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 هوشمند سازی
  معــادن

 
محمد فاصله جهرمی/ مدیر مسئول فصلنامه

با  مرتبط  هزینه    های  و  معدن کاری  مخرب  اثرات  امروزه 
قیمت  افزایش  و  معدنی،  ذخایر  عیار  کاهش  کنار  در  آن، 
انکار مبدل شده  قابل  تمام    شده محصوالت به چالشی غیر 
است. به همین منظور استفاده از روش    های نوین در اکتشاف، 
از  استخراج و فرآوری مواد معدنی در دستور کار بسیاری 
شرکت    های پیشرو در این عرصه قرار گرفته است. بطور کلی 
الکترونیکی و  از تجهیزات  استفاده  امروز  در جوامع بشری 
جایگزینی فلزات سبک بجای فلزات آهنی و نیز انجام امور 
استخراج، فرآوری و متالورژی با روش    های نوین سازگار با 

محیط زیست امری اجتناب ناپذیر است.
در  مصنوعی  هوش  از  بهره  مندی  و  معادن  هوشمندسازی 
معدن و صنایع معدنی به سرعت در حال گسترش بوده و 
در آینده    ای نچندان دور بخوبی جای روش    های کالسیک را 
برخی  نیز در  این عرصه خواهد گرفت. در حال حاضر  در 
معدن کاری  برزیل  و  کانادا  استرالیا،  همچون  کشورها 

هوشمند اجرایی شده و در حال توسعه می باشد. 
داده ها،   تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  مصنوعی  هوش  فناوری  
مناطق امیدبخش و حاوی پتانسیل    های معدنی را شناسایی 
کرده و کاهش هزینه    ها و زمان    بندی پروژه ها را درپی دارد. 
برداشت  قابلیت  با  این منظور سنسورهای دستگاهی  برای 
داده    های فراطیفی، ژئوفیزیکی و تلفیق آن با سایر داده    های 
زمین    شناسی اکتشافی مورد استفاده قرار می    گیرند. شناخت 
اکتشاف  در  تعیین    کننده  پارامترهای  و  کانساری  تیپ    های 
از  مصنوعی  هوش  الگوریتم    های  تدوین  و  ذخایر  این 
مهم    ترین روش    های اکتشافات هوشمند می    باشد، که هنوز 

در کشور ما مورد استفاده قرار نگرفته است. 
اکتشافی  داده    های  از  توجهی  قابل  حجم  پردازش  قابلیت 

بهره    وری  و  نظارت  امکان  اندک،  زمانی  در  معدن کاری  و 
حداکثری را در این امر موجب شده و در نهایت با کاهش 
این  در  را  بیشتر  سرمایه    های  جذب  عملیاتی،  ریسک    های 

عرصه ممکن می    سازد. 
برنامه    ریزی و بررسی لحظه    ای پروژه و فرآیندهای در حال 
انجام، امکان تدوین و اصالح برنامه    های آتی، پیشگیری از 
آسیب    ها و حوادث کاری، مراقبت از تجهیزات و ماشین    آالت، 
طبقه    بندی داده    ها و امکان اخذ خروجی در کم    ترین زمان 
از هوش    مصنوعی و  از مهم    ترین مزیت    های استفاده      ممکن 

هوشمندسازی زنجیره معدنی می    باشد. 
از جمله موانع موجود در توسعه معادن کشور، علیرغم وجود 
پتانسیل های بسیار ارزشمند و گاها منحصر به فرد، عدم به 
کارگیری روش های نوین در فرایند های اکتشاف، استخراج 
و فرآوری می باشد. به کارگیری دانش هوشمند سازی در 
راندمان،  افزیش  باعث  بدون شک  معدنی  و صنایع  معادن 
بهبود سرعت عملیات معدنی و فرآوری، بهینه سازی فرایند 
های مدیریت و کنترل، حفاظت مطلوبتر از محیط زیست 
و افزایش ایمنی خواهد شد که این موارد در نهایت توجیه 
خواهند  همراه  به  را  معدنی  های  فعالیت  باالتر  اقتصادی 

داشت. 
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کشت  الگوی  در  شدیدی  تغییرات  گذشته  سال   20 در 
اختیار  در  آب  کاهش  اقلیمی،  شرایط  به لحاظ  استان 
بخش کشاورزی و نیز فرضیه های اقتصادی محصوالت رخ 
استان  جهادکشاورزی  رییس  قنبری،  غالمرضا  است.  داده 
برتر  تکنولوژی  با  اختصاصی  گفتگویی  در  رضوی  خراسان 
استان  و شرایط کشاورزی در  اقلیمی  تغییرات  به  اشاره  با 
زراعی  سمت  از  محصوالت  کشت  حاضر،  حال  در  گفت: 

آبی مانند گندم، جو، چغندرقند و 
پنبه به سمت محصوالتی از قبیل 
دارویی،  گیاهان  زعفران،  پسته، 
دانه ریز  و  دانه دار  هسته دار،  میوه 
مترمکعب  هر  مصرف  ازای  به  که 
ایجاد  نیز  بیشتری  درآمد  آب، 

می نماید، هدایت شده است. 
وی با اشاره به ابالغ برنامه الگوی کشت محصوالت کشاورزی 
زیربخش زراعت به استان، تأکیدکرد: براین اساس، تولیدات 
در برخی محصوالت از جمله گندم، چغندرقند و محصوالت 
محصوالت  سمت  به  و  یافته  کاهش  تاحدودی  جالیزی، 

علوفه ای، حبوبات و دانه های روغنی خواهد رفت.
بخش های  در  رضوی  خراسان  استان  رتبه  درباره  قنبری   
موجود،  نامه های  آمار  براساس  گفت:  کشاورزی  مختلف 
زراعت،  زیربخش  در  یازدهم  رتبه  دارای  رضوی  خراسان 
رتبه چهارم در تولید محصوالت زراعی و نیز رتبه سوم در 
زیربخش باغبانی است. رییس جهادکشاورزی استان با اشاره 
باغی  و  زراعی  محصوالت  کشت  سطح  در  پنجم  رتبه  به 
استان در مجموع، ادامه داد: در این بخش، خراسان رضوی 

در رتبه ششم قراردارد. 

کاهش تولید و صادرات زعفران در دوسال اخیر 
قنبری در خصوص شرایط کشت و صادرات زعفران امسال 
به شدت  خود،  رشد  فصل  طی  در  زعفران  گیاه  گفت: 

تحت تأثیر اقلیم و پارامترهای دما و بارندگی است .
به عنوان  آب  نگه داری  و  حفظ  اهمیت  به  اشاره  با  قنبری 
ودیعه ای الهی برای نسل آینده، ادامه داد: نظر به محدودیت 
در  یا  افقی  توسعه  کشاورزی،  بخش  اختیار  در  آبی  منابع 
کشاورزی  برای  سطح 
متصور  نمی توان  استان، 
حوزه  این  در  توسعه  و  شد 
بهره وری  افزایش  در  باید  را 
دنبال  کشاورزی  محصوالت 

کرد. 
که  مطلب  این  بیان  با  وی 
مجموعه اقدامات به نژادی، به زراعی و به باغی می تواند توسعه 
کشت  توسعه  افزود:  بزند،  رقم  را  استان  کشاورزی  بخش 
شیب دار،  و  مستعد  اراضی  در  دارویی  گیاهان  و  گلخانه ها 
نیز  و  تناوب  رعایت  هدف  با  نوین  دیم کاری های  توسعه 
و  علوفه ای  گیاهان  جو،  گندم،  قبیل  از  محصوالتی  کشت 
حبوبات از مصادیق توسعه کشاورزی استان در سطح است.

محدود  منابع  به  باتوجه 
بخش  در  توسعه  آبی، 
افزایش  بـا  کشاورزی، 

بهره وری اتفاق می افتد

خراسان رضوی؛ 
رتبه سوم تولید محصوالت زراعی و باغی کشور 

عفت رضوی/خبرنگار 

در گفتگو با غالمرضا قنبری رییس جهادکشاورزی خراسان مطرح شد؛
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شرکت های دانش بنیان؛
وت در کشور   منابع تولید ثر

امیر مهدی مرادی، دبیراجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان:

گفت:  خراسان،  صنایع  مدیران  انجمن  اجرایی  دبیر 
و  صنعت  ارتباطی  پل  می توانند  دانش بنیان،  شرکت های 
دانشگاه باشند و تبدیل دانش به ثروت در کوتاه ترین زمان 

ممکن، توسط چنین مجموعه هایی میسر می شود.
این باره  در  مرادی  امیرمهدی  برتر؛  تکنولوژی  گزارش  به 
افزود: امروزه قوانین بسیار مناسبی برای تقویت و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان در کشور وجود دارد و مسئولین 
به خوبی  کشور  توسعه  برای  را  شرکت هایی  چنین  اهمیت 

درک کرده اند.
وی با اشاره به اینکه انجمن مدیران صنایع خراسان نیز به 
سهم خود با حمایت از این شرکت ها در مراجع تصمیم ساز 
استان، مباحث ویژه مرتبط با این حوزه را پیگیری می کند، 
نوع  به دلیل  دانش بنیان  شرکت های  از  بسیاری  ادامه داد: 
فعالیت، به شرایط ویژه قانونی نیاز دارند در حالی که قوانین 
جاری و رایج، پاسخگوی نیازهای این واحدها نیست و این 
موضوع همواره در دستور کار و پیگیری انجمن بوده است.

با  می توانند  خصوصی  بخش  تشکل های  گفت:  مرادی 
شناسایی نیازها و راهبردهای بهبود کسب و کار، با استفاده 
از ظرفیت ها و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به قوای سه گانه، 
برای اتخاذ سیاست هاي حمایتی و نیز ایجاد بسترهای الزم 
برای ارتقاء توانمندی این بخش از فعاالن اقتصادی، نقش 
افزایش  همچنین  و  صنعت  و  تولید  از  حمایت  در  موثری 

اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
بسیار  قوانین  حاضر  حال  در  خوشبختانه  اظهارکرد:  وی 
مترقی در حوزه نقش آفرینی تشکل ها در مراجع تصمیم ساز 
کشور وجود دارد که از جمله آن ها می توان به قانون بهبود 
و  عملیاتی  اگر  که  نمود  اشاره  کسب وکار  فضای  مستمر 

اجرایی شود، حقوق مجموعه هایی که تحت تاثیر تصویب و 
اجرای قوانین قرار می گیرند بیش ازپیش رعایت خواهد شد.

بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  اینکه  بیان  با  مرادی 
بخش  میان  اطالعات  تبادل  مرکز  عنوان  به  خصوصی 
افزود:  کند،  عمل  موثر  بسیار  می تواند  دولت  و  خصوصی 
داده  ارجاع  گفت وگو  شورای  به  که  مشکالتی  از  بسیاری 
حمایت  با  و  است  استانی  اختیارات  سطح  در  می شود، 
مقامات ارشد استانی قابل حل وفصل هستند. درحال حاضر 
نگرش بخش دولتی با حضور در این شورا و ارائه مستندات 
تغییر  به بخش خصوصی  از سوی بخش خصوصی، نسبت 

کرده و با واقعیت های موجود بیش ازپیش آشنا شده است.
رفع  و  حل  به  کمک  برای  ناکافی  اختیارات  به  مرادی 
مشکالت اعضا زیرمجموعه خود اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
استانداردهای جهانی  با  در کشور  تشکل ها  نقش  همچنان 
در  متعدد،  تشکل های  وجود  علی رغم  و  دارد  فاصله  بسیار 

عمل بسیاری از قوانین عملیاتی نمی شود. 
تفویض  استان،  در  دولتی  بخش  مترقی  اقدامات  از  یکی 
اختیار بخشی از اختیارات خود در کارگروه تسهیل استان 
ایجاد کارگروه های تخصصی در تشکل های جامع استان  و 
و تصمیم گیری برای بخش خصوصی توسط بخش خصوصی 

بوده است.

فاطمه حسن زاده/ خبرنگار
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سازنده سرنوشت اقتصادی مردم 

معـادن ایــران 
               وحید تعقیبی، مدیـرعامل شهـرک صنعتی کاویان:

فاطمه حسن زاده/ خبرنگار

از منابع  بهینه  استفاده  مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، 
غنی معدنی ایران را به تنهایی، عامل حل مشکالت اقتصادی  

مردم عنوان کرد.
 به گزارش تکنولوژی برتر؛ وحید تعقیبی با اشاره به اهمیت 
فرآوری محصوالت از مواد معدنی خام و جلوگیری از خام 
کارخانه  چند  کاویان  صنعتی  شهرک  در  گفت:  فروشی، 
بزرگ به تولید محصوالت فرآوری شده از مواد معدنی اقدام 
کرده اند، این امر باعث ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و رونق 

تولید برای اقتصاد کشور شده است.
 35 فاصله  در  کاویان  صنعتی  شهرک  کرد:  تصریح  وی 
کیلومتری مشهد- فریمان قرار دارد، هر فاز آن 200 هکتار 
و تمام زمین های آن واگذار شده، بیشتر فعالیت های آن در 

قالب نساجی، فلزی، شیمیایی و صنایع سلولزی است.
تعقیبی با بیان اینکه شهرک کاویان از معافیت های 13ساله 
فاز جدید  با اضافه شدن  ادامه داد:  مالیاتی برخوردار است، 
)1500 هکتار( به این شهرک، 174 کارخانه بزرگ مستقر، 
خریداری شده  نیز  واحد   40 و  حال ساخت  در  واحد   40
است. اکنون مساحت آن به 700 هکتار رسیده و جمعا250 
کارخانه دارد، این شهرک به مدت دو سال است که به عنوان 
فعال ترین شهرک استان معرفی شده و تاکنون توانسته برای 

7000 نفر شغل ایجاد کند.
برای  اینکه  بیان  با  کاویان  صنعتی  شهرک  مدیرعامل 
پساب  از  مترمکعب  میلیون   11 می خواهیم  اولین بار 
تصفیه خانه اولنگ را در این شهرک استفاده کنیم، بیان کرد: 
به منظور سکونت خانواده های کارگران، کارآفرینان و پرسنل 
واحد  هزار   20 حدود  ساخت  مجوز  صنعتی  واحدهای 

مسکونی را گرفته ایم.

لزوم توجه به شرکت های فناور 
تعقیبی با اشاره به عناوین اقتصادی نامگذاری شده توسط 
رهبر برای هر سال گفت: در شهرک صنعتی کاویان، 7 واحد 
دانش بنیان در حال فعالیت است، این شرکت ها با تولیدات 
فناورانه و نوآورانه که قباًل R&D آن ها انجام شده است، 

اینک به مرحله تولید انبوه رسیده اند.
شرکت های  افزود:  کاویان،  صنعتی  شهرک  مدیرعامل 
خاص  ایده  یک  بر  مبتنی  علم  تولید  به  که  دانش بنیانی 
فعالیت  مختلف  علوم  بومی سازی  درجهت  و  پرداخته 

می کنند، دارای اهمیت ویژه ای هستند.
معدنی  محصوالت  تولید  کارخانه های  به  همچنین  وی 
فعالیت  کارخانه هایی  شهرک  این  در  افزود:  و  اشاره کرد 
می کنند که مواد معدنی شامل کرومیت، پوکه های صنعتی 
شمش  به  تبدیل  را  آن ها  و  می کنند  فرآوری  را  مس  و 
سرب، شمش آهن و شمش کرومیت کرده تا بدین ترتیب از 

خام فروشی این محصوالت جلوگیری شود.
یک  به عنوان  آرکا  شرکت  فعالیت  به  همچنین  تعقیبی 
شرکت دانش بنیان در این شهرک اشاره کرد و ادامه داد: این 
شرکت با یک تیم قوی، میهن پرست و متخصص در شهرک 
صنعتی کاویان فعالیت می کند که با استفاده از 3 کارخانه 
مسیر  در  زنجیره ای  به صورت  معدنی  و  صنعتی  حوزه  در 

اهداف اقتصادی در حوزه معدن گام برمی دارد.
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خانه معدن خراسان
مطالبـه گــر تــوسـعه معـــادن

غالمرضـا نازپـرور، رییس خانـه معـدن خراسان رضوی:

پــونه حبیـــبی/ خبـرنــگار

خود،  جغرافیایی  خاص  موقعیت  علت  به  رضوی  خراسان 
محل برخورد پدیده های عمده و متفاوت زمین شناسی است 
و یکی از استان های غنی از جهت دارا بودن معادن متنوع 

محسوب می شود. 
سنگ  کرومیت،  فیروزه،  مس،  کائولن،  همچون  معادنی 
تربت  در  که  طالیی  معدن  حتی  و  منیزیت  بازالت،  آهن، 
حیدریه واقع است از جمله معادن مهم این استان هستند 
آنهایی که  به  اما ساماندهی مشکالت معدن کاران و کمک 
در این عرصه تازه وارد محسوب می شوند یکی از مهم ترین 

حوزه  این  فعاالن  دغدغه های 
است. در همین راستا با غالمرضا 
نازپرور، رییس هیات مدیره خانه 
رضوی،  خراسان  استان  معدن 
که  داشتیم  مفصلی  گفتگوی 
بخش اول آن را در این شماره 

می خوانید.
1. لطفا ابتدا درباره اهداف و موضوعات مورد فعالیت 

خانه معدن توضیح دهید.
حفظ  مربوطه،  امور  ساماندهی  منظور  به  معدن  خانه 
از  بیشتر  بهره برداری  امکان  فراهم کردن  نظم،  و  توازن 
انتقال تجربیات علمی و  سرمایه گذاری و تولید، استفاده و 
توسعه،  قانونی  اهداف  به  نیل  برای  دست اندرکاران  عملی 

تشکیل شده است.
در این راستا حمایت از بهبود فضای کسب وکار، پاسخ گویی 
به مشکالت و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور، 
دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و 
واردات،  تولید،  مانند  اعضا  فعالیت  با موضوع  حقوقی عضو 

در  را  صنعت  و  معدنی  صنایع  فرآوری،  معدن،  صادرات، 
دستور کار خود دارد.

2. خانه معدن به لحاظ تشکلی چه جایگاهی دارد؟ 
خانه معدن، یک تشکل متعلق به بخش خصوصی است که 
ظرفیت آن در قانون معادن دیده و وظایفی برای آن درنظر 

گرفته شده است. 
ظرفیت  این  معدنی  صنایع  بهره برداران  سایر  کمک  با  ما 
در  مشورتی  بازوی  عنوان  به  آن  از  و  کرده  احیا  را  قانونی 
و  خدمت رسانی  معدن،  بخش  به  دولتی  دستگاه های  کنار 
مطالبه گری کنیم. خانه معدن 
رضوی  خراسان  استان  در 
ثبت  به  و  مستقل  تشکل  یک 
ایران  بازرگانی  اتاق  در  رسیده 
کامال  و  بوده  ثبت شرکت ها  و 

حقوقی و قانونی است .
حمایت  و  معادن  توسعه  راستای  در  معدن  خانه   .3
و  اقدامات  چه  معدنی  صنایع  و  معدن کاران  از 

پیش بینی هایی تاکنون داشته است؟
خانه معدن در استان خراسان در سال 95 به صورت نماینده 
خانه ایران تشکیل شد و سپس در سال 1400 مستقل شد.
در سال 98 به کمک هیئت مدیره و اعضاء، ظرفیت های خوبی 
را به خانه اضافه کردیم؛ یکی از بهترین ظرفیت ها، تشکیل 
»پنجره واحد« بود که طبق قانون معادن باید در هر استان 
ایجاد شود و الزم به ذکر است که در هیچ استانی در بخش 
اولین استانی هستیم  ایجاد نشده و ما  معدن پنجره واحد 
با کمک استانداری  انجام دهیم و  این کار را  که توانستیم 
و سازمان صمت یک میز خدمت رسانی در ساختمان سابکو 

خراسان  معدن  خانه 
رضوی، تشکلی مستقل و 

ثبت شده است
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مطالبـه گــر تــوسـعه معـــادن

به  آنجا در کنار سایر دستگاه های دولتی  و  درنظر گرفته 
افراد فعال حوزه معدن خدمت رسانی می کنیم.

یکی دیگر از کارهای خوبی که توسط خانه معدن انجام شد 
ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ذیل ستاد تسهیل 
ازجمله  مختلف  دستگاه های  با  معدن کاران  است؛  استان 

طبیعی  منابع  فرهنگی،  میراث 
مشکالتی  به  منطقه ای  آب  و 
با  مشکالت  این  که  برمی خورند 
حضور نمایندگان ارگان ها در خانه 
با  ما  و  می شود  حل وفصل  معدن 
که  دولتی  دستگاه های  از  دعوت 
موظفند نماینده تام االختیارشان را 

به خانه معدن بفرستند درباره آن مشکل صحبت و راهکاری 
به  این کارگروه  از وقتی مسئولیت  و  پیدا می کنیم  برایش 
 1500 از  بیش  برای  توانستیم  شده  سپرده  معدن  خانه 
درصد  هشتاد  از  بیش  و  دهیم  تشکیل  جلساتی  مشکل 
جلسات موفقیت آمیز بوده و آن 20 درصد که نتیجه نگرفته 

درخواست ها و مشکالت کاماًل خالف قوانین بوده است.
معدن  خانه  به  اختیار  توفیض  بخش هایی  چه  در   .4

صورت گرفته است؟
تفویض  که  بود  دیگری  بخش  یک  نیز  تعامل  کارگروه 
گرفتیم؛  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  از  را  آن  اختیار 
این کارگروه با منابع طبیعی و محیط زیست سروکار دارد. 
معدن کاران مشکالتی را اول با منابع طبیعی و بعد با محیط 
زیست دارند و الزم است که کارگروهی وجود داشته باشد 
که دائم در حال رایزنی و حل وفصل مشکالت آنها باشد و 
ما موفق شدیم این کارگروه تعامل را در خانه معدن ایجاد 
کنیم تا با ظرفیت هایی که دارد تالش کند راهکاری برای 

مشکل پیدا نماید تا بهره بردار به کار خود ادامه دهد. 
اختالف  حل  شورای  ایجاد  دیگر،  خوب  ظرفیت  همچنین 
تخصصی برای خانه معدن بود. ما با مکاتبه با دادگستری و 
شورای حل اختالف استان توانستیم یک شورای تخصصی 
با  که  بهره بردارانی  بین  تفاهم  ایجاد  و  سازش  منظور  به 
همدیگر یا معارضین مشکل دارند تشکیل دهیم؛ از آنجایی 
که بیشترین اختالف بین معدنکار و پیمانکاران است، خانه 
معدن با اهدافی که دارد می تواند مطالبه گری کرده و به رفع 
مشکالت کمک کند و بازوی مشورتی سازمان صمت باشد. 

باریت،  کمیته  مانند  تخصصی  کمیته های  معدن  خانه  در 
آهن، سنگ های قیمتی و غیره تشکیل شده که می توانند 

مشکالت خود را به صورت تخصصی عنوان کنند.
همچنین یکی دیگر از کارهای خانه معدن در بخش »حقوق 
دولتی« بود، با توجه به اینکه در این دو سال اخیر حقوق 
دولتی ها جهش چند برابری 
که  معادنی  برای  ما  داشته 
بهره برداری  در  معضالتی 
اندازه  به  مثال  داشتند 
استاندارد، استخراج نداشتند 
و  داشتند  محلی  معارض  یا 
فعالیت هایشان دچار مشکل 
خوبی  تخفیف های  دولتی  حقوق  در  توانستیم  بود  شده 

بگیریم.
یک بخش دیگر از کار ما برگزاری نمایشگاه های تخصصی و 
اعزام فعالین اقتصادی نمایشگاه های خارجی است و اخیراً 
هم با مجوز سازمان توسعه تجارت یک هیئت برای بازدید 
از نمایشگاهی در ایتالیا در قسمت فرآوری سنگ ساختمانی 

اعزام کردیم.

اولین  رضوی،  خراسان 
استانی که در بخش معدن 
کرده  ایجاد  واحد  پنجره 

است
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نوآوری  توسعه  و  رشد  زمینه  در  بسترسازی  متولی  ایمینو 
شامل  و  است  معدنی  صنایع  و  معدن  حوزه  در  فناوری  و 
تمام فعالیت های معادن ازجمله اکتشاف، استخراج، فرآوری، 

صنایع پایین دستی و متالورژی می شود.
نوآوری  زیست بوم  طرح  مجری  وفایی فرد،  مجید 
با  گفتگو  در  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  فناوری  و 
تکنولوژی برتر گفت: در راستای نقشی که سازمان توسعه 
نوسازی و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو، در توسعه و فناوری 
زیست بوم  ایجاد  در  ایمیدرو  از  نیابت  به  هم  ایمینو  دارد، 

نوآوری و فناوری، نقش تسهیل گر را دارد. 
وی با بیان اینکه بالغ بر دو سال از آغاز فعالیت مرکز نوآوری 
و فناوری معدن و صنایع معدنی ایران می گذرد، افزود: هدف 
ایمینو اینست که به نوعی بسترسازی مناسب برای جذب، 
رشد و تجاری سازی ایده های نوآورانه در بخش معدن و ورود 

آنها به صنعت را فراهم سازد.
با  مقابله  در  فرآوری  مهم  نقش  به  اشاره  با  فرد  وفایی 
در  بیشتری  افزوده  ارزش  فرآوری،  کرد:  بیان  خام فروشی 
بخش معدن ایجاد می کند و در نتیجه، دامنه کار در حوزه 

فرآوری محصوالت معدنی، بسیار گسترده و پرحجم است.
و  نادر  عناصر  فراخوان  راستا،  همین  در  داد:  ادامه  وی 
است  گرفته  صورت  گوهرسنگ ها  حوزه  در  استراتژیک 
به  توجه  با  و  هستیم  ایده ها  جذب  و  جلب  خواستار  ما  و 
ظرفیت های ایمیدرو در بخش فرآوری مانند مرکز تحقیقات 
نوآوران  تا  کنیم  می  تالش  البرز،  استان  در  ایران  فرآوری 
فعالیت  معدنی  مواد  افزوده  ارزش  ایجاد  و  موضوع  این  در 

بیشتری انجام دهند.
بخشی  ایمینو،  سایت  در  همینطور  افزود:  وفایی فرد 
در  نوآور  افراد  توسط  خالقانه  ایده های  بارگذاری  جهت 

داوری  و  بررسی  مورد  همانجا  ها  ایده  و  گرفته شده  نظر 
شتابدهی،  رشد،  ظرفیت  که  وآن هایی  می گیرند  قرار 
صنعتی سازی و تجاری سازی را دارند، بسته به سطح ارتقاء 

فناوری شان می توانند این مراحل را طی کنند.
شناسایی  اهمیت  به  اشاره  با  ایمینو  نوآوری  مرکز  رییس 
ایمیدرو  طریق  از  ما  تاکیدکرد:  معدنی  صنایع  نیازهای 
و  بزرگ معدن  فناورانه بخش های  نیازهای  برای شناسایی 
صنایع معدنی اقدام کردیم تا این نیازها که ممکن است در 
باشند،  محصوالت  و  تخصصی، خدمات  مختلف  بخش های 
به نوعی، بتوانند مسیر ایده ها را برای پژوهشگران خالق و 

نوآور مشخص کنند.
امضاء  گفت:  ایمینو  پیش رو  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
انجمن  جمله  از  معدنی  انجمن های  با  تفاهم نامه 
انجمن های معدنی و  بزرگترین  از  تولیدکنندگان فوالد که 
برنامه صنعت  فوالد؛  ملی  همایش  در  است  معدنی  صنایع 
نسل چهار )I4( در بخش معدن با همکاری فوالد مبارکه 
در مبحث الکترونیک و اینترنت اشیاء و همینطور جشنواره 
اینوماین 4 با محوریت فرهنگ سازی، جلب و جذب ایده های 
نوآورانه از جمله موضوعات مهمی است که ایمینو در دست 

برنامه ریزی و اقدام دارد.

ح شد: در گفتگو با رئیس مرکز نوآوری ایمینو مطر

عفت رضوی/ خبـرنگار

وشی فرآوری؛ ابزار مقابله با خام فر
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استخراج منابع معدنی ارزشمند از بستر دریاهای کم عمق 
و یا سواحل )SBM( در طول سالیان متمادی ادامه  داشته 
است ولی در این مبحث به استخراج منابع معدنی در اعماق 
 Deep Sea Mining که  می پردازیم  بیشتر  و  متر   200

DSM نام دارد.
تاریخچه اکتشاف ذخایر معدنی در بستر اقیانوس ها به حدود 
150 سال قبل برمی گردد، زمانی که اولین گام ها در جهت 
اقیانوس شناسی مدرن با استفاده از کشتی جنگی انگلیسی 
و به منظور بررسی هندسه بستر اقیانوس ها در بخش غربی 

اقیانوس آرام و در محل درازگودال ماریانا برداشته شد. 
در سال 1873 اولین نمونه های حاوی مواد معدنی در قالب 
 )Polymetallic Nodules( گرهک های دارای برخی فلزات
توسط الیروبی بستر اقیانوس به دست آمد و با بررسی آن ها 
الیه های  از  ندول ها  این  که  شد  مشخص  محققین  توسط 
غنی از اکسیدهای منگنز و با اشکال بیضی و مدور تشکیل 

شده اند. 
امر  به  کشورها  از  بسیاری  توجه  که  بود  آن  از  پس 
اکتشافات ذخایر معدنی در اقیانوس ها جلب و متعاقب آن 

معدن کاری دریایی، فرصت ها و چالش ها
 سعید شعـبانی/ پـژوهشـگرحـوزه معـدن

 شکل1

کنسرسیوم های بین المللی در این خصوص ایجاد شد. هدف 
استخراج  فناوری های  و  منابع  ارزیابی  مذکور،  انجمن های 
برای ندول های پلی متال در بخش های مرکزی اقیانوس آرام 

بود.
         امروزه استخـراج مـوادمعدنی از اعمـاق اقیانوس در 

قالب:
 )Polymetallic Nodule( 1  ندول های چندفلزی 

)Massive Sulfides( 2  سولفیــدهای تـــوده ای
 Cobalt rich( 3 پوسته های فرومنگنز غنی از کبالت
Ferromanganese Crusts( مورد بررسی قرار گرفته 

و در برخی مناطق اجرایی شده است. 
اولین استخراج مواد معدنی در اعماق دریا توسط ژاپن در 
از محل   Hakurei تحقیقاتی  توسط کشتی  و  سال 2017 
15 مجرای فعال هیدروترمالی در حوزه پشت کمانی اکیناوا 

انجام شد. 
مناطق  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  توده ای  سولفید  ذخایر 
مواد  حاوی  نهشته های  معدنی،  منابع  استخراج  در  هدف 
بستر دریا هستند که  به  نزدیک  و  فلزی در سطح  معدنی 

Image source: seabedmineralsauthority.gov.ck
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و  فراساحلی  تجهیزات  از  استفاده  این منظور،  برای       
هوشمند در دستور کار قرار گرفته و مراحل آن به ترتیب 

شامل:
*   شناسایی اهداف و بررسی طرح 

*   ارزیابی ذخایر
*   استخراج مواد معدنی از کف دریا با استفاده از 

تجهیزات با قابلیت کنترل از راه دور
کشتی  به  دار  کانه  سیاالت  و  کانسنگ  انتقال    *
پشتیبانی و تولید در سطح دریا از طریق سیستم 

باالبر
سکوی  یا  و  کشتی  روی  بر  کانسنگ  آبگیری    *

پشتیبانی تولید
*   بارگیری کانسنگ و انتقال آن به مجتمع فرآوری 

)موجود در سایت روزمینی(
*  فرآوری و ارائه محصول هدف به بازار

از کشتی های  با استفاده  اکتشاف ذخایر معدنی بستر دریا 
تحقیقاتی چندمنظوره و فناوری  استفاده از تجهیزات نقلیه 
خودران با قابلیت برداشت داده های اکتشافی، نمونه برداری، 

حفاری و ثبت تصاویر انجام می پذیرد. )شکل2(

با  ارزشمند  فلزات  داغ حاوی  برهم کنش سیاالت  درنتیجه 
آب دریا و همزمان با رسوب گذاری تشکیل  می شوند. 

کمانی  پشت  مناطق  و  میان اقیانوسی  پشته های  محل  در 
فعال، آب دریا از طریق درز و شکستگی ها و منافذ موجود 
مهاجرت  زیرسطح  و  اعماق  سمت  به  اقیانوس  بستر  در 
کرده و در سطح تماس یا مجاورت اتاقک ماگمایی )منشاء 
حرارتی( به سیالی داغ )4500c ≤(، کمی اسیدی، احیایی و 
غنی از فلزات و گوگرد مبدل می شود که تمایل به صعود به 

مناطق سطحی و نزدیک به بستر را دارد. 
تکتونیکی،  جایگاه  دار  کانه  سیاالت  جایگیری  فرایند  در 
کنار  در  کف  دریا  انتشاری  مجاری  و  ها  شکستگی  و  درز 
دیگر  پارامترهای  از  بسیاری  و  بستر  شکل  سیال،  نوع 
می کنند.  ایفا  کانسار  هندسه  و  نوع  در  تعیین کننده  نقش 
نقره،  طال،  قبیل  از  ارزشمندی  فلزات  یاد شده  محیط  در 
مس، سرب، روی و کبالت در کنار بسیاری دیگر از عناصر 
سولفات،  سولفید،  کانـی های  گروه  قالب  در  ارزشمـند 
اکسید و... با کانی های همراه و باطله یافت می شوند. تاکنون 
بیش از 280 نقطه حاوی مجاری انتشاری فلزات در بستر 

اقیانوس ها شناسایی شده است. )شکل1(
اخیراً پیشرفت های قابل توجهی در زمینه اکتشاف، استخراج 
و فرآوری ذخایر معدنی بستر اقیانوس ها صورت گرفته است

Image source: seabedmineralsauthority.gov.ck

 شکل2
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برداشت توپوگرافی بستر دریا، ناهنجاری های دمایی ستون  
روش های  غیرعادی،  احیا  و  اکسیداسیون  پتانسیل  آب، 
ژئوشیمی، ژئوفیزیکی و استفاده از تحقیقات علمی و دریایی 
از جمله اسکن جانبی بستر دریا، عمق سنجی چندپرتویی، 
شیمی  آزمایش  و  سه بعدی  نقشه برداری  الکترومغناطیس، 
به شمار   SMS ذخایر  اکتشاف  روش های  مهم ترین  از  آب 

می روند. 
و  تخمین  به منظور  امیدبخش  مناطق  شناسایی  از  پس 
زیردریایی،  از تجهیزات خودران  استفاده  با  ارزیابی ذخیره 
نقشه برداری، جمع آوری نمونه، برداشت داده های ژئوفیزیکی 
تعیین مرزهای ذخایر و  بررسی و  در شبکه سیستماتیک، 

عمق سنجی کانسار در دستورکار قرار می گیرد. 
یک  میزبان  اقیانوس ها  بستر  در  سیاالت  انتشاری  مجاری 
که  است  مذکور  محیط  با  سازگار  بیولوژیکی  اکوسیستم 
لوله ای،  کرم های  بزرگ،  صدف های  از  پیچیده ای  جامعه 
باکتری ها و ... را شامل می شوند که برای زیستن به ترکیبات 

شیمیایی و شرایط محلی متکی هستند. 
تنوع  حفظ  و  زیست محیطی  مالحظات  رعایت  به منظور 
زیستی، قوانین و توافقات بین المللی بسیاری در این زمینه 
مورد  مختلف  مجامع  توسط  که  است  تعریف شده  و  تهیه 

بررسی و رصد قرار می گیرد.
به طورکلی مجوز فعالیت در زمینه ذخایر معدنی بستر دریا 

در سه سطح ارائه می شوند:
یا  اکتشاف  مانند  فعالیت هایی  شامل  یک:  1   سطح 
عمق  تا  حفاری  می توانند  که  است  علمی  تحقیقات 

2500 متر را پوشش دهند.
2    سطح دو: فعالیت های اکتشافی و حفاری که اعماق 

بیش از 2500 را مورد هدف قرار می دهند.
3   سطح سه: استخراج 

فعالیت های انسانی همواره بر هر اکوسیستمی اثر گذار بوده 
و فعالیت های معدنی و اکتشافی در اعماق دریا نیز از این 
امر مستثنی نیست. فعالیت های انسانی مانند ماهیگیری در 
کف دریا، حفاری نفت و دفع زباله ها، عملکرد جوامع زیستی 
را بشدت تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به ظهور صنعت 
اکتشاف و معدن کاری بستر دریا، رعایت دستورالعمل ها و 
قوانین زیست محیطی می تواند بخشی از آسیب های وارده را 

کاهش دهد. 
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عبور می کنند بنابراین همیشه بردارهای ژئوشیمیایی حتی 
در چاه هایی که بایر به نظر می رسند وجود دارند.  

به صورت  عمدتاً  سطحی  ژئوشیمی  در  آنومالی ها  توسعه 
مکانیــکی )حمــل ونقل یخچــالی، 
)حمـل  هیــدرومورفیک  انحالل...(، 
توسط آب( و رسوب گذاری هستند، 
در مقــابل آنومـالی های ژئوشیــمی 
توسط  اساساً  زیرزمینی  آب های 
هیدرومـورفیک  انتشـار  فراینـدهای 

ایجاد می شوند.       
 

نمونـه برداری،  مـراحل  شـامل  آب  ژئـوشیـمی         
آزمایشات صحرایی و همچنین مطالعات آزمایشگاهی است.

نمونه برداری می تواند از موارد زیر صورت گیرد:
 1   چاه های کشاورزی یا چاه هایی که جهت مصارف 

آب شرب حفر شده اند 
 2   چشمه ها، تراوش ها و جویبارهایی که در آن ها آب 

از عمق به سطح می رسد  
3   نواحی که چاه های اکتشافی حفر شده اند    

جریانی،            بایلر های  شامل  نمونه برداری  مختلف  روش های 
و  گراندفوس(،  یا  سوپاپ  دو  )مانند  دانهول  پمپ های 

سیستم های استرادل پکر هستند. 
در  معموالً  و  هستند  بایلرها  مشابه  دانهول  پمپ های 
گمانه های باز استفاده می شود. آماده سازی نمونه ها در این 
روش نسبتاً ساده است. پارامترهای pH ،Eh، دما، هدایت 

الکتریکی و ردوکس در محل قابل اندازه گیری هستند. 
 ICP-OES، مانند  دیگر  روش های  با  نیز  پارامترها  سایر 
ICP-MS، تیتراسیون و کروماتوگرافی در آزمایشگاه قابل 

اندازه گیری هستند. 

توسـعه اکتشـافات عمیـق 
با استفاده  از  ژئو شیمی آ ب های زیـرزمینی

            ســمیه گیـــاهی/ کارشنـــاس معــــدن

با رشد روزافزون استخراج معادن، ذخایر سطحی در حال 
اتمام بوده و نیاز به اکتشافات عمقی جهت دستیابی به منابع 
تحت االرضی یکی از چالش های امروز معادن است. از طرفی 

عمیق  اکتشافات  ایران  در 
چندان پیشرفتی نداشته است 
به ویژه در مناطقی که پوشش 
دارد.  وجود  رسوبات  ضخیم 
درحال حاضر یکی از روش های 
عمیق،  اکتشافات  به  دستیابی 
در  که  است  آب  ژئوشیمی 

معنای وسیع شامل آب های زیرزمینی، سطحی و رسوبات 
و  موفقیت آمیز  روش  یک  شیوه،  این  می شود.  آبراهه ای 
ابزاری قدرتمند در اکتشافات مواد معدنی محسوب می شود. 
با توجه به اینکه آب های زیرزمینی به اعماق نفوذ می کنند، 
احتمال واکنش آب با کانی های مدفون و عمیق بیشتر است، 
حال در این روش با جمع آوری داده ها از عمق می توان به 

یک دید سه بعدی از کانی سازی عمیق  دست یافت. 
از جمله مس  کانی   مختلف  انواع  اکتشاف  برای  روش  این 
 ،)VMS( آتشفشانی  منشا  با  ماسیوسولفید  پورفیری، 

اورانیوم، طال و ... کاربردی است. 
برهمکنش  ذخایر،  تشکیل  فرایندهای  تحلیل  در  پیشرفت 
)به ویژه  بین سنگ های میزبان کانی سازی و آب  شیمیایی 
افزایش  باعث  فلزات،  انتقال  و  اکسیژن(  حاوی  آب های 

کارایی اکتشافات ژئوشیمیایی آب های عمیق می شود.  
در مجموع هزینه آزمایشات ژئوشیمیایی آب های زیرزمینی 
در مقایسه با حفر چاه بسیار ناچیز است زیرا حفاری روش 
پرهزینه ای است و عمدتاً بعد از تشخیص اهداف اکتشافی، 

مکان مناسب حفر می شود. 
کانی سازی  مناطق  از  زیرزمینی  آب های  اینکه  به  توجه  با 

ژئـوشیمی آب، روشـی 
موفقیت آمیـز و ابـزاری 
قـدرتمند در اکتشافات 

مواد معدنی است
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آب شور

سنگ کف آندزیتی

آنومالی های خاک

گراول

زون شکستگی

آب های جوی

کانسارمس پورفیری

سطح آب زیزمینی

مدل مفهومی شماتیک برای توسعه آنومالی های ژئوشیمیایی خاک از طریق حرکت آب های زیرزمینی به سطح در 
طی رویداد لرزه ای.   

مطالعاتی  پروژه  ماهیت  به  آزمایشگاهی  روش های  انواع 
بستگی دارند. اندازه گیری pH و Eh  می تواند یک راهنمای 
 pH تغییرات  بزرگی  مثال  باشد.  اکتشاف  حین  در  خوب 
ممکن است نشان دهنده وجود اکسیداسیون سولفیدی بافر 
نشده )کاهش( و یا نزدیکی به سنگ های آذرین اولترامافیک 

)افزایش( باشد. 
است  ممکن  الکتریکی  هدایت  در  تغییر  مشابه،  به طور 
آب های  بالقوه  و  متفاوت  پتانسیل های  منعکس کننده 
باید  نتایج  تفسیر  در  البته  باشد.  عمیق تر  زیرزمینی 
داشت.  درنظر  هم  را  اقلیم  جمله  از  جانبی  پارامترهای 
عمق نمونه برداری حداقل باید 5 متر پایین تر از سطح آب 
زیرزمینی باشد و با توجه به وضعیت استراتیگرافی، هدایت 

الکتریکی و نوع الگ ها می توانند تغییر کنند.

جمله  از  اکتشافی  نوین  روش های  به کارگیری  درمجموع 
و  سریع  روشی  به عنوان  زیرزمینی  آب های  ژئوشیمی 
کم هزینه و با به کارگیری تکنولوژی های نوین می تواند منجر 
اکتشافات  توسعه  آن،  با  همگام  و  جدید  ذخایر  کشف  به 

عمیق در حوزه معدن کاری گردد.
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                کـاربردهای بیوتکنـولوژی، به ویـژه
 میکروارگانیسم ها، در بخش صنعت ومعدن 

را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
کاربـرد  مـوفق ترین  فلزات:  استخراج  در  استفاده   1  
طال  مس  و  مورد  در  فلزات،  استخراج  براي  بیوتکنولوژي 
از  پایه  فلزات  اکثر کاني هاي سولفیدي  است، هر چند که 
از  بسیاری  در  هستند.  قابل استحصال  بیولیچینگ  روش 
از منابع    Ni  ،Zn  ،Co  پایه گران قیمتي مثل فلزات  موارد، 

بي ارزشي چون پیریت استحصال می شوند. 
پایین بودن  تکنولوژي الزم،  به خاطر عدم وجود  در گذشته 
قیمت فلزات و کمبود تجربه صنعتي، براي استحصال این 
فلزات از مواد معدني با عیار پایین اصاًل استفاده نمي شده 
قابل برداشت  از وقتي که طال توسط روش میکروبي  است.  
گردیده، توجه محققان به فلزاتي از جمله روي، نیکل و دیگر 

فلزات پایه نیز معطوف شده است.
امروزه روش بیوهیدرومتالورژي براي آزادسازي مس، طالي 
مقاوم و برخی از فلزات گرانبها در مقیاس صنعتي استفاده 
نیز در  اورانیوم  براي  بیوهیدرومتالورژي  مي شود. همچنین 
قابل توجهي  پتانسیل  و  است  شده  استفاده  بزرگ  مقیاس 
براي بیولیچینگ فلزات پایه و فلزات گروه پالتینیم وجود 
دارد. آزمایشات اسیدشویي میکروبي در مقیاس نیمه صنعتي 
   Pb  و  Ni  ،Mo  ،Ga  ،Co  براي سولفیدهاي فلزات پایه مثل
   )Pt, Rh, Ru, Pd, Os, Ir(   و کاني هاي سولفیدي گروه پالتین

نیز قابل استفاده هستند.
 2  استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه پساب ها 
و جذب یون های فلزی: بعضی از میکروارگانیسم ها قادرند 
محلول های  به ویژه  محلول،  از  را  سنگین  فلزات  یون های 
این  درنتیجه  و  کرده  خود جذب  خارجی  به سطح  رقیق، 
برای  روش  این  کنند.  جدا  محلول  از  را  فلزی  یون های 

و  معدن  در  بیوتکنولوژی  از  استفاده  اخیر  سال های  در 
متالورژی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مسئله به ویژه 
در زمینه های گوگردزدایی زغال سنگ، بازیابی فلزات گرانبها 
فرآیندهای  آرسنوپیریت،  و  پیریت  حاوی  معدنی  مواد  از 

جذب زیستی و مهندسی بیوژنتیک دیده می شود. 
اولیه،  به مواد  نیاز روزافزون  در صنایع معدني و متالورژي 
انرژي  بهینه  پرعیار، ضرورت مصرف  کاهش ذخایر معدني 
کاربرد  زیست محیطي،  معیارهاي  دقیق  رعایت  اهمیت  و 
ضروري  را  صنایع  این  در  تحول  ایجاد  و  جدید  روش هاي 

کرده است.
یکي از این روش های جدید و یافته هاي نوین بشر استفاده 
است.  موادمعدني  استحصال  به منظور  میکروارگانیسم ها  از 
در  بیشتر  علمی،  جدید  قلمرو  این  پیرامون  تحقیقات 

بخش هاي بیوتکنولوژي و میکروبیولوژي انجام مي گیرد. 
فرایندهای  در  میکروارگانیسم ها  از  استفاده  مزایاي 
تاثیرات  از  عبارتند  متداول  روش هاي  به  نسبت  مختلف، 
زیست محیطي کمتر بر منابع آب وهوا، نیاز به انرژي کمتر و 
عدم نیاز به تجهیزات پیچیده که امکان سرمایه گذاري کمتر 

را فراهم می سازد.
فلزات  با  میکروب ها  که  است  سال  میلیاردها  درحقیقت 
منبع  معدنی،  منابع  در  میکروبی  جوامع  و  دارند  تعامل 
برای  می توانند  که  هستند  ژنتیکی  اطالعات  از  غنی 
را  فلزات  که  اصالح شده  یا  مصنوعی  میکروبیوم های  ایجاد 

استحصال می کنند، استفاده شوند. 
به طورکلی، بیوتکنولوژی می تواند روش های خالقانه زیادی 
برای به  دست آوردن فلزات ارائه دهد اما در عمده ترین حالت، 
آزادکردن  و  فلزی  کانی های  برای حل کردن  میکروب ها  از 
طریق  از  که  می شود  استفاده  محلول  در  فلزی  یون های 

الکترولیز، فلز خالص را می توان به دست آورد. 

      زیست فناوری )بیوتکنولوژی( 
        در فــــرآوری مــواد معــد نـی

 مهـدی جــاللی افشــار/ کـارشـــناس معـــدن
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جداسازی فلزات از پساب های صنعتی یا از محلول های حاصل 
از فرایندهای هیدرومتالورژی کاربرد فرآوان دارند و همچنین 
از میکروب ها می توان برای حل کردن مواد معدنی سولفیدی و 

تصفیه آب های آلوده در نزدیکی معادن استفاده کرد.
در  گوگرد  حاوی  فسیلی  سوخت های  گوگردزدایی:     3
و  گوگرد  اکسید  گازهای  بر  عالوه  خود  احتراق  محصوالت 
عوامل  از  مجموعاً  که  دارند  نیز  غبار  مقداری  ازت،  اکسید 

استخراج معدن

کانه آرایی

عملیات کانه آرایی

مواد زائد، لجنعملیات جداسازی

پساب و مواد زائد

عملیات تکمیلی
هیدرومتالورژی

روش های 
میکروبی

روش های جذب و 
خنثی سازی

میکروبی

روش های
تجمع میکروبی

روش های
تجمع و جذب میکروبی

روش های جذب و
خنثی سازی میکروبی

بیولیچینگ

پیرومتالورژیهیدرومتالورژی

مثبت  ویژگی های  از  هستند.  محیط زیست  آلوده کننده 
این است که به طور اختصاصی فقط پیوند  میکروارگانیسم ها 

کربن - گوگرد را شکسته و باعث جذب گوگرد می شوند.
کـانه آرایی:   در  میکروارگانیـسم ها  از  استفــاده    4  
از  می توان  که  دارند  وجود  طبیعت  میکروارگانیسم هایی  در 
آن ها برای تغلیظ بعضی از مواد معدنی و کانه آرایی استفاده 

کرد.
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حفاظت محیط زیست به هرگونه عملیاتی که برای نگه داری 
می گیرد،  صورت  آن  تخریب  از  جلوگیری  یا  محیط زیست 
محیط زیست  از  حفاظت  دیگر،  به عبارتی  می شود.  گفته 
در  زیست،  محیط  از  نگهداری  به منظور  که  است  تالشی 

سطوح شخصی، سازمانی یا دولتی انجام می شود. 
با توجه به رشد جمعیت و تکنولوژی، محیط زیست گاهی 
به رسمیت شناختن  که  حالی  در  می شود،  گرفته  نادیده 
فعالیت های حفاظت از محیط زیست امری ضروری است. در 
این راستا از سال 19۶0، جنبش های فعال زیست محیطی 
ایجاد شده اند که در این زمینه فعالیت دارند، اما متاسفانه 
هیچ توافقی در مورد میزان اثر فعالیت های انسانی بر روی 
گاهی  حفاظتی  اقدامات  و حتی  ندارد  وجود  محیط زیست 

مورد انتقاد قرار می گیرند.
طبیعت یا زیست بوم، به زندگی گیاهان، حیوانات، حشرات 
و سایر موجودات زنده با شرایط طبیعی در منطقه ویژه ای 
موجودات  انواع  با  منطقه  هر  زیست بوم  می شود.  گفته 
شرایط  و  ارتفاع  جغرافیایی،  موقعیت  به  توجه  با  آن  زنده 

آب وهوایی آن بررسی و تعیین می شود. 
را  طبیعت  متنوع ترین  که  است  کشورهایی  از  یکی  ایران 
دارد. بنابراین توجه به طبیعت و حفظ محیط زیست باید در 
اولویت عملیات معدن کاری کشور قرار گیرد تا محیط زیست 
و جانداران از خطرات فعالیت های اکتشافی و معدنی ایمن 

باشند.
آسیب های  بدون  معدن کاری  عملیات  اصل  در 
زیست محیطی غیرممکن است، در هر معدنی که برداشتی 
از آن صورت می گیرد، طبیعت از حالت بکر خارج می شود 
سنگ  استخراج  هرچند  است.  غیرقابل اجتناب  امر  این  و 
افزایش  امروزه  دارد،  دیرینه  قدمتی  معادن  از  فلزات  و 
آسیب های  پیشرفته  تکنولوژی های  با  معدن کاری  عملیات 

زیست محیطی را بیشتر کرده است. 
یکی از این آسیب  ها تغییر ظاهر محیط زیست و خارج کردن 

حفظ زیـست  بـوم جـانوری
در حریــم معـــادن

نازنیــن گـرمابی/ کــارشــناس معـــدن

آن از حالت بکر و دست  نخورده است. انفجارات و حمل و 
نقل ها نه تنها ظاهر محیط را برهم می زنند، آلودگی صوتی 
باعث  این مسئله  ایجاد می کنند که  نیز در طبیعت  شدید 
زیست بوم ها  تهدید  و  جانوری  گونه های  از  بسیاری  فرار 
می شود. اگر قرار است محیط زیستی سالم برای آیندگان 
به جا بگذاریم باید بتوانیم این آسیب ها را به حداقل برسانیم.

        روش های حفظ زیست بوم جانوری و به 
در  آن  به  وارده  آسیب های  حداقل رساندن 

اثر عملیات معدنی:
1  تهیـه سرپـوش برای چاهک ها و ترانشـه های اکتشافی 
خارج از سایت معدن و خارج از محدوده پیشکار اکتشافی 

که محل عبور جانوران است
2  تعبیـه آبشخـورها و سرپنـاه هایی در اطـراف و حـریم 
از  دور  بخشی  در  حیوانات  استقرار  جهت  معادن  محدوده 

ماشین آالت معدنی 
اطراف  مناطق  در  جدید  زیستگاه  ایجاد  و  درخت کاری   3
معادن در جهت تسهیل مهاجرت حیوانات به حریمی امن 

و دور از محل معدن 
فصل  در  منطقه  جانوران  برای  خوراک  و  علوفه  تامین   4

سرما در جایی به دور از عملیات معدنی
5  ایجاد سد خاکی جهت جلوگیری از نزدیک شدن جانوران 

منطقه به سایت های معدنی
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ومتــالــورژی  هیــدر
  برای بازیـافت فلـزات بـا ارزش

مجتبی معین جهرمی/ پژوهشگر حوزه شیمی

فــرآیند

بشر هزاران سال پیش آموخته است که چگونه کوره بسازد 
و از آتش برای ذوب سنگ ها و تولید فلزات استفاده کند، 
سنگ  فرآوری  برای  آبی  محلول های  و  آب  از  استفاده  اما 
معدن، بسیار دیرتر و عمدتاً در زمان کیمیاگران که اسیدها 
این  با  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  شدند،  شناخته  قلیاها  و 
حال، ظهور هیدرومتالورژی مدرن را می توان به پایان قرن 
نوزدهم نسبت داد، یعنی زمانی که دو عملیات و فرایند مهم 
کشف شدند: فرآیند سیانیداسیون طال و نقره و فرآیند بایر 

برای بوکسیت.
ترکیب  یا  فلز  استخراج  روش  هیدرومتالورژی،  فرایند های 
فلزی از یک سنگ معدن از طریق پیش آماده سازی است که 
شامل استفاده از یک عامل لیچینگ، جداسازی ناخالصی ها 
و رسوب دهی می شود. این روش در استخراج اورانیوم، طال، 
روی، نقره، مس و ... از سنگ معدن با عیار پایین استفاده 
می شود و با توسعه فرآیندهایی مانند استخراج با حالل و 

تبادل یونی بهبود یافته است.
از متالورژی استخراجی، شیمی و  هیدرومتالورژی ترکیبی 
استفاده  مختلف  منابع  از  استخراج  برای  که  است  فناوری 
مواد  محلول ها،  معدن،  سنگ  شامل  منابع  این  می شود. 
بازیافتی، پساب های صنعتی، مواد واسطه ای و کنسانتره های 

معدنی است که به محصوالت مفید تبدیل می شوند.
         هیدرومتـالورژی به طور معمـول به سه قسمت 

کلی تقسیم بندی می شود:
    لیچینگ  

تا  می کنند  استفاده  محلول هایی  از  لیچینگ  فرایند  در 
رایج ترین  بیرون بکشند.  را  فلزات درون سنگ های معدنی 
اسید  می شوند،  استفاده  لیچینگ  برای  که  محلولی هایی 

سولفوریک رقیق و هیدروکسیدسدیم هستند.
    تغلیظ و خالص سازی

بعد از انجام عملیات لیچینگ، محلول فیلتر شده باید تغلیظ 
یک  به  استخراج  برای  آن  فلزی  یون های  غلظت  تا  شود 
محلول  در  گاهی  همچنین  برسند.  استاندارد  و  نرمال  حد 
یون های فلزی نامطلوبی وجود دارند که باید از محلول پاک 

شوند.
    استخراج فلز یا ترکیب فلزی

در این مرحله که فرآیند آخر است فلز از محلول استخراج 
می شود.

     
زیر  اهداف  برای  است  ممکن  هیدرومتالورژی       

استفاده شود: 
نمک  مثال،  به عنوان  آنها؛  از رسوبات  بازیابی نمک ها      

معمولی،کربنات سدیم، پتاس، بوراکس و غیره.
    تولید محلول های خالصی که در آنها فلزات با خلوص 
باال می توانند از طریق الکترولیز تولید شود، به عنوان مثال، 

روی، کادمیوم، نیکل، مس، طال و نقره.
از آنها استفاده      تولید ترکیبات خالص که می توان بعداً 
مثال،  دیگر.  روش های  با  خالص  فلزات  تولید  برای  کرد 
با  بریلیوم  و  اورانیوم  منیزیم،  آلومینیوم،  خالص  ترکیبات 
روش های هیدرومتالورژی تولید می شوند اما فلزات خود یا 
توسط الکترومتالورژی )آلومینیوم و منیزیم( تولید می شوند 

و یا توسط پیرومتالورژی )اورانیوم و بریلیم(.
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اکسیدکننده  برای بازیـافت فلـزات بـا ارزش سنگ معدن 

فرآیند لیچینگ

فیلتراسیون پسماند

       تغلیظ وخالص سازی

ته نشینی

رسوب دهنده ها 
یا

جریان الکتریکی

              فلزات                           ترکیبات خالص                    

معرف لیچینگ

طرح کلی فرآیند  هیدرومتالورژی
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شمار  افزایش  و  مختلف  صنایع  توسعه  به دلیل  امروزه 
آبی  اکوسیستم های  به  سنگین  فلزات  ورود  کارخانه ها، 
بسیار  تجزیه  برابر  در  سنگین  فلزات  است.  یافته  افزایش 
مقاوم هستند و امکان تجمع آنان در بدن آبزیان به عنوان 

یک بخش مهم از زنجیره غذایی انسان وجود دارد. 
نانوتکنولوژی در شناسایی فلزات سنگین، اندازه گیری آن ها 
و کاهش آلودگی های ناشی از آن ها نقش کلیدی ایفا می کند. 
ذرات نانو به دلیل داشتن اندازه کوچک، سطح مقطع زیاد، 
موجب  که  منحصربه فرد  شبکه اي  نظم  و  کریستالی  شکل 

کـاربـرد نانـومواد
 بـرای بازیـافت فلزات سنگین 

فناوري نانو  و  کاربرد آن در تصفیه آب

واکنش پذیري باالی آن ها می شود، می توانند براي تصفیه و 
تبدیل آالینده ها به مواد بی ضرر و یا کم ضررتر استفاده شوند.

مجتبی معین جهرمی/ پژوهشگر حوزه شیمی

  فناوري نانو در سه حوزه مرتبط با آب اهمیت دارد:
   1  تشخیص آلودگی   

  2  تصفیه و رفع آلودگی
  3  جلوگیري از ایجاد آلودگی
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   حذف آرسنیک با نانوذرات مس
   حذف کروم و آرسنیک با نانوذرات اکسید آهن

   حذف مس، کبالت و نیکل با نانوذرات آهن
   حذف ترکیبات آلي با نانوذرات آهن

   حذف آالینده ها با نانوذرات آهن 
   کاهش نیترات با نانوذرات دوفلزي پاالدیم- مس

   گندزدایي آب با نانوذرات نقره

ثابت شده  روش  یک  به طورکلی  جذب  نانوجاذب ها:    1
براي خالص سازي و تصفیه آب بوده که شامل فرایند جذب 

و انتقال یون ها از فاز محلول به فاز جامد است.
دو  بین  انتخابي  و  نفوذپذیر  مانع  یک  نانوصافی ها:   2
گونه  فقط  که  است  گونه  دریافت کننده  و  گونه  حاوي  فاز 

شیمیایي انتخاب شده می تواند از آن عبور نماید.
3 نانوکاتالیست ها: بدیهی است که کاتالیزرها کاربردهای 
در  نانوکاتالیست ها  دارند،  مختلف  فرایندهای  در  کلیدی 
انرژي  مقدار  به  نیاز  که  معمولي  کاتالیست هاي  با  مقایسه 
هستند،  مضر  محیط  براي  یا  دارند  بیشتري  فعال سازي 

مي توانند جایگزین های خوبی باشند. 
در  مغناطیسی  نانوذرات  مغناطیسی:  نانوذرات   4
آلودگی  سنجش  دستگاه های  مانند  مختلف  دستگاه های 
استفاده  و حس گرها  الکترودها  در  کاربردی  مواد  به عنوان 

می شوند.

نانـوذرات موثر در حذف آالینـده ها 
در چهـار طبقـه زیـر قرار می گیـرند:

انـواع نانـو جـاذب های پـرکـاربـرد 
در جـــذب فلـــزات سنـگیــــن 

نمونــه ای از حــذف فلـــزات
 سنگیــن توســط نانــومــواد 

1  نانو لوله های کربنی: نانولوله های کربنی در واقع صفحاتی 
غلتک مانند  قسمتی  درون  که  هستند  کربن  اتم های  از 
عالی،  واکنش پذیری  باال،  ویژه  سطح  می کنند.  حرکت 
مقاومت حرارتی و مکانیکی فراوان و خصوصیات شیمیایی، 
الکتریکی و فیزیکی منحصربه فرد از نقاط قوت این لوله ها 
محسوب می شوند. نانولوله های کربنی قادرند انواع مواد آلی، 
غیرآلی، فلزات سنگین و نیز گروهی از آلودگی های میکروبی 
و ویروسی را از محیط زیست انسان، آبزیان و اکوسیستم های 

آبی حذف نمایند.
ارزانی،  فراوانی،  به دلیل  آهن  نانوذرات  آهن:  نانوذرات   2

در  باال  بازدهی  و  توانایی  سریع،  واکنش  غیرسمی بودن، 
گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  بسیار  سنگین،  فلزات  جذب 
نانوجاذب های آهن شامل نانوذرات Fe3O4 و نانوذرات آهن 

صفر ظرفیتی هستند.
اکسید  نانوجاذب  میلی گرم   1 غلظت   :NiO نانوذرات    3
نیکل در دمای 20 درجه سانتی گراد و pH حدود 3 به عنوان 
از  کادمیوم  و  فلز سنگین مس  دو  در جذب  بهینه  جاذب 

اکوسیستم های آبی شناخته می شود.
4 نانوذرات )Santa Barbara Amorphous (SBA: جهت 
مواد  و  سنگین  فلزات  یون های  و حذف  رنگی  مواد  حذف 

آالینده به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند.
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1 خاصیـت ضد میکروبی: نانوذرات اکسید نیکل دارای 
باکتری های  برابر  در  قابل توجهی  باکتری  ضد  ویژگی های 
گرم مثبت و گرم منفی هستند و می توانند یک ابزار جدید 
برای مقابله با باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک باشند.

  2   خـاصیـت کـاتالیزوری: 
در  نانوذرات  کاتالیزوری  راندمان 
دلیل  به  حجیم  مواد  با  مقایسه 
بسیار  سطح  مقطع وسیع آن ها 

باال است.
مغناطیسی:  خاصیـت     3
به عنوان  نیکل  اکسید  نانوذرات 
ماده مغناطیسی، در دستگاه های مختلف استفاده می شوند 

)اغلب در الکترودها و سنسورهای شیمیایی(.

نـانـوذرات  اکسیـد نیـکل
محدثه حبیبی راد/ کارشناس شیمی

فرمول  با  معدنی  شیمیایی  ترکیب  یک  نیکل  اکسید 
نیکل  اکسید  کانی  فرم  به طورکلی  است.   NiOشیمیایی
"Bunsenite" بسیار نادر و کمیاب بوده و به عنوان اکسید 

پایه فلزی طبقه بندی می شود.
ساختار  با  مهم  انتقالی  فلز  اکسید  یک  نیکل  اکسید 
در  موثر  کاتالیست  یک  به عنوان  که  است  مکعبی  شبکه 
کاربرد  دارای  آلی  ترکیبات  از  وسیعی  طیف  اکسیداسیون 

فراوان است. 
می شوند  ظاهر  سبز  پودر  به صورت  نیکل  اکسید  نانوذرات 
و در دسته بسیار سمی درجه بندی می شوند. این ذرات به 
قوی  اکسیدی  و  مغناطیسی  و  ویژگی های شیمیایی  دلیل 

مورد توجه هستند. 
نانوذرات اکسید نیکل به طور کامل 
درنتیجه  هستند  نامحلول  آب  در 
پساب ها  از  آن ها  جداسازی 

به راحتی قابل انجام است.

      
      

از  استفاده  با  اکسیدنیکل  نانوذرات  سنتز         
چندین روش انجام می شود:

 1    هم-رسوبی
2   هیدروترمال

3   سـل-ژل

سنتز نانوذرات نیکل و اکسید نیکل توسط شیمی سبز نیز 
باال(،  )زیست-سازگاری  محیط زیست  با  سازگاری  دلیل  به 
سمیت  آسان،  انجام پذیری  مطلوب،  اقتصادی  چشم انداز 
سلولی کم و فعالیـت آنتی اکسیدانی و ضد میکـروبی باالی

به  ویژگـی ها  این  است.  مفیـد  تشکیـل شـده  نانـوذرات 
تجاری سازی نانوذرات Ni و NiO در جهت استفاده از آن ها 

در پاکسازی محیطی و نانوپزشکی کمک می کنند.

خــواص نـانــوذرات

نانـوذرات اکسیـدنیکل
ویـژگی های  دلیـل  بـه 
شیمیـایی، مغناطیـسی 
مورد  قوی  اکسیدی  و 

توجه هستند
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3   اجزای سازه ای سبک وزن در هوافضا
4   فیلترهای نوری فعال قلیایی

بـرای        لیتـیوم  نیـکل  اکسیـد  کاتـدهای   5
میکروباتری های لیتیوم

6    به عنوان جاذب برای رنگ بری رنگ زاهای آزو 
ضـد  الیـه هـای  و  کـاتـالیــزور  بـه  عنـوان    7

فـرومغناطیسی

کـاربردهـای نانـوذرات اکسیـد نیـکل

ذرات اکسید نیکل بسیار ریز، با اندازه های یکسان و پراکنش 
مواد  فیلم ها،  تولید  قبیل  از  مختلفی  زمینه های  در  خوب 
مغناطیسی، سرامیک، تهیه باتری و غیره مورد استفاده قرار 
می گیرند، این ذرات به طورخاص در موارد زیر به کار می روند:

1    نانـوسیم ها، نانــوالیاف و آلیــاژها
و  پالستـیک  الکــتروکـرومیک،  پوشـش های   2

منسوجات
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پنتا اکسید وانادیوم )V2O5( که وانادیا نیز نامیده می شود، 
یک ترکیب معدنی با خاصیت اکسیداسیون باال است. نقطه 
ذوب آن ۶27 درجه سانتیگراد است و از روش تشویه نمکي 

ماده خام، تولید مي شود. 
محصول تشویه، واناداتي قابل حل در آب است که به عنوان 
برده  به کار  آن  ترکیبات  و  وانادیم خالص  تولید  اولیه  ماده 
مي شود. این کار توسط یکي از نمک هاي سدیم که قیمتي 

مناسب و راندماني باال داشته باشند، انجام مي شود. 
و  کلرور  کربنات،  نوع  از  بیشتر  استفاده شده  نمک هاي 
هستند.   )Na2SO4( و   (Na2CO3( ،NaCL سولفات 
وجود   V2O5 به دست آوردن  برای  روش  به طورکلی چندین 
جمله  از  می شوند،  مختلف  ساختارهای  منجربه  که  دارد 
هیدروترمال،  سنتز  سل-ژل،  روش های  به  می توان  آن ها 
 )PVD( رسوب فیزیکی بخار ،)CVD( رسوب شیمیایی بخار
روش های مبتنی بر الگو و تکنیک های میسل معکوس اشاره 
کرد. پنتا اکسید وانادیم V2O5 در فرم تجاري به صورت ورقه 

و پودر موجود است.

واسطه  نقش  بودن  دارا  بر  افزون  وانادیم  اکسید  پنتا      
در  اکسیداسیوني  کاتالیست  یک  به عنوان  فلز،  تولید  در 
فرایندهاي کاتالیستي همگن و ناهمگن داراي کاربرد فراوان 
بوده و در تولید آلیاژهاي FeV و VAl نیز استفاده می شود. 
ورقه هاي گداخته شده  V2O5 به سبب کاهش وزن حرارتي 
کم، میزان کم غبار و گوگرد موجود در آن و چگالي باالي 
داده  ترجیح  فلز،  پودر  به  نسبت  مذاب،  درحالت  اکسید 

مي شوند.

کـــاربـــردهـای        

محـــدثه حـبیبی راد/ کــارشــناس شیـــمی

پنتـا  اکسیـد  وانـادیـوم
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محـــدثه حـبیبی راد/ کــارشــناس شیـــمی

به عنوان  باال،  حرارتی  مقاومت  ضریب  به دلیل  ترکیب  این 
برای  میکروبولومتر  آرایه های  و  بولومترها  در  ردیاب  ماده 
تصویربرداری حرارتی استفاده می شود. این ماده همچنین 
 0.1 )حداکثر   ppm در سطح  اتانول  سنسور  یک  به عنوان 
موارد  از  یکی  اسیدسولفوریک،  تولید  دارد.  کاربرد   )ppm

مهم استفاده از اکسید وانادیوم است که یک ماده شیمیایی 
مهم صنعتی با تولید جهانی ساالنه حدود 1۶5 میلیون تن 

در سال، به ارزش تقریبی 8 میلیارد دالر است.

    از دیگر کاربردهای پنتا   اکسید وانادیوم می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

تولید فرو وانادیوم
تولید آلیاژهای فوالدی 

تولید کاتالیست وانادیوم 
تولید رنگ  

تولید شیشه سرامیک 
تولید فلز خالص وانادیوم 

تولید باتری
استفاده در صنایع پتروشیمی

خردایش
کانه آرایی

پرعیار سازی

کلسینه کردنفلز وانادیوم

رسوب آمونیوم متا وانادات

تنظیم pH و حذف ناخالصی ها

V2O5 با خلوص باال

مخلوط شدن با نمک سدیم

تشویه در 900 درجه سانتی گراد

حرارت دهی در 700 درجه سانتی گراد

) Tech  grade (  پنتا اکسید وانادیوم

کاهش در920 درجه سانتی گراد

مخلوط شدن با کلرید و پودرکلسیم

Na2SO4 حل کردن در محلول آبی

Na4V6O17 کیک قرمز

Na4Cl  اضافه کردن       

 pH اضافه کردن سولفوریک اسید برای تنظیم

حل سازی درآب

وانادات قابل حل در آب

کنسانتره آهن با عیار وانادیوم 1/77 درصد

کاتالیست مصرفی سنگ معدن حاوی وانادیوم
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 کبالت )Co( یک عنصر فلزی با خواص مغناطیسی است 
که خواص شیمیایی آن بسیار شبیه به آهن و نیکل است. 
پراکنده  در طبیعت  به طور گسترده  آن  ترکیبات  و  کبالت 

هستند. 
این عنصر نقش مهمی در بدن انسان دارد برای مثال بخشی 
از ویتامین B12  است که یک ویتامین ضروری برای اغلب 
جانوران است. این فلز، سیستم خون سازی بدن را تحریک 
کرده و تولید هموگلوبین را افزایش می دهد، بنابراین گاهی 
می تواند به عنوان درمان آنمی مورداستفاده قرارگیرد. کبالت 
می تواند از طریق آشامیدن آب، تنفس هوا، خوردن غذاهایی 
بدن  وارد  پوست  با  تماس  و  هستند  عنصر  این  حاوی  که 

انسان شود. 
درحقیقت کبالت، اغلب از دستگاه تنفسی و گوارش جذب 
می شود ولی جذب از طریق پوست نیز می تواند به آهستگی 
اتفاق بیفتد. این فلز عمدتاً از طریق ادرار و به میزان کمتری 

از طریق مدفوع دفع می شود. 
که  به طوری  فلز،  این  باالی  مقادیر  معرض  در  قرارگرفتن 
میزان کبالت در بدن انسان بیشتر از حدمجاز شود مشکالت 
معنی دار  افزایش  جمله  از  داشت،  درپی خواهد  را  زیادی 
سایر  و  مغز  و  کلیه، شش، طحال  کبد،  در  فلز  این  مقدار 

اندام ها، می تواند خطر ساز شود. 
  

حیوانات،  بدن  در  کبالت  مقدار  باالرفتن  عالمت  اولین 
افزایش مقدار سرمی آلفاگلبولین است. اگر ورود کبالت به 
بدن به صورت محلول از طریق دهان، باال رود ممکن است 

پلی سیتمی  حاصل شود. 
به  است،  هموگلوبین  با  تولید  همراه  اغلب  پدیده  این 
باشند.  در دسترس  کافی  به مقدار  و مس  آهن  که  شرطی 
گلبول های  تشکیل  که  می رسد  به نظر  بدین ترتیب 

عامل  به علت  کبالت  تجویز  از  پس  زیاد  به مقدار  قرمز 
به طورکلی  است.  آن  اریتروپوئیتیک  تحریک کنندگی 
پیچیده  بالینی  با یک سندرم  بدن  ازدیاد کبالت در  اثرات 
مشخص می شوند که اغلب نورولوژیک است )مانند اختالل 
و غدد  عروقی  قلبی  نقص  با  و می تواند  بینایی(  و  شنوایی 
درون ریز همراه باشد. عالئم دیگر شامل استفراغ و تهوع و 
رادیواکتیو  ایزوتوپ های  است. همچنین  تیروئید  به  آسیب 
کبالت باعث ریزش مو، نازایی، خونریزی، کما و حتی مرگ 
می شوند. کبالت می تواند سرطان زا باشد، درماتیت آلرژیک 
ایجاد کند و مشکالت فراوان دیگری را رقم بزند که عالئم 
مرگ  و  دائمی  ناتوانی  باعث  و  یافته  افزایش  به تدریج  آنها 
است  ممکن  کبالت  حاوی  گردوغبار  استنشاق  می شوند. 
باعث آسم شود و عالئمی مثل سرفه، تنگی نفس و انقطاع 
تنفس ایجاد کند و بعد منجر به واکنش های پاتولوژیک در 
پارانشیم ریه شود که مشکالت حاصل از آن را "بیماری فلز 
سخت" گویند و عالئم آن از آلوئولیت شدید، پنومونیت تا 

مرحله نهایی فیبروز ریوی متغیر است.

سمیت کبالت  در انسان 

اثـرات ازدیاد کبالت در بدن

محـــدثه حـبیبی راد/ کــارشــناس شیـــمی
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آنتی بادی های مونوکلونال درصد باالیی از داروهای بیولوژیک 
موجود در بازار را تشکیل می دهند و شامل دسته عمده ای 
را  بیودارویی  صنایع  مالی  رشد  که  می شوند  مولکول ها  از 

هدایت می کنند. 
اسید  توالی  در  پروتئین ها  بیولوژیکی  فعالیت  اگرچه       
قابل توجهی  به طور  اما  است  شده  رمزگذاری  آن ها،  آمینه 
دآمیداسیون،  مانند  ترجمه  از  پس  تغییرات  تحت تأثیر 
)بریده  لیز  نهایی  فرآیند  دی سولفیدی،  پیوند  تشکیل 

گلیـکـوزیالسیون  و  شدن( 
مثـال،  برای  می گیـرد.  قرار 
عمـل،  مکانیـسم  به  بسته 
اثربخشی بالینی یک مولکول 
با  است  ممکن  بیوتراپی 
آن  گلیکوزیالسیون  الگوی 
آنتی بادی های  شود.  تعیین 
مناسب  روشی  مونوکلونال 
عفونت هایی  تشخیص  برای 
مانند تبخال، کالمیدیا و ایدز 

هستند.
آنتی بـادی  هـای  از  بـرخـی 
رنـگ هایی  به  مونـوکـلونال 
متصل شده اند که تحت تاثیر 
می درخشند  فلورسنت  نور 
شـناسـایی  می توانـند  که 
بیماری را بسیار آسان کنند. 
از  استفاده  موفقیت  دلیل 
مونـوکـلونال  آنتی بـادی های 
را  آن ها  که  است  این  در 

می توان برای اتصال اختصاصی با آنتی ژن ها تولید کرد. برای 
آنتی بادی های مونوکلونال  به بدن فرد،  تزریق  مثال هنگام 
به سلول های سرطانی متصل می شوند و این کار شناسایی 
یا  تومور سرطانی را آسان می کند و می توان آن را درمان 

حذف کرد. 
         نشانگر این آنتی بادی ها پروتئین یا تگ هایی هستند 
که در آزمایشگاه ساخته شده و می توانند به اهداف خاصی 
آنتی ژن های روی سطح سلول های سرطانی  مانند  در بدن 

وهـای بیولوژیـک تولیدشده با  دار
احسان کریمی/ پژوهشگر حوزه بیوتکنولوژیآنتی بادی مونوکلونال

Image source:"Inhibitory monoclonal antibodies to human cytochrome P450 enzymes
 a new avenue for drug discovery". Trends in Pharmacological Sciences. 20 (11): 432–438.
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       در ایران برخی از شرکت های داروسـازی بیوتکنولوژی، 
پروسه تولید این آنتی بادی های مونوکلونال را در مقیاس 
باال انجام می دهند. ابتدا توسـط مهندسی ژنتیک الین های 
سلولی را برای تولید محصول هدف تغییر می دهند. فرایند 
کلونینگ و پی سی آر در الین های سلولی صورت گرفته 
و ژن ها در سیستم های سلولی اختصاصی بیان می شوند، 
CHOs که یک الین  یا   CHO مثال در مدل سلول های 
محیط  در  را  سلول ها  این  است.  شده  مهندسی  سلولی 
به  تا  می دهند  کشت   Frist cho مانند  مخصوص  کشت 
این  کشت  و  دادن  پاساژ  از  بعد  و  برسند  نظر  مد  مقدار 
سلول ها آنها را وارد سیستمی به نام بیوراکتور کرده و برای 
تولید پروتئین ها در مقیاس باال استفاده می  کنند. بعد از 
تولید انبود و اتمام زمان کشت، آنها را از بیوراکتور برداشت 

مونوکلونال  آنتی بادی های  از  مختلفی  انواع  شوند.  متصل 
یک  به  مختلف  اختصاصی  اهداف  بنابر  که  دارند  وجود 

آنتی ژن متصل می شوند.
و  کرده  عمـل  اختـصاصی  بسیار  آنتـی بادی ها  این        
تشخیص  در  و  شوند  تولید  نامحدود  مقادیر  به  می توانند 
مفید  بسیار  پاتوژن ها  آنتی ژن  شناسایی  برای  بیماری ها 

اولین تکنیک مهندسی شده  تکنولوژی هیبرودیوم  هستند. 
موش  از  روش  این  در  است،  مونوکلونال  آنتی بادی های 

به عنوان مدل استفاده گردیده است.

کرده و وارد بخش خالص سازی می کنند. نکته ایی که در 
بخش کشت مهم است، تغییرات پس از ترجمه پروتئین ها 
می باشد که می تواند در کنترل کیفی و بهینه سازی فرایند 
شیمیایی  و  فیزیکی  روش های  با  بگذارد.  مستقیم  تاثیر 
مانند استفاده از بافر ها و دستگاه های خاص این سلول ها 
انتخاب  با  ریفولد می شوند، سپس  پروتئین ها  و  لیز شده 
ستون های کروماتوگرافی توسط رزین های مخصوص مثال  

mab select، محصول مورد نظر خالص می شود.

آنالیز   HPLC دستگاه  با  محصول  کیفیت،  تعیین  برای 
و  متعدد  تست های  و  بررسی ها  انجام  از  پس  و  می شود 
دریافت نتایج صحیح، این دارو می تواند پس از اخذ مجوز 

سازمان غذا و دارو، وارد بازار شود و به فروش برسد.
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mRNA    واکســن
                     

        واکـسن، ویـروس یا باکتـری ضعـیف شده ای است 
ولی  تزریق می شود،  بدن  به  ایمنی  پاسخ  ایجاد  برای  که 
به تازگی این تعریف، دچار تغییراتی شده است زیرا در عصر 
به وجود   mRNA واکسن های  نام  به  واکسن هایی  نوآوری، 
خطر  و  شده  محفوظ  نانوذرات  از  غشایی  در  که  آمده اند 

آسیب به ژن های فرد واکسینه شده را از بین می برند. 
نیستند و  زنده  نوع واکسن ها دارای ویروس  این  همچنین 
خطر بیماری زایی در بدن فرد واکسینه شده را از بین برده اند 
و همان کارایی واکسن های قدیمی و البته با کیفیت باالتر 

را دارا هستند. 
تولید  و  طراحی  کریسپر،  و   PCR مانند  روش هایی  وجود 
باعث  و  راحت تر کرده اند  بسیار  را  واکسن ها  نوع  این  انبوه 
ارزان ترشدن و باالبردن دقت این روش نسبت به روش های 

قدیمی شده اند. 

mRNA که معادل پادتن یک ویروس است در میان الیه 

دارای  نانوذره  این  سپس  و  می گیرد  قرار  نانوذره  غشایی 
ریبوزوم های  توسط  می شود،  سلولی  غشای  وارد   mRNA

و  می شود  ترجمه  سلول  سیتوپالسم  محیط  در  موجود 
آنتی ژن های  به  برای سلول، گیرنده های پروتئینی حساس 
به  سلول  که  هروقت  تا  می کند  تولید  را  موردنظر  ویروس 

ویروس برخورد کرد، بتواند به سرعت واکنش نشان دهد. 
چندین نکته مثبت درباره واکسن های mRNA وجود دارد 
که حائز اهمیت هستند: mRNA این واکسن ها هرگز وارد 
بر  و  نمی کند  برقرار  ارتباطی  آن  با  و  نشده  سلول  هسته 
روی ماده ژنتیکی فرد واکسینه شده تاثیری ندارد، تولید این 
نوع واکسن ها سریع تر و وسیع تر است و همچنین این نوع 
واکسن ها نتایج عفونی ندارند و در کل استانداردتر هستند. 

احسان کریمی/ پژوهشگر حوزه بیوتکنولوژی

Image source:Front. Immunol., 27 March 2019 Sec. Vaccines and Molecular Therapeutics

چیست؟                     
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   بیــوراکتـورها 
کـــاربـــردآن ها و    
  از گذشـــته تا حـال

        فتوبیوراکتورها )بیوراکتورهای نوری(:
سیستم  با  بیوراکتورهایی  به  معموال  بیوراکتورها  نوع  این 
ساختار  به واسطه  که  می شود  گفته  مواد  بسته  گردش 
شفاف و امکان عبور نور از آن ها معموال برای رشد خزه ها، 
نیاز  که  اتوتروف  میکروارگانیسم های  کاًل  و  سیانوباکترها 

اصلی آن ها برای رشد و نمو نور است استفاده می شوند. 
این  در  چربی ها  و  قندها  عدم   وجود  یا  و  کمبود  دلیل  به 
به  نسبت  محیط ها  این  فتوبیوراکتوری،  کشت  محیط های 
قارچی  و  باکتریایی  برابرآلودگی های  در  بیوراکتورها  سایر 

مقاوم تر هستند.

وبی هوازی:        بیوراکتورهای میکر
اکسیژن رسانی  مخزن  و  پروانه  دارای  بیوراکتورها  نوع  این 
رشد  برای  زیرا  هستند  باال  اختالط  قدرت  همچنین  و 
میکروب های هوازی باید اکسیژن در دسترس باشد و مخزن 
اکسیژن در محیط کشت مایع باعث تشکیل حباب های ریز 
ریزتر  پره چرخان،  با  برخورد  در  این حباب ها  می شود که 
که  هستند  قابل استفاده  میکروارگانیسم ها  برای  و  شده 
معموال این نوع بیوراکتورها دارای جریان های باز می باشند.

       بیوراکتورهای کشت سلولی:
و  دارند  زیادی  استفاده  داروسازی  بیوراکتورها در  نوع  این 
همچنین در آن ها معموال پره چرخانی موجود نیست زیرا 
معموال  می شود.  سلول ها  به  آسیب زدن  و  خردشدن  باعث 
اکسیژن  باز محیط کشتی و همچنین مخزن  دارای جریان 
و  می کند  پخش  سلول  رشد  برای  را  اکسیژن  که  هستند 

انسان ها  زندگی  در  حال  به  تا  قدیم  دوران  از  بیوراکتورها 
بر  ایفا کرده اند و همواره در حال پیشرفت  نقش مهمی را 
طبق نیاز های روزانه ی ما هستند. از ظروف سفالی قدیمی 
می شد  استفاده  سرکه  یا  و  ماست  به دست آوردن  برای  که 
از آن ها  امروزی که  استوانه های فوالدی ضد زنگ مدرن  تا 
می توان برای کشت سلولی و یا داروسازی و صنایع غذایی و 
غیره استفاده کرد، همگی بیوراکتور نامیده می شوند. به طور 
کلی بیوراکتور ظرفی است که در آن مواد زیستی حاصل 
... تولید  از فعالیت یک موجود زنده مانند باکتری، قارچ و 

می شود.
و  واکسن،  دارو،  عطر،  تولید  برای  می توان  بیوراکتورها  از   
بافت استفاده کرد.  همچنین در کشت سلولی و مهندسی 
برای کشت سلول در بیوراکتورها می توان از دو مدل اصلی 
محیط کشت های ثابت و یا تعلیقی )معلق( استفاده کرد که 
میکروارگانیسم های  می توان  تعلیقی  محیط کشت های  در 
متنوع تری را کشت داد، زیرا نیازی به سطح بستر خاصی 
خوردن  بهم  به  توجه  با  و  نیست  سلول ها  چسبیدن  برای 
مواد  بیوراکتور،  در  موجود  همزن  توسط  آن ها  یکنواخت 
غذایی بیوراکتور به طور یکنواخت در بین آن ها در گردش 
بیوراکتور حذف  از  زائد آن ها توسط پساب ها  مواد  و  است 

می شوند.
یا  سلول  بیشتری  مقدار  دادن  کشت  امکان  همچنین   
میکروارگانیسم در محیط های تعلیقی وجود دارد. بنابراین 

این نوع بیوراکتورها برای استفاده های صنعتی مفید ترند. 
دارند،  مختلفی  انواع  کاربردشان  نوع  به  بسته  بیوراکتور ها 

مانند:

 

احسان کریمی/ پژوهشگر حوزه بیوتکنولوژی
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همین طور دارای مخزن دی اکسیدکربن نیز هستند.

        بیوراکتورهای موج  )یکبار مصرف(:
و  نیست  اثری  استوانه ای  ظرف  از  بیوراکتور  نوع  این  در 
عملیات در یک محیط پالستیکی انجام می شود که محیط 
پالستیک  زیر  متحرک  صفحه  توسط  آن  داخل  در  کشت 
پخش  و  هم زدن  باعث  تالطم  این  و  می شود  موج دار 
سلول های  کشت  برای  می شود.  کشت  محیط  یکنواخت 
بستر  سیال،  بستر  بیوراکتورهای  از  می توان  نیز  چسبنده 

ثابت و یا همزن دار با میکروکریرها استفاده کرد. 
     

 

درنظر  بیوراکتورها  کار  برای  کلی  حالت  سه       
گرفته شده است که عبارتند از:

را  به حداکثر رسیدند آن  Batch که وقتی محصوالت    1
تخلیه و دوباره بیوراکتور را مجهز می کنند. 

و جریان  متابولیت ها  از  ثابتی  که حجم   Continuous   2
برای  کارکرد  از  نوع  این  معموال  نگه می دارد.  را  پساب 

تحقیقات علمی استفاده می شود.  
ولی  دارد   Batch شبیـه  کـارکردی  که   Perfusion  3
پیچیده تر از آن است و برای تولید پروتئین های نوترکیب با 

مقیاس تجاری استفاده می شود. 
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در گذشته محققان برای اصالح ژنتیکی و ژن درمانی سلول ها 
از روش های انتقال ژن مانند استفاده از ویروس ها و یا فاژها 
مانند  گران قیمتی  روش های  همین طور  و  لیپوزوم ها  و 
Transcript Activator- و   Zinc Finger Nucleases

از  اما پس  Like Effector Nucleases استفاده می کردند 

برابر  در  باکتری ها  دفاعی  سیستم  مورد  در  که  مطالعاتی 
دچار  مذکور  روش های  از  استفاده  شد،  انجام  ویروس ها 
Crisper- آن شناسایی اصلی  دلیل  بزرگی شد که  تحول 

Cas9 بود. 
است  پروتئینی  یکی  دارد،  وجود  سیستم  این  در  جزء  دو 
و دیگری   )Cas9( انجام می دهد  را   DNA برش  که عمل 
sgRNA یا RNA راهنما می باشد. این دو بخش همراه هم 

برش  و  کرده  شناسایی  را   DNA از  بخش هایی  می توانند 
دهند. 

 DNA توالی  با  متناظر   RNAیک ابتدا  سیستم  این  در 
موردنظر رونویسی می شود و با پروتئین Cas9 کمپلکسی را 
ایجاد می کند، سپس پروتئین Cas9 توالی خاصی را روی 
از  بعد  و   PAM به نام  می کند  شناسایی  نظر  مورد   DNA

موجود درکمپلکس   sgRNA ،PAM توالی  با  جفت شدن 
کریسپر باعث بازشدن دو رشته  DNA از یکدیگر شده و با 

توالی مکمل خود جفت می شود. 
دو  و هر  وارد عمل می شود   Cas9 که  است  زمان  این  در 
رشته  DNA بازشده را قیچی می کند و بعد DNA پلیمرازها 
وارد عمل می شوند و DNA آسیب دیده را اصالح می کنند.

 Crisper-Cas9 این معمول ترین مورد استفاده از سیستم
انواع  برای  گسترده  به طور  می توان  سیستم  این  از  است، 
ویرایش DNA استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای 
یا برعکس، غیرفعال کردن ژن استفاده  افزایش رونویسی و 

کرد. 

به هرحال قابلیت های فراوان Crisper-Cas9، انقالبی را در 
حوزه ژنتیک به پا کرده اند.

در حالی قطعه قطعه کردن، خاموش کردن، تسریع رونویسی 
که  می شود  انجام  کریسپر  در  ژن  قطعات  جابه جاکردن  یا 
سلول نیز در حال انجام اعمال حیاتی خود است و به چرخه 
های اصلی سلولی آسیبی وارد نمی شود. به راحتی می توان 
این عملیات را در محیط های آزمایشگاهی طراحی کرد تا 

یک Crisper-Cas9 هدفمند داشته باشیم. 
بزرگی  بیماری ها کمک  از  بسیاری  درمان  در  این سیستم 
به دانشمندان کرده است و از آن برای کمترکردن نواقص 
و  انسان  در  خونی  بیماری های  و  طیور  و  دام  در  ژنتیکی 
و  شده  استفاده  زراعی  گیاهان  ژنتیکی  اصالح  همینطور 
از  در  بتواند  این حوزه،  در  علم  پیشرفت  با  که  است  امید 
بین بردن بیماری هایی چون سرطان، دیابت و بیماری های 

ژنتیکی نقش به سزایی داشته باشد. 

رفــع  در  آن  اثــرات  کریسـپر      و 
طیــور و  دام  انســان،  بیــماری های 

Image source:Genome editing with CRISPR-Cas nucleases, base editors, 
transposases and prime editors. Nat. Biotechnol. 2020, 38, 824–844

احسان کریمی/ پژوهشگر حوزه بیوتکنولوژی
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ارزش غــذایی
)Tenebrio molitor( و میل ورم  الر
                            و مـوارد مصـرف آن

نیاز روزافزون جامعه به منابع پروتئینی و انرژی از یک سو، 
مانند  متعارف  غذایی  مواد  برخی  سر  بر  فزاینده  رقابت  و 
به  را  انسان  دیگر،  از سوی  دام  و  انسان  بین  و ذرت  سویا 
مناسبی  یافتن جایگزین  به دنبال  تا  است  واداشته  امر  این 
انرژی و سایر مواد مغذی برای خود  برای تامین پروتئین، 

و دام ها باشد. 
آن ها  انتخاب  در  مهمی  نقش  خوراکی  اقالم  ترکیبات 
به عنوان غذا در صنعت پرورش دام، طیور و آبزیان دارند. در 
بالقوه حشرات برای  حال حاضر چندین مطالعه بر توانایی 
تبدیل شدن به یک ماده استاندارد در خوراک دام و طیور 
تأکید کرده اند و استفاده از این حشرات و یا الرو آن ها در 
صنعت تغذیه جانوران به ویژه پرندگان و آبزیان رو به افزایش 

است. 
و  مناسب  غذایی  ارزش  به  توجه  با  الرو حشرات  و  کرم ها 

شکل1. مراحل رشد و تکامل الرو میل ورم

پروتئین، چربی ها،  نظر  از  آنها  غذایی  ارزش  نسبی  برابری 
و اسیدهای آمینه با نیاز جانوران به ویژه آبزیان مورد توجه 

قرار گرفته اند. 
        میل ورم  )Tenebrio molitor( الرو نوعی سوسک از 
خانواده تنیریونیده بوده که به آنها سوسک تاریکی یا کرم 
آرد نیز گفته می شود و در حال حاضر در مقیاس صنعتی 
تولید  این حشره معموال در غالت  تولید می شود. الرو  نیز 

می شود و فاقد هرگونه انگل و بیماری است. 
به صورت  کرم  این  از  می توان  که  داده اند  نشان  بررسی ها 
زنده و خشک شده به عنوان یک مکمل تغذیه ای برای تامین 
جانوران  سالمت  و  تولید مثل  رشد،  نگهداری،  نیاز های 

استفاده کرد.

احسان اسکوئیان/ پژوهشگر حوزه بیوتکنولوژی
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شکل2. الرو میل ورم 

موارد مصرف میل ورم
الرو این حشره به صورت گسترده ای در سراسر جهان جهت 
خزندگان  انواع  و  پرندگان  زینتی،  ماهیان  آبزیان،  تغذیه  

استفاده می شود. 
به ویژه  مرغ  پرورش  مزرعه های  در  الرو  این  از  استفاده 
گوشتی و مراکز پرورش پرندگان زینتی به عنوان یک وعده 
پتانسیل   Tenebrio molitor که  است  داده  نشان  غذایی 
دارد  را  تولید  و  رشد  برای  آنها  نیاز  مورد  پروتئین  تامین 
و می تواند بر ضریب تبدیل و سالمت آنها نیز تاثیر مثبت 

بگذارد. 
تامین  اثرات  بررسی  به  که  تحقیقاتی  در  همچنین       
که  شد  مشخص  بودند،  پرداخته  کرم  این  با  ماهی ها  نیاز 
نیاز  تامین  باعث  ماهی  خوراک  در  کرم  این  به کاربردن 

تولید  رشد،  برای  آن ها  معدنی  نیاز  از  بخشی  و  پروتئینی 
مثل و سالمت می شود. 

 
ارزش غذایی میل ورم 

 همان طور که اشاره شد، میل ورم حاوی مقادیر نسبتا باالیی 
پروتئین )۶0 تا 47%(، چربی )21 تا 43%( و خاکستر )%5( 
است که باعث شده است به عنوان یک منبع غنی پروتئین و 

مواد مغذی به حساب آید. 
        مشاهدات متعدد تأیید کرده اند که الرو این حشرات 
ارزش غذایی باالیی دارد و عالوه بر پروتئین، غنی از چربی، 
این  از  گرم  هر 100  نیز هست.  ویتامین ها  و  معدنی  مواد 
کرم حدود ۶/9 گرم کربوهیدارت داشته و توان تولید 135 

کیلوکالری انرژی را دارد. 
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نتایج آزمایشگاهی

با توجه به مطالب فوق شرکت »خوشه صنعتی زیست فناور 
آرکا« طی آزمایشاتی به بررسی میزان مواد معدنی، پروتئین 

              نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داده است که میزان 
پروتئین و چربی موجود در الرو این حشرات تقریبا با نتایج 
بررسی ها و مطالعات قبلی هم خوانی دارد، همچنین با توجه 

اسیدهای  پروفایل  همچنین  و  خام  فیبر  خام،  چربی  خام، 
آمینه و اسیدهای چرب موجود در این الروها پرداخت. نتایج 

این آزمایشات در جداول 1 تا 4 ارائه گردیده اند. 

پروفایل  و  آمینه  اسیدهای  پروفایل  معدنی،  مواد  میزان  به 
اسیدهای چرب آن، میل ورم می تواند به عنوان منبعی غنی از 

مواد مغذی در تغذیه دام، طیور و آبزیان استفاده شود.
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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  معرفی  راستای  در  ایده  صاحبان  از  آرکا  صنعتی  منظورگروه  این  به 

سرمایه گذاران در این فصلنامه  دعوت به مشارکت و همکاری می نماید. 
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