادن به آینده صنعت 
معدن، کاربردهای زیادی می تواند داشته باشد. از شرکت های 
پیشگام در امر اختراعات مربوط به هوش مصنو      عی در صنعت 
ملیتی  چند  آمریکایی  خوشه ای  شرکت  به  می توان  معد    ن، 
مستقر   )POSCO( پوسکو  شرکت   ،)Honeywell( هانی ول 

کروپ  تیسن  شرکت  و  کره جنوبی  در 
در  مستقر   )ThyssenKrupp AG(

آلمان اشاره نمود.
هوش  حضور  مهم  حوزه های  از  یکی 
حوزه  معدن،  صنعت  در  مصنو      عی 
سیستم  این  است.  معدن  اکتشاف 
را  حوزه  یک  به  مربوط  داده های 

که  نقاطی  و  می کند  بررسی  منابع جدید  اکتشاف  برای 
مشخص  را  دارد  وجود  منابع  کشف  برای  بیشتری  احتمال 
می کند. فناوری هوش مصنوعی با شناسایی اتوماتیک رخساره 
سنگ ها با بهره گیری از پردازش داده های گمانه ها، در فرآیند 
در  عالوه   بر  آن  می کند.  ایفا  سودمند  نقشی  معدن  اکتشاف 
زمینه طبقه بندی سنگ ها با شناسایی سنگ و خاک به کمک 
داده های سنجش از دور و نیز شناسایی و پیش بینی محل های 
را  معدن  صنعت  فعاالن  راه  اکتشاف،  برای  ظرفیت  دارای 
هموار می سازد. این فناوری قادر به تحلیل و بررسی داده های 
دورسنجی، عکس های ماهواره ای، عکس های هوایی، نقشه های 
ژئوفیزیکی، نقشه های ژئوشیمی و نیز نقشه های زمین شناسی 

برای کمک رسانی به امر اکتشاف معدن است. از آنجا که حدود 
اکتشافی  به حفاری های  اکتشاف معدن  ۷0 درصد هزینه های 
اختصاص می یابد، کاهش این درصد چشمگیر از حفاری بسیار 
اثرگذار است. از مزایای برجسته بهره گیری از هوش مصنوعی 
هزینه های  چشمگیر  کاهش  به  می توان  معدن  اکتشاف  در 
اکتشافی، کاهش زمان اکتشاف و مدل سازی ذخیره و کاهش از 

آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد.
نقاط  پیش بینی  با  مصنوعی  هوش  نیز  استخراج  فرایند  در 
حفاری با استفاده از اطالعات اکتشافی و سیگنال های صوتی و 
تحلیل و ارزیابی آن ها کار حفاری معدن را آسان تر و دقیق تر 
می کند. شرکت های معدنی برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه 
باید در مورد مکان و نحوه حفاری )شناخت بهتر شرایط زمینی 

و نقشه برداری های بهتر( بسیار دقیق باشند. 
آن،  اعماق  در  چه  و  زمین  سطح  در  چه  معدن،  صنعت  در 
بهداشتی  و  ایمنی  دستورالعمل های 
بسیاری وجود دارد. استفاده از هوش 
بهتر  تصمیم گیری  باعث  مصنوعی 
بهبود  برای  که  می شود  سریع تر  و 
کارگران  ایمنی  و  بهداشت  شرایط 
دارد  ویژه  اهمیتی  معدن  مقدم  خط 
در  آن ها  گرفتن  قرار  کاهش  باعث  و 
می  شود.  خطرناک  موقعیت های  معرض 
از  استفاده  و  مصنوعی  هوش  به  مجهز  سنسورهای  تقویت  با 
آن ها در معدن می توان جمع آوری و تجزیه  و  تحلیل داده ها را 
بهینه کرد و این برای معدن امری ضروری است. همچنین با 
این روش به مدیران معادن کمک می شود تا نیازهای کارگران 
آن ها  بهره وری  افزایش  باعث  نتیجه  در  و  کنند  شناسایی  را 
در  نظارت  و  ناایمن  رفتار  با گزارش  کامپیوتری  بینایی  شوند. 
محل و قابلیت هشدار می تواند وضعیت انسان ها، اشیاء و محیط 
کار را کنترل کند و با نظارت بر حفاری، استخراج و فعالیت های 
عمومی مربوط به استخراج و نگهداری درست از زباله ها و مواد 
مضر، همه باعث می شود که نگرانی ها درباره استخراج معادن تا 

 یکی از حوزه های مهم 
حضور هوش مصنو      عی

 در صنعت معدن،
 حوزه اکتشاف معدن است
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حدودی کاهش پیدا کند. 
تعبیه فناوری هوش مصنوعی در سیستم های موجود، به صنعت 
انرژی کاهش پیدا  معدن کمک می کند تا تقاضا برای مصرف 
با  طرفی  از  و  شوند  کمتر  زیست  محیط  تخریب های  و  کند 
مدیریت نحوه استخراج، حمل  و  نقل و رسیدگی به منابع، این 

تأثیرات سوء را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. 
و  راهکاری منطقی  فناوری هوش مصنوعی  با  بازسازی معدن 
و  توازن  بخش حفظ  دو  بین  تعامل  مشکل  برای حل  معقول 

توسعه پایدار است. 
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تعیین ذخیـره ماده معدنی با استفاده از روش تعیین ذخیـره ماده معدنی با استفاده از روش 
فتـوگـرامتری با پهپادفتـوگـرامتری با پهپاد

تعیین  معدن،  نقشه برداری  عملیات  دشوار  مراحل  از  یکی 
دامپ های  مدیریت  ادامه  در  و  پیاده سازی  طراحی،  موقعیت، 
فتوگرامتری،  از  استفاده  از  قبل  تا  است.  ماده معدنی  و  باطله 
نقشه برداری  تیم  کمک  با  عملیات  این  مختلف  بخش های 
زمینی انجام می شد که خطرات و حوادث زیادی را دربرداشت. 
از طرف دیگر، در نقشه برداری معدن با پهپاد، دیگر نیازی به 
در  و همچنین  نقشه برداری معدن  نقشه بردار در محل  حضور 
محل دپوها نیست؛ این امر مهم باعث می شود که ضمن انجام 

نقشه برداری دپوها و محاسبه حجم، عملیات معدن کاری بدون 
وقفه ادامه یابد. تجزیه و تحلیل حجم با فتوگرامتری در معادن، 
ایجاد می کند.  بررسی وضعیت معادن  را در  امکانات جدیدی 
ژئودزیکی  بررسی های  جایگزین  کامل  طور  به  که  روش  این 
قابل  سریع  و  اقتصادی  بررسی های  امکان  می شود،  معمولی 
تکرار را فراهم می کند. با استفاده از این روش، نظارت مکرر بر 
تولید معدن امکان پذیر می شود. مدل های سه بعدی ایجادشده 
توسط فتوگرامتری هوایی بایگانی می شوند و با استفاده از آنها 
تغییر حجم متناسب با زمان فعالیت معدن در طول عملیات، 
می توان  پهبادها  از  استفاده  با  است.  تحلیل  و  تجزیه  قابل 
می شوند  ژئورفرنس  ارتوفتو  به  تبدیل  که  هوایی  عکس های 
اساس روش  بر  نهایت یک مدل سطح سه بعدی  در  و  گرفت 

فتوگرامتری تولید کرد. 
حمل  کم،  هزینه  با  کوچک،  اندازه  با  مدرن  پهپادهای 
دستگاه های ضبط تصویر را ممکن می سازند. عکس های هوایی 
گرفته شده توسط دوربین های نصب شده بر روی پهپادها ممکن 
است در بسیاری از زمینه ها به طور کامل جایگزین عکسبرداری 
هوایی انجام شده توسط هواپیماهای معمولی شود. با استفاده 
از پهپادهای کوچک )۲ تا ۶ کیلوگرم جرم برخاستن( می توان 
مناطقی به وسعت 10 کیلومتر مربع را به طور مؤثر بررسی کرد 
که همچنان وضوح باالیی تولید می کند. عکاسی از منطقه ای 
با این اندازه بسته به نوع پهپاد مورد استفاده، می تواند بین ۲0 
تا ۶0 دقیقه زمان پرواز داشته باشد. تنها انتظار این است که 
تصاویر باید حداقل ۶0 درصد در همه جهات همپوشانی داشته 
باید در تصاویر  باشند، یعنی ۶0 درصد محتوای همه تصاویر 
مجاور نیز قابل مشاهده باشد که این برداشت ها منجر به ایجاد 
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ابر نقاط می شود. ابر نقاط پراکنده تولید شده در مرحله پردازش 
اولیه، فقط شامل نقاط گره ای هستند که به صورت موفق در 
نقطه  ابر  باید  مرحله  این  در  شده اند.  متناظر  تصویر  چندین 
متراکم تولید گردد تا بر اساس آن، هندسه مدل تشکیل شود. 
)کیفیت تعیین پارامترهاي دوربین و تصویر، تراکم و دقت ابر 
نقطه را مشخص می کنند(. چگالی باالتر ابر نقطه، باعث می شود 

جزئیات سطح بیشتر حفظ شود. 
این مرحله بصورت خودکار در نرم افزار انجام می شود. الگوریتم 
تناظریابی سه بعدي متراکم، از ابر نقطه تولیدشده استفاده کرده 
و میلیون ها نقطه با مختصات زمینی معلوم، تولید می کند. ابر 
نقاط ایجادشده در نرم افزار قابلیت ویرایش دارد و با تولید شبکه 
درون یابی شده و مدل دیجیتال سه بعدي، مثلث فضایی تشکیل 
نقاط  از  استفاده  با  تولیدشده   DSM ارتفاعی  دقت  می گردد. 
چک زمینی ارزیابی شده و درنهایت با استفاده از DSM ایجاد 

شده، تصویر ارتوموزاییک منطقه ایجاد می شود.
از  استفاده  با  می توان  را  مدل های سه  بعدی  و  ارتو  عکس های 
کالیبره  ژئودزی  صورت  به  عکاسی  حین  در  که  مرجع  نقاط 
تصاویر  روی  بر  می توان  را  محاسبات  کرد.  بررسی  شدند، 
چنین  داد.  انجام  شده،  داده  ارجاع  جغرافیایی  مدل های  و 

و  معدنی  ماده  حجم  تعیین  برای  شده،  مشتق  محاسبات 
برای  روش  این  است.  کاربردی  معدن،  دوره ای  حجم  تغییر 
نظارت بر تاریخ تولید معادن در حال بهره برداری، برای تعیین 
از مدیریت  برای حمایت  نتیجه  تولید تجمعی و در  داده های 
برنامه ریزی معدنی قابل استفاده است. به کارگیری پهپادها در 
عملیات معدنکاری از اکتشاف تا بازسازی نهایی بی شک یکی 
تجربه  است.  پروازی  تکنولوژی های  سودمند  دستاوردهای  از 
مدل  همراه  به  دقیق  بسیار  مختصات دار  تصویر  یک  داشتن 
معدنی  یا  اکتشافی  محدوده  از  دفتر،  در  کار  قابل  سه بعدی 
حس بسیار خوبی است که نه تنها قدرت تصمیم گیری را برای 
کارشناسان و مدیران مجموعه های معدنی دو چندان می کند 
بلکه کمک شایانی در درک واقعیت وضعیت موجود از محدوده 
دارد. بسیاری از اندازه گیری ها و محاسبات به این طریق در 
دفتر کار و با یک سیستم کامپیوتری قوی، قابل انجام هستند.

برای  سانتی متر  ابعاد  در  محدوده  شناسایی  و  کشف 
نهایت  در  و  شد  خواهد  میسر  نشده  کار  و  بکر  مناطق 
امکان  دوره ای  برداشت های  با  و  حفاری  شروع  از  پس 
بود.                                                                                                                                              خواهد  فراهم  مدل ها  همه  به روزرسانی  و  اصالح 
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فراوری باطله معادن 
با هدف تولید مواد شیمیایی

انواعی از فلزات حیاتی، آلیاژها، سیلیکات      ها و مواد کمیاب که 
عمده آنها از مسیر واردات برای مصرف      کنندگان کشور تامین 
قابل استحصال  معدنی  باطله      های  فرآوری  مجرای  از  می شود، 
است. البته تکنولوژی      های جدید کمک کرده اند تا هم در جریان 
فرآوری فلزات، میزان خروجی بهبود یابد، هم سنگ      های با عیار 
پایین که به آنها در اصطالح باطله      های معدنی گفته می شود 
معدنی،  باطله های  شوند.  قابل  استفاده  فرآیندهایی  طریق  از 
باطله های  هرچند  که  هستند  ارزشی  با  فلزات  و  مواد  حاوی 
برجای  زیان باری  و  مخرب  محیطی  زیست  تاثیرات  معدنی 
ارزشی هستند که  با  اما حاوی برخی مواد معدنی  می گذارند 
می توانیم با بازیافت آنها ضمن جلوگیری از انباشت زباله ها، نیاز 
بسیاری از صنایع مختلف کشور را برطرف کنیم، ضمن اینکه 
جهت دستیابی به فلز یا ماده مورد نظر در باطله، هزینه های 

استخراج، حمل و نقل و عموماً خردایش وجود ندارند.
در یک  مثال  برای  است،  زیاد  بسیار  باطله های حاصله  حجم 
بیش از 99 تن  معدن مس به ازاي هر یک تن مس، حدوداً 
مثل  دیگر  معادن  در  همچنین  مي شود.  تولید  ریزدانه  باطله 
براي  به طوري که  است.  بیشتر  بسیار  باطله  این  طال  معدن 
درست کردن یک حلقه ازدواج طال، تقریبا 3 تا 5 تن باطله 

معدني بر جاي مي ماند.
باطله ها در  انباشت  این گونه  از  ناشي  خطرات 

محیط عبارتند:
بین  واکنش  طبیعي  فرآیند  حاصل  اسیدي؛  زه آبهاي  الف(   
و  هوا  در  موجود  اکسیژن  و  باطله ها  در  موجود  سولفیدهاي 
همچنین رطوبت جوي است که به موجب آن اسید سولفوریک 

بوجود می آید.
 ب( آلودگي هاي ناشي از فلزات سنگین؛ زماني بوجود مي آیند 
سرب،  کادمیوم،  مس،  کبالت،  آرسنیک،  چون  فلزاتي  که 
در  و  لیچ شده  و  باطله ها هستند  در  آنها  مانند  و  روي  نقره، 
پایین دست رودها تجمع مي یابند. حتي این فلزات در اسیدیته 
این  باوجود زه آبهاي اسیدي  نیز متحرک اند و  نرمال محیطي 

عمل تسریع مي شود.
باطله ها  فرآوري  راهکارهاي  از 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
روي  بر  دقیقي  مطالعه  باید  باطله ها،  فرآوري  مورد  در   -
خصوصیات باطله ها و تعیین دقیق عناصر و فلزات موجود در 

باطله ها و میزان آن ها انجام شود.
- استفاده از روش هاي نوین استخراجي و فرآوري ماده معدني 

)مثل بیولیچینگ(.
مثل  مرتبط  مختلف  علوم  ارتباط  زیرساخت هاي  احداث   -
زمین شناسي، علوم معدني، ژئوشیمي، بیولوژي، میکروبیولوژي،
تمام  از  استفاده حداکثري  و  بازیافت  و... جهت  بیوتکنولوژي 

سرمایه هاي طبیعي موجود.
استحصال  جهت  حاصل  اسیدشوئي  فرآیند  از  بهره جستن   -
فلزات و عناصر موجود در باطله هاي دپو شده )باقي مانده عنصر 
و  سنگین  فلزات  کمیاب،  عناصر  نظراستخراجي،  مورد  عمده 

فلزات قیمتي(.
- استفاده از این باطله هاي اسید شوییده جهت تولید مصالح 
ساختماني مثل آجر، سنگ هاي مصنوعي، بلوکها و دیوارهاي 

پیش ساخته، موزاییک ها و آسفالت.
هدف  با  معادن  باطله  فراوری  از  نمونه هایی 

تولید مواد شیمیایی:
1( استفاده مجدد از باطله های معادن تولید سنگ مصنوعی از 

باطله کارخانه فرآوری سیلیس
۲( بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه

3( بازیابی مس از باطله های فراوری معدن قله کفتران به روش 
لیچینگ همزنی و سمنتاسیون با پودر آهن

با استفاده از باطله های معدن  4( تولید مواد دیرگداز )نسوز( 
بوکسیت جاجرم

5( فراوری هماتیت از باطله های کارخانه تغلیظ مجتمع سنگ 
آهن گل گهر 
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می کند؟ چه  باطله      ها  با  می کند؟جهان  چه  باطله      ها  با  جهان 
منبع  مهم ترین  به عنوان  معموال  باطله ها  دفع 
اثرات زیست محیطی برای بسیاری از عملیات معدنی شناخته 
می تواند  همچنین  کارخانه ای  اولیه  آزمایش      های  می شود. 
مورد  پردازش  معرف      های  ذرات،  بهینه  اندازه  تعیین  برای 
نیاز و ویژگی های باطله نهایی مفید باشد. با این حال چنین 
از  که  باطله      هایی  دقیق  نماینده  است  ممکن  آزمایش      هایی 

کارخانه در مقیاس کامل تولید می شوند، نباشد. 
این بدان معنی است که طراحی نهایی هر تاسیسات باطله ای 
تایید  باطله  تولید  شروع  از  پس  باید  و  است  موقتی  همیشه 
شود. تغلیظ فرآیند استخراج محصول اقتصادی از سنگ معدن 
خرد شده و آسیاب شده است که ضایعات حاصل از این فرآیند 
باطله است. فلوتاسیون کف )شناورسازی کف(، پرکاربردترین 
روش تغلیظ است و معموال اولین مرحله در توالی فرآوری مواد 
معدنی است که در آن معرف های شیمیایی استفاده می شوند. 
برای  نیز  مغناطیسی  جداسازی  و  گرانشی  تکنیک های 
استفاده  معدن  سنگ  از  اقتصادی  محصول  به دست آوردن 
می شوند. جداسازی گرانشی در فرآوری طال برای بازیابی ذرات 
از طریق  ریزتر  ذرات  اینکه  استفاده می شود، ضمن  درشت      تر 

لیچینگ بازیابی می شوند.
سنگ      های نسوز معموال با استفاده از اکسیداسیون تحت فشار، 

لیچینگ  تکنیک      های  از  قبل  برشته کردن  و  بیولیچینگ 
آسیاب  با  اغلب  پیش      پردازش  نوع  این  می شوند.  پردازش 
آهسته  ته  نشینی  با  باطله هایی  که  است  همراه  ریز  بسیار 

ایجاد می کند.
مواد معدنی که باطله های آنها برای محیط زیست مضر بوده، 
مواد  از  نیز  آنها  فرآوری  برای  که  و طال هستند. چرا  مس 

شیمیایی استفاده می شود. 
خاک مس با عیار یک درصد وارد کارخانه فرآوری می شود 
و الزم است تا عیار آن به 30 درصد برسد و به این ترتیب 
به ازای یک تن خاک وارد شده به کارخانه باطله بیشتری 
مس،  طال،  که  گفت  می توان  طرفی  از  شد.  خواهد  تولید 
تیتانیوم، وانادیوم و دیگر کانی های فلزی که بیشتر در چرخه 
از  تن  هر  در  معدنی  ماده  میزان  و  می شوند  یافت  طبیعت 
کانسنگ آنها رقم پایینی را به خود اختصاص می دهد، میزان 
باطله بیشتری نسبت به سرب و روی و سنگ آهن و... تولید 

می کنند.
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فـراوری بـاریـت جهت استـفاده
 در صنـایع دارویـی و پـزشکی

بخشی از مواد اولیه صنایع دارویی منشا معدنی دارند. در بین 
مواد معدنی، کانی های صنعتی به وفور در داروسازی به صورت 
ماده موثر دارویی یا پرکننده به عنوان عامل تعلیق، رقیق کننده، 
نظایر  و  افزایش دهنده ویسکوزیته  چسباننده، متالشی کننده، 
از کانی های صنعتی  آن مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده 
خواص  و  خنثی بودن  علت  به  داروسازی،  صنایع  در  پرکننده 

فیزیکی منحصر به فرد آنهاست. 
مهمترین خواص فیزیکی و شیمیایی کانی های مورد استفاده 
ظرفیت  تورم،  مانند  سطحی  واکنش های  دارویی،  صنایع  در 

جذب اسید و قابلیت حل شدن آنها در آب و اسید است. 
از جمله کانی های صنعتی دارویی می توان به باریت و نمک های 
محلول  غیر  واسطه  ماده  یک  باریم  سولفات  اشاره کرد.  باریم 

می شود.  تهیه  باریت  از  که  است 
و  گوگرد  از  متشکل  باریم  سولفات 
  BaSO4 شیمیایی   فرمول  با  باریم 

است.
اکسید  درصد   ۶5/۷ از  ترکیب  این 
ندرت  به  و  تشکیل شده است  باریم 
یافت  طبیعت  در  خالص  صورت  به 

می شود. 
و   فلوئورسانس  خاصیت  داشتن  دلیل  به  باریم  سولفات 
فسفرسانس در صنایع رادیولوژی، برای ایجاد کنتراست مناسب 
این  از  استفاده  استفاده می شود )در صورت عدم  عکسبرداری 

ماده کیفیت عکس حاصل پایین خواهد بود(. 
مثبت  واسطه  ماده  عنوان  به  باریم  سولفات  سوسپانسیون 
و سی تی اسکن  رادیولوژی  در  وسیعی  بطور  که  بوده  غیریونی 

برای قسمت های مختلف دستگاه گوارش استفاده می شود.
اشعه  جذب  میزان  گوارش  دستگاه  از  عبور  ضمن  ماده  این 
ساختمان  و  شکل  ترتیب  بدین  و  می دهد  افزایش  را  ایکس 

دستگاه گوارش را آشکار می سازد. 

و  ریه(  از  شده  تهیه  )عکس  برونکوگرافی  در  باریم  سولفات 
فرم های  به  منجر  که  )آسپریشن(  ریه ها  تخلیه  و  مکیدن  یا 

گرانولومایی شده نیز کاربرد دارد. 
ساخت  به  مربوط  سیمان های  به  باریم  سولفات  همچنین 

استخوان های مصنوعی و گچ دندانپزشکی اضافه می شود. 
باریت خوراکی یا مورد استفاده در صنایع دارویی باید با توجه 

به استانداردهای مورد قبول کشور سازنده، تولید شود.
 برای دستیابی به این استاندارد، کانسنگ استخراجی از معدن 
در  اینکه  به  توجه  با  شود.  خالص  فرآوری  عملیات  طی  باید 
معادن باریت، همواره امکان دسترسی به باریت خالص مطابق 
با استانداردهای داروسازی وجود ندارد، لزوم جدایش باریت از 

باطله های همراه و فرآوری کانسنگ مطرح می شود.
صنایع  نیاز  مورد  باریت  فرآوری  برای 
گوناگون، یک روش کانه آرایی به تنهایی 
از  مجموعه ای  باید  و  نیست  پاسخگو 
فـرآوری شامـل سنگجوری،  روش هـای 
جـداکننده های  آسیـاکنی،  خردایـش، 
مغناطیسی، جیگ، اسپیرال، فلوتاسیون، 

لیچینگ و نظایر آن به کارگرفته شود. 
در یکی از روش های تولید سولفات باریم 
دارویی، ذرات ریز کاني باریت به وسیله اسید به صورت محلول 

درآمده و سپس سولفات باریم رسوب داده مي شود. 
رسوب تشکیل شده از سولفات باریم حاوي ناخالصي است که 

نیاز به مراحل خالص سازي بیشتر و لیچینگ اسیدي دارد.
در روش دیگر که شامل آسیاکردن کاني باریتي که به طورطبیعي 
حاوي کریستال هاي منحصر به فرد از سولفات باریم خالص به 
همراه کاني هاي باطله است، پس از خردایش اولیه کاني باریت، 
برای جدایش ذرات مغناطیسي از یک جداکننده مغناطیسي با 

شدت باال استفاده مي شود.
بخش غیرمغناطیسي باقیمانده حاوي سولفات باریم و کاني هاي 

 سولفات باریم به 
دلیل داشتن خاصیت 

فلوئورسانس و  فسفرسانس 
در صنایع رادیولوژی

 استفاده می شود

30



فصلنامـه تخصصی معدنی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و کشاورزی/ شماره یکم/ پاییز 1401 تکنـولوژی بـرتـر

     
سولفات  جداکردن  برای  که  است  پایین  مخصوص  وزن  با 
باریم خالص از این مواد، از روش هاي جدایش ثقلي استفاده 
با  شده،  جدا  باریم  سولفات  ذرات  اندازه  سپس  مي شود، 
رسانده  میکرون   100 حدود  به  ساینده  آسیاي  از  استفاده 

مي شود.
واسطه هاي  از  باریم  سولفات  آلودگي  از  جلوگیري  برای 
خردایش سرامیکی و یا آلیاژهای فوالدی استفاده مي شود. 

براي جداکردن ناخالصي هاي همراه سولفات باریم که قابل 
حل در اسیدند، عملیات لیچینگ با اسید سولفوریک و اسید 

هیدروکلریک انجام مي شود.
پسماند به دست آمده به عنوان محصول نهایي با آب شسته 
می شود و سپس برای بررسی تطابق با استانداردهای دارویی 

مورد آنالیز قرار می گیرد. 
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توانایی  از  استفاده  مفهوم  به   )Bioleaching( بیولیچینگ 
منظور  به  فلزی  سولفیدهای  انحالل  عملیات  در  باکتری ها 
سولفیدهاي  بیولیچینگ،  در  است.  فلزات  تولید  و  بازیابی 
طال  مس،  نیکل،  مانند  باارزشی  فلزات  و  اکسیدشده  معدنی، 
و کبالت استخراج می شوند. این روش مخصوصاً برای بازیافت 
فلزات گران بها با عیار پایین مانند طال از کانسنگ ها استفاده 
می شود. فناوري بیولیچینگ به دلیل سادگی و نیاز کمتر به 
سرمایه گذاري مالی، روشی مناسب جهت استخراج فلزات در 

کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. 
 0.4 از  باالتر  عیار مس  با  برای خاک های  با مس،  ارتباط  در 
و  ذوب  فلوتاسیون،  یعنی  پیرومتالورژی  روش های  از  درصد 
بیولیچینگ  از  کمتر،  عیار  برای  و  می شود  استفاده  پاالیش 

استفاده می شود.
از  یکی  بیولیچینگ  هیپ 
بیولیچینگ  روش های  متداول ترین 
معدنی  سنگ های  آن  در  که  است 
نظر  مورد  ابعاد  تا  شده  استخراج 
در  اسیدسولفوریک  با  و  شده  خرد 
مخلوط  آگلومراسیون  دستگاه هاي 
آماده  و  آگلومره  سنگ  می شوند. 
به  محلی  در  اسیدشویی  براي  شده 

ارتفاع ۶  تا 10 متر بر روي زمینی مسطح و یا بر باالي ماده 
معدنی که قبال اسیدشویی شده است ریخته می شود. 

باکتري ها  عملیات  براي  نیاز  مورد  هواي  تامین  به  منظور 
زیر  در  هوادهی  مخصوص  سوراخ هاي  با  پالستیکی  لوله هاي 
هیپ قرار داده می شوند. بادبزنهاي فشار پایین، هواي مورد نیاز 

براي سیستم تهویه زیر ماده معدنی را تامین می کنند. 
که  محلول  از  مشخصی  میزان  توسط  شده  ایجاد  هیپ هاي 
این  و  می گیرند  قرار  پاشش  مورد  هستند  نیز  باکتري  شامل 

باکتري ها سنگ سولفوري را به اکسیدي تبدیل می کنند. 
بعضا  و  توده جمع می شود  زیر  در   )PLS( باردارشده  محلول 
اگر  مستقیما  یا  و  می شود  برگردانده  هیپ  باالي  به  دوباره 

میزان مس در حد موردنظر باشد به مرحله EW/SX  )جدایش 
محلول/ الکترووینینگ( براي بازیابی مس فرستاده می شود.

بازیابی مس در حدود ۷5 تا 85 درصد  در این روش معموالً 
متغیر است. 

مورد  گوگرد  و  آهن  اکسیدکننده  باکتری های 
استفاده در بیولیچینگ

تثبیت  با  قادرند  هستند  کمولیتواتوتروف  که  باکتری ها  این 
و  آهن  اکسیداسیون  از  انرژی  کسب  و  هوا  دی اکسیدکربن 

گوگرد در محدوده دمایی خاص بطور آتوتروف رشد کنند.
یا  آهن  کننده  اکسید  اسیدوفیل  باکتری ها  این  عبارتی  به   
گوگرد هستند و هنگامی که محیط مناسبی برای رشد داشته 
باشند، انرژی مورد نیاز و غذای خود را از اکسیداسیون گوگرد 

و آهن به دست می آورند. 
فعالیت  کنترل  در  عامل  مهم ترین  دما 
آنهاست و آنها را به چند دسته تقسیم 
 ۲0 در  که  مزوفیل  باکتریهای  می کند: 
دارند،  فعالیت  سانتیگراد  درجه   40 تا 
باکتری های ترموفیل معتدل که در 40 
و  دارند  فعالیت  تا 55 درجه سانتیگراد 
 55 در  که  مطلق  ترموفیل  باکتری های 
دارند.  فعالیت  سانتیگراد  درجه   80 تا 
استفاده از مخلوط این باکتری ها کارایی بهتری در بیولیچینگ 

خواهد داشت.
استفاده  مورد  باکتری های  مهمترین  اکسایش،  نوع  برحسب 
فرواکسیدانس  تیوباسیلوس  اسیدی  شامل  بیولیچینگ  در 
)اکسید کننده آهن و گوگرد(، اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس، 
گوگرد(،  کننده  )اکسید  کالدوس  باسیلوس  تیو  اسیدی 
لپتوسپیریلم فرواکسیدانس و لپتوسپیریلم فری فیلوم )اکسید 

کننده آهن( هستند.

بیولیچینگ مس و میکروارگانیزم های مرتبط با آن

 فناوري بیولیچینگ به 
دلیل سادگی و نیاز کمتر
 به سرمایه گذاري مالی، 

روشی مناسب جهت 
استخراج فلزات است
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خـواص و کـاربردهای  فتـوکاتالیست
TiO2  دی اکسیـد تیتانیـوم 

کـه  است  نوري  کاتالیست  تیتانیوم )TiO۲( یک  اکسید  دي 
کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف دارد. TiO۲ به دلیل 
شیمیایی  پایداری  غیرسمی بودن،  باال،  فتوکاتالیستی  فعالیت 
ترکیبات  از  زیادی  تعداد  حذف  برای  مقرون  به  صرفه بودن،  و 
 ،TiO۲ نـانوذرات مهـم  کاربردهای  از  یکی  به کار می رود.  آلی 
از بـین بردن میکروارگانیسم  های مولد فساد در مـواد غـذایی، 

آب آشـامیدنی و تصفیه فاضالب می باشـد.
استریلیزاسیون / اثر ضد میکروبی

TiO2 به دلیل اثر ضد میکروبی در صنایع مختلف کاربرد دارد. 

TiO۲ در اثر تابش نور گونه های OH•  وO2•  را تولید می کند 
که به غشای خارجی باکتری ها )شامل فسفولیپید، پروتئین و 
LPS لیپوپلی ساکارید( حمله می کنند و باعث تخریب باکتری 

می شوند. فوتوکاتالیست TiO2 به این روش سلول های باکتری 
را تجزیه  باکتری  و  بین می برد  از  را 
می کند. فتوکاتالیست TiO۲ به دلیل 
توانایی آن در آسیب رساندن به غشای 
و  ویروسی  فعالیت  کنترل  سلولی، 
جذب ذرات عفونی باعث مهار ویروس 
که  مشخص شده است  می شود.  نیز 
فوتوکاتالیست TiO2 از هر عامل ضد 
باکتری دیگری موثرتر است و اثر ضد 
باکتریایی طوالنی مدتی از خود نشان 

با TiO2 سه برابر قوی تر از  می دهد. به طور کلی، ضدعفونی 
کلر و 1.5 برابر قوی تر از ازن است و نشان داده شده است که 
این ترکیب شیمیایی 99.9۷ درصد از میکروارگانیسم ها را از 

بین می برد. 
TiO2 سایر کاربردهای

هستند.  ایده آل  فاضالب  تصفیه  برای   TiO2 نانوذرات   -
که  کلی  ثبات  و  مقاومت  کم هزینه بودن،  دلیل  به  ذرات  این 

دارند در صنعت تصفیه فاضالب بسیار استفاده می شوند. آنها 
می توانند برای پیش تغلیظ و استخراج فلزات سنگین از آب، 
پساب های  )مانند  پساب ها  و  آب ها  اصالح  و  موادآلی  حذف 

پتروشیمی( استفاده شوند. 
آلودگی هوا، سریعا سطح خارجی  به علت  تونل ها  اکثر  - در 
پوشش دادن  با  می شود.  کم  آن  نور  شدت  و  کثیف  المپ ها 
 ،TiO۲ بر روی سطح خارجی المپ و اثر فوتوکاتالیستی TiO2

این  از  نور  شدت  کاهش  بدون  زیادی  مدت  برای  می توان 
المپ ها استفاده کرد.

ماتی سطح  باعث  آب،  بخار  معمولی  آینه های  و  در شیشه   -
آنها می شود، ولی در شیشه و آینه هایی که سطح آنها توسط 
یک الیه نازک TiO۲ پوشش داده شده است به علت خاصیت 
آبدوستی  TiO۲در حضور تابش نور به جای قطرات آب، یک 
فیلم نازک و یکنواخت آب تشکیل 
می شود و حالت ماتی وجود نخواهد 

داشت. 
حاوی  راکتورها  از  استفاده  با   -
موجود  آلی  مواد  می توان   TiO۲
این  فیلتر  کرد.  اکسید  را  هوا  در 
پودر  و   TiO2 حاوی  راکتورها 
جاذب کربن فعال برای جذب کردن 
این  است.  هوا  در  موجود  گازهای 
در  هوا  تصفیه  و  بی بوکردن  تمیزکردن،  برای  می تواند  فیلتر 
استفاده  با  هوا  تصفیه  دستگاه  به کاررود.  آشپزخانه  و  یخچال 
باکتری ها،  گرده ها،  خاک،  می تواند   TiO۲ فتوکاتالیست  از 
ویروس ها و گازهای مضر را فیلتر کند و با فیلتر کردن 99.9 

درصد از آلودگی ها به پاکیزگی هوا کمک کند.
- رادیکال های هیدروکسیل آزاد شده از TiO2 با از بین بردن 
 VOC پیوندهای مولکولی، تجزیه هرگونه ترکیبات آلی، فرار یا

توانایی  دلیل  به   
 TiO۲ فتوکاتالیست 
به  آسیب رساندن  در 

کنترل  و  سلولی  غشای 
باعث  ویروسی،  فعالیت 
می شود. نیز  ویروس  مهار 
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بد  بوی  بین رفتن  از  به  را تسریع می کنند که منجر  در هوا 
ساخت  در  خاصیت  این  از  می شود،  ترکیبات  این  از  ناشی 

خوشبوکننده های هوا استفاده می شود.
- تیتانیوم به دلیل خواص شیمیایی و مکانیکی آن معموال 
در  همچنین  می شود.  استفاده  دندانی  ایمپلنت های  در 
دستگاه های  سرطان،  درمان  برای  دارورسانی  سیستم های 
آنتی باکتریال برای کنترل عفونت ها و اعمال نانوپوشش های 

سخت و مقاوم بر روی ابزارآالت جراحی کاربرد دارد.
حذف  برای  پیشرفته  اکسیداسیون  فرآیندهای  از  یکی   -
فلزات سنگین و دیگر آالینده ها استفاده از نانو فتوکاتالیست 
و   TiO۲ نانوفتوکاتالیست برای مثال ترکیب  تیتانیوم است. 
جاذب سیلیکای شلتوک گزینه مناسبی برای حذف کادمیوم 

از محیط های آبی است.
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فصل سوم فصل سوم 
       تکنولوژی برتر  در        تکنولوژی برتر  در 
بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی 
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اثـرات استفـاده از مخـمر فعال اثـرات استفـاده از مخـمر فعال 

بر بهبـود رانـدمان تـولید و سـالمتبر بهبـود رانـدمان تـولید و سـالمت

 در نشخـوارکنندگان در نشخـوارکنندگان

امروزه در مزارع صنعتی پرورش دام، برای افزایش راندمان تولید 
از منابع کربوهیدراتی با قابلیت تخمیر باال در جیره ها استفاده 
نشخوارکنندگان  گوارش  دستگاه  میکروبی  تعادل  می شود. 
با  و  نداشته  را  تغذیه ای  سیستم  نوع  این  برای  الزم  کارآیی 
گذشت زمان، حیوانات از جمله گاوها به بیماری های متابولیکی 
مختلفی دچار شده و عمر اقتصادی آنها کاهش می یابد. اگرچه 
استفاده از آنتی بیوتیک ها در جیره گاوها سبب افزایش سرعت 
شده  مثل  تولید  و  تولید  بهبود  تبدیل،  ضریب  کاهش  رشد، 
بقایای  وجود  اما  می دهد،  افزایش  را  گله  اقتصادی  عمر  و 
آنتی بیوتیکی در فرآورده های دامی سبب افزایش مقاومت در 

.)Vohra et al, 2016( برابر آنتی بیوتیک ها می شود
به  مقاوم  بیماری زای  میکروارگانیسم های  پیدایش  امروزه 
به  شمار  انسان  سالمت  برای  جدی  تهدید  آنتی بیوتیک ها، 
این مشکل سوء مصرف و استفاده بیش  می آید و عامل اصلی 
از حد آنتی بیوتیک ها در خوراک دام و طیور است. بر اساس 
در صنعت  آنتی بیوتیک ها  دامپزشکی مصرف  سازمان  گزارش 
پرورش دام و طیور در ایران 1۶ برابر استاندارد جهانی بوده که 
این مقدار معادل کل مصرف این اقالم دارویی در اروپا است 
)نیوز, 1394(. سوء مصرف آنتی ییوتیک ها منجر به انتقال آنها 
به فرآورده هایی نظیر گوشت و شیر شده و از این طریق وارد 
بنابراین   .)Donoghue, 2003( انسان می شوند چرخه غذایی 
برای  استفاده  مورد  آنتی بیوتیکی  منابع  میان  زیادی  ارتباط 

دام ها و سالمت انسان وجود دارد. از  این  رو برنامه های مهمی 
جهت کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و استفاده از جایگزین های 
آنتی بیوتیکی نظیر پروبیوتیک ها در صنعت پرورش دام و طیور 

در دستور کار دولت قرار گرفته است. 
امروزه بسیاری از کشورها استفاده از آنتی بیوتیک را به عنوان 
محرک رشد از جیره حیوانات حذف نموده و از جایگزین هایی 

نظیر پروبیوتیک ها استفاده می کنند. 
پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در صورت 
 Vohra( موثر هستند  میزبان  بهبود سالمت  مصرف کافی در 
با رقابت بر سر  and Satyanarayana, 2012(. پروبیوتیک ها 

مواد غذایی و تولید ترکیبات ضد میکروبی میکروارگانیسم های 
با  پروبیوتیک ها  این  بر  عالوه  می کنند.  مهار  را  بیماری زا 
بهبود  به  هضمی  آنزیم های  تولید  و  ایمنی  سیستم  تحریک 
رشد و سالمت دام کمک کرده و همچنین در افزایش تولید و 
کیفیت شیر و گوشت نقش مهمی ایفا می کنند. می توان گفت 
استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه دام، عالوه بر تامین سالمت 
حیوان سبب بهبود راندمان تولید و ضریب تبدیل نیز می شود 
)Vohra et al, 2016(. تحقیقات نشان داده است که مخمرها 
معموال ۲ تا 4 ساعت بعد از تغذیه فعالیت خود را در شکمبه 
بهبود  سبب  مختلف  مکانیسم های  طریق  از  و  می کنند  آغاز 
از جمله  نشخوارکنندگان می شوند.  در  تولید  و  رشد  راندمان 

این مکانیسم ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
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شکل1. اثر استفاده از مخمر تجاری در تکامل فلور میکروبی 
)Magalhães et al, 2008( شکمبه گوساله ها

نهایی در  وزن  در  تجاری  از مخمر  استفاده  اثر   .۲ شکل 
.)Magalhães et al, 2008( زمان از شیرگیری گوساله ها

- تکامل فلور میکروبی و تسریع رشد شکمبه
- تنظیم pH شکمبه

- کاهش تولید و تجمع اسید الکتیک
- کاهش جمعیت باکتری های بیماری زا

به  استیک  اسید  نسبت  افزایش  و  متان  تولید  کاهش   -
پروپیونیک بدون کاهش چربی شیر
- کاهش تولید آمونیاک در شکمبه

- افزایش تجزیه پذیری فیبر در شکمبه
- بهبود فعالیت سیستم ایمنی

به مواد مغذی نظیر  افزایش دسترسی  از طریق  تحریک رشد 
ویتامین ها، مواد معدنی، آنزیم ها و اسیدهای آمینه

جیره  در  مخمر  از  استفاده  که  است  داده  نشان  بررسی ها 
باکتری های  استقرار  تسریع  باعث  جوان  نشخوارکنندگان 
بهبود  نوبه خود سبب  به  امر  این  که  در شکمبه شده  مفید 
تکامل  تسریع  کلی  بطور  و  پروتوزوآ ها  و  قارچ ها  جمعیت 
 Lesmeister et al,( )1فلور میکروبی شکمبه می شود  )شکل
Magalhães et al, 2008 ,2004(. که تکامل فلور میکروبی 

در گوساله ها سبب بهبود مورفولوژی پرزهای روده و ضخامت 
دیواره شکمبه و کاهش شیوع اسهال در این گوساله ها می شود. 
در نتیجه این حیوانات ضریب تبدیل، افزایش وزن و عملکرد 
 Lesmeister et( )۲ بهتری از خود نشان خواهند داد )شکل

.)al, 2004, Kmet et al, 1993
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  مـزایـا و کاربـردمـزایـا و کاربـرد
نـانـوتکنـولـوژی درنـانـوتکنـولـوژی در
صنعـت دام و طیـورصنعـت دام و طیـور

اولین تعریف از مفهوم فناوری نانو توسط برنده جایزه نوبل و 
پدر فناوری نانو، ریچارد فاینمن در سال 1959 ارائه شد که 
طبق آن “فرآیند تبدیل مولکول ها به مقیاس نانو، نانوتکنولوژی 
تبدیل  یعنی  فناوری،  این  در  اصلی  هدف  می شود.”  نامیده 
ذرات به نانوذرات، ایجاد تغییرات اساسی در ماهیت شیمیایی 
 1 در حد  نانو،  مقیاس  در  ذرات  اندازه  است.  مواد  فیزیکی  و 
قطر  از  برابر کوچکتر  از 1000  بیش  یعنی   نانومتر،  تا 100 
بسیاری  در  گسترده  طور  به  نانوتکنولوژی  است.  انسان  موی 
درمان  و  تشخیص  تغذیه،  مانند  ما  زندگی  بخش های  از 
بیماری، تولید مواد شیمیایی و به طورکلی در صنایع مختلف 
کاربرد دارد، اما در متن حاضر، به کاربرد نانوذرات )بخصوص 

نانومینرال ها( در صنعت دامپروری می پردازیم.
دام  تولید در صنعت  بازده  بهبود  برای  نانوتکنولوژی می تواند 
و طیور بسیار امیدوارکننده باشد. یک رویکرد جدید در تولید 
افزودنی های خوراک دام و طیور، استفاده از شکل نانوی مواد 
روی  و  سلنیوم  مانند  کم مصرف  موادمعدنی  ویژه  به  معدنی، 
است. این رویکرد، انتقال مستقیم ترکیبات فعال به اندام های 
هدف را بدون تجزیه آنها در مسیر دستگاه گوارش امکان پذیر 
می سازد. مطالعات نشان داده اند که کاربرد مواد معدنی نانو بر 
تاثیر مثبت دارد،  ایمنی و تولیدمثل حیوانات  تولید،  راندمان 

آنها هم گزارش  برای  نیز  نامطلوب و سمیت  اثرات  اما برخی 
نانوسلنیوم  از  استفاده  شده  انجام  تحقیقات  طبق  شده اند. 
سبب بهبود محتوای سلنیوم در خون و بافت ها گردیده و در 
توجه  با  می باشد.  کارآمدتر  آلی  و  غیرآلی  سلنیوم  با  مقایسه 
تغذیه حیوانات،  زمینه  نانوتکنولوژی در  متنوع  کاربردهای  به 
نانو می تواند به طور قابل مالحظه ای سبب  تولید موادمعدنی 
کاهش  همچنین  و  سلولی  جذب  و  فراهمی  زیست  افزایش 
نانو سبب  معدنی  مواد  گردد.  معدنی  مواد  بین  متقابل  اثرات 
کمک  فنآوری های  نتایج  بهبود  و  مثل  تولید  عملکرد  بهبود 

باروری حیوانات می شوند.
ویژگی های  به  باتوجه  عمده  طور  به  می توان  را  ذرات  نانو 

شیمیایی آنها به موادمعدنی آلی و غیرآلی طبقه بندی کرد. 
ارزش غذایی خوراک دام و طیور می تواند با استفاده از نانوذرات 
آلی )مانند پروتئین ها و اسیدهای امینه، چربی ها و مولکول های 
نانو می توانند داخل  یابند. ریزمغذی ها به شکل  افزایش  قند( 
عبور  گوارش  دستگاه  مسیر  از  و  بگیرند  قرار  کپسول  نانو 
مثل  بدن  های  اندام  از  بسیاری  و  خون  جریان  وارد  و  کرده 
زیست  میزان  و  شوند  و طحال  روده  معده،  قلب،  کلیه،  مغز، 
ساخت  برای  بسیاری  روش های  کنند.  برابر  چند  را  فراهمی 
مواد معدنی نانو با خواص فیزیکوشیمیایی متفاوت وجود دارد 
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بیولوژیکی  فیزیکی،  شیمیایی،  مختلف  روش های  شامل  که 
)توسط میکروارگانیسم ها و گیاهان(، یا ترکیبی از این روش ها 
می شوند.  به طورکلی خواص ذاتی مواد معدنی نانو با شکل، 
تعیین  آنها  مورفولوژی  و  ترکیب  کریستالی،  ساختار  اندازه، 

می شود. 
کمی  بهبود  طریق  از  می توانند  نانو  تکنولوژی  مجموع  در 
و  دام  صنعت  پایداری  به  ارتقای سالمت،  و  تولید،  کیفی  و 
طیور کمک کنند. با وجود اثرات مثبت نانوذرات بر عملکرد 

مواد  فراهمی  زیست  خوراک،  از  استفاده  )رشد،  حیوانات 
ایمنی(، چالش های  مغذی، وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ 
بدن  در  آنها  سرنوشت  و  متابولیسم  جمله  از  نیز  مختلفی 
حیوان وجود دارد. بنابراین باید پیامدهای اقتصادی، حقوقی 
نانومواد نیز قبل از کاربرد آنها در نظر  از  و اخالقی استفاده 

گرفته شده و بررسی شوند.
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تولید گوشت آزمایشگاهی 

و مزایای آن

و  بوده  ویتامین ها  و  امالح  پروتئین،  از  مهمی  منبع  گوشت 
پیش بینی ها،  اساس  بر  دارد.  انسان ها  تغذیه  در  مهمی  نقش 
برابر  افزایش جمعیت، دو  به دلیل  تا سال ۲050  مصرف آن 
تولید گوشت، منجر  افزایش  این میزان  از طرفی  خواهد شد. 
تولید  افزایش  بی رویه حیوانات،  از جمله کشتار  به مشکالتی 
گاز متان و متعاقبا تشدید فرآیند گرم شدن کره زمین، افزایش 
سویه های  ایجاد  و  دام  و  انسان  مشترک  بیماری های  خطر 
غیره  و  زیاد  بسیار  آب  آنتی بیوتیک، مصرف  به  مقاوم  پاتوژن 
خواهد شد لذا یافتن روش های نوین مانند استفاده از پروتئین 
تک یاخته، پروتئین نوترکیب و گوشت کشت شده در آزمایشگاه 

امری ضروری می باشد. 
باکتری ها،  کشت  از  حاصل  است  ترکیبی  تک یاخته  پروتئین 
مخمرها و قارچ های رشته ای یا جلبک ها که توسط دانشمندان 
منابع  جای  به  آن  جایگزینی  اما  شد  مطرح  بیوتکنولوژی 
برای  که  نوکلئیک  اسیدهای  وجود  علت  به  حیوانی  پروتئین 
پایین بودن  و  عامل خارجی محسوب می شوند  عنوان  به  بدن 

قابلیت هضم، با شک و تردید همراه است.
 پروتئین نوترکیب که توسط دستکاری هایی در بیان ژن یک 
جاندار تولید می شود نیز به عنوان یکی از جایگزین های گوشت 
هزینه بری  فرایند  آن  تولید  اینکه  بر  عالوه  اما  گردید  مطرح 
نیست.  مناسب  نیز  پیچیده  پروتئین های  تولید  برای  است، 
جدیدترین پژوهش ها در این زمینه، بر روی تولید گوشت های 

مزایای  دارای  گوشت ها  این  شده اند.  متمرکز  آزمایشگاهی 
با  سازگاربودن  به  می توان  آنها  جمله  از  که  هستند  فراوانی 
محیط زیست و کاهش بیماری های مرتبط با دام اشاره کرد. 
را  بنیادی  سلول های  آزمایشگاهی،  گوشت های  سنتز  برای 
خارج  جاندار  به  صدمه زدن  بدون  حیوان،  عضالنی  بافت  از 
می کنند و در محیط کشت سرم جنینی گاو قرار می دهند. 
سپس برای حمایت از تکثیر سلولی، از داربست های خوراکی 
یا غیر خوراکی استفاده کرده و آن را به یک بیوراکتور برای 

تحریک رشد بافت وارد می کنند.
و  مغذی  مواد  اکسیژن،  دما،  مانند  رشد،  مناسب  در شرایط 
تکه  تا یک  تا 5 هفته طول می کشد   3 عوامل رشد، حدود 

نازک گوشت تشکیل شود. 
نکته مهم در این روش این است که برای تهیه این محصول 
می تواند  مسئله  این  و  نیست  ژنتیکی  دست کاری  به  نیازی 

خطرات استفاده از این گوشت ها را کاهش دهد. 
دلیل  به  آزمایشگاهی  تولید گوشت  پذیرش  در حال حاضر، 
قیمت باال و همچنین پایین بودن سطح کیفی رنگ و طعم 
اخیر نشان  اما پیشرفت های  امکان پذیراست  به سختی  آن، 
قارچی،  گیاهی  کشت  محیط  از  استفاده  با  که  می دهند 
راندمان رشد افزایش یافته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه 

خواهد بود. 
رنگی خوراکی  ترکیبات  افزودن  با  نیز  تولیدی  رنگ گوشت 

تولیـد گوشـتتولیـد گوشـت
 آزمایشـگاهی آزمایشـگاهی
 و مـزایای آن و مـزایای آن
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مانند چغندر قرمز و زعفران، و طعم آن را با افزودن اسیدهای 
توجه  باید  بخشید.  بهبود  می توان  پروتئین  و  چرب، چربی ها 
داشت این تکنولوژی در مراحل اولیه خود قرار دارد و به منظور 
رسیدن به تولید انبوه، الزم است سطح قابل قبولی از پذیرش 
مصرف کنندگان و همچنین قیمت رقابتی مناسبی داشته باشد. 
با جایگزین شدن این تکنولوژی، احتمال کاهش سطح درآمدی 
پرورش دهندگان دام وجود دارد، اما با توجه به خطرات صنایع 

دامداری، حرکت به این سمت امری اجتناب ناپذیر است.
تولید گوشت آزمایشگاهی صنعتی در خدمت 

محیط  زیست 
شاید باورکردنی نباشد اما بخش بزرگی از گرمایش زمین به 
غذا حدود  آمار سازمان جهانی  است. طبق  دامداری ها  خاطر 
گاوداری ها  و  دامپروری ها  را  گلخانه  ای  گازهای  از  18درصد 

تولید می کنند. 
به  خصوص گاز متان،  تولید گاز گلخانه ای،  با  فضوالت گاوها 
تأثیر مهمی در گرم شدن کره زمین دارد. اما آسیب های صنعت 
دامداری به این مسئله محدود نمی شود. تغذیه دام  ها و تأمین 
محیط  زیست  در  آسیب هایی  ایجاد  باعث  هم  آن ها  خوراک 
آلوده کننده  صنایع  از  یکی  دامپروری  درهرحال  می شود. 
آزمایشگاهی  گوشت  تولید  برای  تالش  و  است  محیط  زیست 

می تواند بخش بزرگی از این آلودگی ها را کنترل کند. همچنین 
تولید گوشت در آزمایشگاه می تواند به اختالف همیشگی که در 
سال های اخیر بین عالقه مندان به مصرف گوشت و گیاه خواران 
را هم  پایان دهد و فعاالن حقوق حیوانات  شکل  گرفته است، 

راضی نگه دارد.
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کنجاله حشـراتکنجاله حشـرات
یک منبـع پـروتئینییک منبـع پـروتئینی  

بـرای خـوراک طیـوربـرای خـوراک طیـور  
اصلی  چالش  خوراک،  پروتئینی  منابع  کمبود  حاضر  درحال 

برای صنعت حیوانات مزرعه در جهان است. 
پودر ماهی و کنجاله سویا، منابع اصلی پروتئینی در خوراک 
طیور هستند. در صنعت طیور، تقریباً ۶0 تا 80 درصد از هزینه 
برای  ممکن  راه های  از  یکی  و  است  خوراک  به  مربوط  کل 
کاهش هزینه های خوراک، یافتن منابع خوراکی جایگزین، در 

دسترس، کارآمد، و ارزان است. 
حشرات یکی از منابع پروتئینی جایگزین برای خوراک طیور 

شناخته می شوند.
حشرات به طور معمول و در طبیعت نیز غذای طیور هستند، 
به طوری که همواره جوجه ها را می توان در حال چیدن کرم ها و 
الروها از میان علف ها، خاک و بستر مکانی که در آنجا هستند، 
یافت. طیف گسترده ای از حشرات برای استفاده در جیره طیور 

در دسترس هستند. 
ابریشم  کرم  ملخ،  خانگی،  مگس  میلورم،  سرباز،  سیاه  مگس 
و کرم خاکی معموال در جیره جوجه های گوشتی و مرغ های 
تخم گذار استفاده می شوند. کنجاله )پودر( این حشرات حاوی 
مقادیر بیشتری از اسیدهای آمینه ضروری در مقایسه با سایر 

ترکیبات خوراکی است.
غذایی  پس مانده های  و  حیوانی  کود  مصرف  به  قادر  حشرات 
تامین  همچنین  و  آلودگی  کاهش  سبب  امر  این  که  هستند 
پروتئین )الرو( و تامین کود می شود. حشرات مواد زائد را به 

پروتئین تبدیل کرده و دفع نیتروژن، بو و انتشار گاز متان را 
کاهش می دهند، بنابراین تا 80 درصد از حجم زباله ها کاهش 

می یابد. 
برای  بالقوه  راه حل  در خوراک طیور یک  از حشرات  استفاده 
بهبود پایداری جیره نیز می باشد. حشرات را می توان به صورت 
زنده )تازه(، خشک شده و خمیری در جیره طیور استفاده کرد. 
است  مناسب تر  طیور  جیره  برای  حشرات  خشک شده  شکل 
فعالیت  تخریب،  عمل  زنده،  حشرات  در  موجود  رطوبت  زیرا 

میکروبی و واکنش میالرد را تحریک می کند. 
اسکلت بیرونی حشرات عمدتاً از کیتین تشکیل شده است که 
سیستم ایمنی طیور را بهبود می بخشد. از آنجایی که مرغ قادر 
به تولید این ماده نیست، کیتین و مشتقات کیتینی می توانند 
همچنین  کنند.  تحریک  را  مرغ  در  ذاتی  ایمنی  سلول های 

کیتین، حاوی حدودا 5 درصد نیتروژن است. 
جیره  با  که  گوشتی  جوجه های  که  داده اند  نشان  تحقیقات 
کیتین،  پریبیوتیکی  اثر  دلیل  به  شدند  تغذیه  میلورم  حاوی 
داشتند.  بیماری ها  برابر  در  بهتری  ایمنی  پاسخ  و  مقاومت 
همچنین وجود کیتین در جیره غذایی جوجه های گوشتی، 
باکتری های مضری مانند اشریشیا کوالی و سالمونال را  رشد 

کاهش می دهد. 
عالوه بر این، خواص هیپولیپیدمیک و هیپوکلسترولمی کیتین 
با کاهش چربی بدن در جوجه های گوشتی باعث تولید گوشت 
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کنجاله حشـراتکنجاله حشـرات
یک منبـع پـروتئینییک منبـع پـروتئینی  

بـرای خـوراک طیـوربـرای خـوراک طیـور  

بدون چربی می شود. 
عفونت های  برابر  در  خود  از  محافظت  برای  حشرات  الرو 
این  که  می کنند  تولید  میکروبی  ضد  پپتیدهای  میکروبی، 
نیز  انگل ها  و  قارچ ها  ویروس ها،  باکتری ها،  برابر  در  پپتیدها 
فعال هستند و همچنین در پزشکی، برای بهبود زخم، عفونت، 
سرطان، نفخ، خلط، اسپاسم و جلوگیری از لخته خون استفاده 

می شوند که می توانند برای طیور نیز کاربردی باشند.
پپتید  حشرات،  در  موجود  میکروبی  ضد  پپتیدهای  جمله  از 
عنوان  به  و  است  آنتی بیوتیک  جایگزین  نوعی  که  است   P5

پپتیدهای  همچنین،  می کند.  عمل  نیز  رشد  محرک  یک 
مواد مغذی،  قابلیت هضم  موجود در حشرات، عملکرد رشد، 
سالمت دستگاه گوارش و عملکرد سیستم ایمنی را نیز بهبود 

می بخشند. 
که  مالنین  وجود  دلیل  به  حشرات  در  کوتیکول  تیره  رنگ 
مالنین  می باشد.  است،  فعال  زیست  فنولی  ترکیب  یک 

همچنین  و  بوده  قارچی  ضد  و  باکتریایی  ضد  فعالیت  دارای 
می کند.  پیشگیری  تومورها  و  استرس  کبدی،  بیماری های  از 
که  هستند  چرب  اسیدهای  از  غنی  حشرات  عالوه  بر این، 

خاصیت ضد میکروبی دارند. 
یکی از آن ها، لوریک اسید می باشد که در فعالیت ضد باکتری 
حشرات،  )پودر(  کنجاله  بنابراین  دارد.  نقش  ویروسی  ضد  و 
بیوتیک  آنتی  مصرف  و  کرده  تقویت  را  طیور  ایمنی  سیستم 
ارتقاء سالمت  را در آن ها کاهش می دهد و در نتیجه سبب 

آن ها می شود. 
طیور  در خوراک  )پودر( حشرات  کنجاله  از  استفاده  بنابراین 
یک راه حل بالقوه برای بهبود کیفیت جیره و کاهش هزینه های 
تولید است که آن را جایگزینی مناسب برای منابع پروتئینی 

خوراک نشان می دهد.
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  خوش خوراک کننده هاخوش خوراک کننده ها
(Appetizers)(Appetizers)

در تغذیـه آبـزیاندر تغذیـه آبـزیان

یکی از راهکارهای مهم در افزایش مطلوبیت
خوراک آبزیان استفاده از خوش خوراک کننده ها یا محرک های 

تغذیه ای می باشد. 
استفاده  امکان  ماهیان  غذایي  جیره  به  مواد  این  افزودن 
آبزی پروری  براي  را  ارزان  و  مطلوب  غیر  پروتئیني  منابع  از 
فراهم می سازد. خوش خوراک کننده ها، طعم و مصرف خوراک، 
و  می بخشند  بهبود  را  غذایي  تبدیل  ضریب  و  رشد  راندمان 

آب  در  پلت  پایداري  به  کمک  با 
جلوگیری  اکوسیستم  آلودگی  از 

می کنند. 
همچنین بعضي از این ترکیبات به 
عنوان منبع غنی از اسیدهاي آمینه 
ضروري براي دوره الروي و انگشت 

قد می باشند.  
مصنوعی  ترکیبات  بصورت  معموال  خوش خوراک کننده ها 

)دست ساز( و طبیعي عرضه می شوند.
خوش خوراک کننده ها را می توان در هفت دسته 

طبقه بندی کرد:
- اسیدهاي آلي مانند اسید استیک، اسید بوتیریک، پروپیونیک 

اسید.

-  مکمل های معدني مانند آهن، منگنز، سدیم بنتونیات.
-  ویتامین ها مانند تیامین. 

- کربوهیدرات ها مانند  کربوکسي متیل سلولز، دیواره سلولی 
مخمر.

- مکمل های گیاهي 
مانند گیاه سنگروویت،گیاه کاساوا، زیره 
سیاه، نعناع، آلوئه ورا، مغز درخت بلوط، 

پودر عدسک آبي، صمغ گوار.
- اسیدهاي آمینه ضروري مانند الرو 
آزاد  آمینه  اسیدهاي  زرد،  کرم  مگس، 
لیزین،  متیونین،  آالنین،  )گلوتامین، 

آسپارتیک اسید.
- نوکلوتیدها.

امروزه استفاده از خوش خوراک کننده ها در صنعت آبزي پروري 
بسیار با ارزش است، این مواد در جیره آبزیان با توجه به نوع 
داشته  متفاوتی  اثرات  مي توانند  رشد  مختلف  مراحل  و  گونه 

باشند. 

یکی از راهکارهای مهم
 در افزایش مطلوبیت

خوراک آبزیان استفاده
 از خوش خوراک کننده ها 

یا محرک های تغذیه ای
 می باشد. 
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در تغذیـه آبـزیاندر تغذیـه آبـزیان

در  که  گونه هایي  در  بیشتر  ترکیبات   این  موثر  اثرات 
همچنین  و  کنند  می  مصرف  خوراک  الروي سخت  مرحله 
شده است.  گزارش  دارند،  کمتري  بینایي  که  گونه هایي  در 
افزودن  که  می دهد  نشان  مطالعات  از  نتایج حاصل  ارزیابی 
بعنوان  می تواند  آبزیان  خوراک  به  خوش خوراک کننده ها 
راهکاری اقتصادی در بهبود اشتها و افزایش مصرف خوراک، 
و  پرورش  دوره  شدن  کوتاه  رشد،  راندمان  و  تولید  افزایش 

همچنین کاهش ضریب تبدیل غذایي پیشنهاد گردد.  
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تاثیر ترکیباتتاثیر ترکیبات فایتوژنیک فایتوژنیک  در تغذیه آبزیاندر تغذیه آبزیان

درمان  در  آنتی بیوتیک ها  بی رویه  مصرف  به  توجه  با  امروزه 
از  استفاده  آنتی بیوتیکی  مقاومت  افزایش  و  بیماری ها 
جایگزین های مناسب مانند ترکیبات گیاهی موثر )فایتوژنیک( 

در صنعت آبزی پروری امری ضروری بنظر می رسد. 
در واقع فایتوژنیک ها ترکیبات طبیعی مشتق شده از بخش های 
مختلف گیاهان هستند که معموال با هدف افزایش تولید، بهبود 
راندمان رشد و تقویت سیستم ایمنی به خوراک آبزیان اضافه 

می شوند. 
ترکیبات موثره متعددی در گیاهان به عنوان فایتوژنیک کاربرد 
دارند، از جمله آنها می توان به فنلها، فالونوئید ها، آلکالوئید ها، 
گیاه  نوع  به  بسته  که  کرد    اشاره  پلی ساکارید ها  و  ترپن ها 
گیاهان  ساقه  حتی  و  میوه  غده،  و  ریشه  برگ،  در  می توانند 
یافت شوند. این مواد موثره پس از استخراج از گیاه، معموال در 
قالب محصوالت پودری، اسانس و عصاره و یا بصورت تکه های 

خشک شده ارائه می گردند.

از جمله مزایای استفاده از این ترکیبات می توان 
موارد زیر را نام برد:

- این ترکیبات مواد مغذی مورد نیاز ماهی را تامین می کنند و 
تاثیر زیان آوری بر محیط زیست ندارند.

به عنوان  فعال هستند که  ترکیبات زیست  از  منابع خوبی   -
افزودنی در جیره گنجانده می شوند.

و  عملکرد  بهبود سالمت،  موثر سبب  گیاهی  ترکیبات  این   -
رشد گونه های مختلف آبزیان می شوند.

تاثیر  فایتوژنیک ها بر سالمت دستگاه گوارش 
و ایمنی آبزیان

و  گوارش  دستگاه  سالمت  تامین  فایتوژنیک ها  اثر  مهم ترین 
بهبود ایمنی آبزیان است.

فایتوژنیک ها به دلیل تاثیر بر تکامل بافت روده و تسریع رشد 
میکروپرزهای روده، بهبود جذب مواد مغذی و افزایش تولید 

آنزیم های گوارشی را موجب می شوند که به نوبه خود به هضم 
و جذب بهتر مواد مغذی می انجامد. از دیگر کاربردهای آنها در 
دستگاه گوارش، کاهش عوامل بازدارنده رشد می باشد. همچنین 
میکروب های  ضد  فعالیت  افزایش  سبب  فایتوژنیک  ترکیبات 
برای  می شوند.  روده  در  عفونت ها  از  پیشگیری  و  بیماری زا 
ترکیبات فایتوژنیک اثرات ضد انگلی و ضد کوکسیدیوزی نیز 

گزارش شده است. 
مطالعات متعددی اثرات مفید فایتوژنیک ها را در پیشگیری یا 
درمان بیماری های عفونی در آبزیان گزارش کرده اند. در کل اثر 
بخشی این ترکیبات تا حد زیادی به قسمت های مختلف گیاه 
که به عنوان فایتوژنیک استفاده می شوند، روش های استخراج و 

غلظت آنها در جیره بستگی دارد.
داشتن  با  فایتوژنیک  ترکیبات  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
آبزیان،  در  عفونت  درمان  و  بروز  کاهش  در  ویژه  خصوصیات 
در  آنتی بیوتیکها  برای  مناسب  جایگزینی  عنوان  به  می تواند 

صنعت آبزی پروری باشند. 
نکته قابل توجه در استفاده از ترکیبات گیاهی این است که باید 
ایمنی و سمیت  به  ارزیابی کامل در مورد مسائل مربوط  یک 
آبزی پروری  در صنعت  گسترده  استفاده  از  قبل  ترکیبات  این 

انجام گیرد. 
این بررسی ها به ما این امکان را می دهد که به طور کامل از این 
مواد گیاهی در راستای افزایش راندمان تولید پایدار در صنعت 
معرض  در  را  زیست  اینکه محیط  بدون  کنیم  استفاده  آبزیان 

خطر قرار دهیم.
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“ فراخوان جذب ایده های نیازمند سرمایه گذاری”

به  نوین  دانش های  معرفی  کنار  در  فصلنامه  این  انتشار  اهداف  از  یکی 
تولیدکنندگان و صنعت گران، معرفی ایده های محققان حوزه های مختلف 

به سرمایه گذاران و عالقمندان به تولید است. 
به این منظور  از صاحبان ایده در راستای معرفی و آشنایی سرمایه گذاران 

در فصلنامه این شرکت  دعوت به مشارکت و همکاری می نماید. 
تلفن تماس: 09159872132

www.arkabiotech.com :آدرس سایت
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تکنولــوژی برتــر، فصل نامــه تخصصــی در حــوزه صنایــع معدنــی، شــیمیایی، بیوتکنولــوژی  و کشــاورزی اســت کــه 
بــا رویکــرد برقــراری ارتبــاط میــان جامعــه صنعتــی، تولیــدی و ســرمایه گذاری بــا جامعــه محققیــن، پژوهشــگران 

و نخبــگان، بــرای دســتیابی بــه تولیــد دانش بنیــان، قــدم برمــی دارد.
در ایــن مســیر تکنولــوژی برتــر بــا ایجــاد بســتر گفتگــو بــه خلــق فرصــت بــرای شناســایی و نیازســنجی از مســائل 
ــری مســائل و  ــی انتشــار و پیگی ــد و آمادگ ــای نقــش می کن ــه واســط، ایف ــگاه حلق ــه و در جای دو طــرف پرداخت

موضوعــات ایــن حــوزه را دارد.  

technologybartar.mg@gmail.com :دریافت مطالب


