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  هافلز های بازیابیروش مروری بر

 تیبر روش فروشویی زیس يدتأکبا  های الكتریكی و الكترونيكیزباله از

 +*یمحمد موسو یدس ،سیما نیکفر ،بهاءلو هوره یننازن ،آبادصادق صادقی محمد
 ایران تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، ،بیوتکنولوژیگروه 

است که  یالدر ح این ،است افزایش به رو سنگین فلزهای برای تقاضا ،هاهجامع شدن صنعتی و پیشرفت با :چکیده
االتری عیار ب دارای که دیگری ثانویه هایمنبع امروزه اند.فلزها رو به کاهش گذاشته ینا از یسنگ معدن غن هایدنمع
و  یارآبکخاکسترهای بادی، لجن  ،های فرسودهکاتالیست ازجمله ،اندقرارگرفته موردتوجه هستند فلزها ینا از

ی هاروشمک ثانویه به ک های یکی. بازیابی فلزهای سنگین از این منبعو الکترون یکیالکتر یهازباله هاترین آنمهم
ر ، خطباال هایهزینه مصرف باالی انرژی، ازجملههایی یتمحدودمتالورژی با هیدرومانند پیرومتالورژی و  متداول

اظت مربوط به حف هاینوگیرتر شدن قانسختتوجه به . با همراه است و تهدید سالمت عمومی زیستیطمحآلودگی 
، وینن یهاو روش یبه فناور یازن ها نقانومربوط به اعمال این  یهزینه ی سمی وهازبالهدر دفع  ویژهبه ، زیستیطمح

 افتیباز یهاوشربه  مطالعه ین. در اشودیاحساس م ازپیشیشب با بهره باال یابیمنظور بازبه یمؤثرتر و زیست سازگار
 است، یدرومتالورژیوهیو ب یمتالورژدرویه ،یمتالورژرویپ یهاکه شامل روش یکیو الکترون یکیالکتر یهازباله

یبررسو  یمعرف ستیزطیمحمؤثر، ارزان و همگام با  یروش عنوانبه یستیز ییروش فروشو انیم نیشده و از اپرداخته 
 است. شده

 .یستیز ییفروشو ن؛یسنگ یفلزها ؛یکیالکتر یهازباله ثانویه؛ منابع: یدیکل یهاواژه

Keywords: Secondary sources; Electrical wastes; Heavy metals; Bioleaching. 

 مقدمه
تدریجی جوامع صنعتی، کاهش منابع طبیعی و  یبا توسعه

 اهمیتی زیستیطمحآب و هوایی، محافظت و پایداری  هایتغییر
دوچندان یافته است. تمرکز در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی 

، پیشگیری و برطرف کردن آلودگی و زباله، مدیریت زیستیطمح
 امر ینبه ا یافتندر دست  هاعامل ینترمهمحفظ تنوع زیستی از 

ین ترمهمی جامد از هازبالهامروزه آلودگی ناشی از  .[1] است مهم
 هازباله. برخی از این است محیطییستز یحوزهل مربوط به یمسا

 قره و ، مولیبدن، نکادمیمفلزهای سنگین مانند کروم، کبالت،  دارای
 

 و زیستیطبر مح یمخرب هایاثر ینسنگ ی. فلزهاطال هستند
  تییسز صورتبه توانندیفلزها نم ین. اگذارندیسالمت انسان م

 یرزمینیز یهاآب واردشوند و اغلب  یلتبد خطریب هایفراوردهبه 
 ها مدت تا طوالنی عمریمهن یلها به دلاز آن یبعض .شوندمی

 یسم ایهیبترک یافتباز یلدل ین. به هممانندیم یباق یعتدر طب
 .[2–4] است شدهیلتبدمطلق  یازن یکها به زباله ینباارزش از ا یاو 

  موجودی صنعتی و فلزهای جامد هازباله گوناگونانواع  1جدول 
 دهد.یمرا نشان  هاآندر 
 mousavi_m@modares.ac.ir mail:-+E                                                                                                                       عهده دار مكاتبات* 
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 .[5] هانخطرناک و فلزهای موجود در آ يصنعت یهاانواع زباله ـ1جدول 
 موجود در زباله فلزهای زباله نوع

 نقره ،کادمیم نیکل، مستعمل هاییباتر

 آلومینیوم روی، نیکل، نقره، طال، سلنیوم، مس، الکترونیکی یهازباله

 نقره ایکس اشعه هاییلمف یزباله

 سرب کروم، آلومینیوم، نیکل، روی، مس، بادی خاکسترهای

 مولیبدن ،کبالت نیکل، خام نفت مستعمل هایکاتالیست

 
 یهابالهز یکی،الکترون هایهیلاستفاده گسترده از وس یلبه دل

 هایهی همراه، صفحهاتلفنازجمله  (1)الکتریکی و الکترونیکی
 ینترمهمها به یکی از باترینمایشگر، تلویزیون، یخچال و 

 پژوهشبر اساس یک . [6]اند شدهیلتبدهای قرن حاضر زباله
ی هازباله، مقدار کل (2)توسط دانشگاه ملل متحد شدهانجام

 میلیون تن رسیده است 8/41به  میالدی 2015در سال  (3)الکترونیکی
میلیون تن در سال  50درصدی به  21با افزایش  شدهبینییشپو 

 تواندیمی الکترونیکی هازبالهرسد. دفع نامناسب یممیالدی  2018
 لیآ هایترکیب و سمی فلزهای هاییآلودگ زیاد یشمنجر به افزا

 یتن فلزها یلیونم 9/1که  نشان داد پژوهش این ینچنهم .شود
 راوجود م یکیالکترون یهازباله ترکیب عمده یافتباارزش قابل باز

 عنوانبهها زباله ینبه ا توانیم یگردعبارتبه؛ است داده تشکیل
  زباله به ثروت یلتبد یشده توسط انسان برامعدن ساخته یک

لزهای ف مقدار دارای ی الکتریکی و الکترونیکیهازباله. [7] نگاه کرد
 مرکه همین ا هستند مربوطهمعدن  هایتری نسبت به سنگبیش

 ابییمحرک در باز ینتر. بزرگشودیها مآنباعث ترغیب بازیابی 
ره، ازجمله طال، نق یارزشمند یفلزهااستخراج  یکی،الکتر یهازباله

 یزانم ینب یسهمقا یک یدهندهنشان 2. جدول است یمس و رو
 عنوانبه یچاپ یها و مدارهاآن یعیمس و طال در سنگ معدن طب

 .[9, 8] است یهمنبع ثانو
 

 یكيو الكترون یكیالكتر یهازباله
 است های یلهوس  یفتعر یکیو الکترون یکیالکتر هایهیلوس یزباله

 ته استپایان یافها عمر آن یول کنندیاستفاده م یسیتهکه از الکتر
 یکیالکترهای وسیله  ی. زبالهاندشدهیلتبد یختنیدوررو به زباله و مواد 

 .[10] شوندیم یاد یکیالکترون یبا نام زباله به طور معمول یکیالکترونو 
 
 

نعت ص ینمهم در جهان است. ا یعاز صنا یکی یکصنعت الکترون
 یاورفن یتوسعهباعث  ورشد کرده  یراخ یهادر دهه یوستهپ طوربه

نادر  ای یابمواد خام کم یبرا تقاضا این درحالی است کهشده است؛ 
 در اینکه ( یابکم یخاک عنصرهایبها و گران یفلزها نمونه ی)برا

 ،رفتیشپ یناست. ا یافتهیشافزا شوند نیزاده میاستف  هاوسیله
 حجمبا اول  دهد؛یقرار م یرتحت تأث یقبه دو طر را زیستیطمح
اج و دوم با استخر شوندیم یختهدور ر هرسالهکه  یهاییزتجه یمعظ

 عتصن یدجد هاییزتجه یتقاضا ینتأم منظوربه یعیمواد خام طب
 ارییبس هرسالهکه  یهاییزتجه یزانمبا  توانیرا م مورد هر دو که

 .[11] کرد یریگاندازه ،اندازندمیو دور  یداز کشورها تول
 و سوالکترونیکی از یک  هایو وسیله هاعمر کوتاه تجهیز

بحث  ،ننویالکترونیکی  هایمردم به استفاده از تجهیز یطلبتنوع
 های الکترونیکی را به مشکلی بزرگ در دنیا تبدیل کرده است.زباله

  نوینهای های اخیر فناوریباید گفت اگرچه در سال یطورکلبه
 ولیاند، در عرصه الکترونیک سبب بهبود وضعیت زندگی انسان شده

 ایمشده ورروبههای الکترونیکی ناشی از تولید زباله تازه هایبا مشکل
 ری تدر مقایسه با پسماندهای خانگی با سرعت بیش تنهانهکه 

ند. تر نیز هستتر و سمیمواد خطرناک دارایاند بلکه رو به افزایش
های تواند باعث شیوع بیماریها در محیط میوجود برخی از آن

 و انواع سرطان ی زهای مغیبمانند کمبود آهن، آس گوناگون
ی های الکترونیککه زباله است یحالدر سطح جامعه بشود؛ این در 

 آوری شده های جمعدرصد از حجم کل زباله 7تنها شامل 
  دارایهای درصد زباله 70 شوند، امادر کشورهای بزرگ می
زیست معتقدند دهند. طرفداران محیطمواد سمی را تشکیل می

 های الکترونیکی خود به کشورهایصنعتی با صدور زبالهکشورهای 
 های بعدی بازیافت که هزینهینابر  افزوندر حال توسعه، 

 
 

(1)  Electrical and Electronic Equipment (WEEE)     (3)  E-Wastes 

(2)  United Nations University 
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 .[9] يچاپ یمدارهاو ی معدن هاسنگميزان مس و طال در   ـ2جدول 

 طبیعی معدن سنگ در غلظت چاپی مدار در غلظت فلز

 (5/0-1)% تن بر کیلوگرم 5-10 (20)% تن بر کیلوگرم 200 مس

 (0001/0-001/0)% تن بر گرم 1-10 (025/0)% تن بر گرم 250 طال

 

 
 

 .[13]های الکترونيکي بندی مواد متداول موجود در زبالهتقسيم -1شکل 

 
 زیستمحیطکنند، به ها را به کشورهای در حال توسعه تحمیل میزباله

 . ]12]کنند و ساکنان این کشورها نیز صدمه وارد می
 وسیلهر بسته به نوع ه یکیالکترون یهازباله یمیاییش یبترک

  مقدار زیادی یدیاال هاییزیونتلو نمونه یمتفاوت است. برا
  یادیزقدار م یکروفرهاگاز و مااجاق کهیدر خود دارند درحال یمرپل

 توانیاز فلزها را م یاطور کل مجموعهبه. انددادهیفلز را در خود جا
  و ینیوممانند مس، آهن، آلوم یافت، یکیالکترون یهادر زباله

 یطکه در کنار مخلو یمبها مانند طال، نقره و پاالدگران یفلزها یحت
. مواد قرار دارند یگراورتان و دیپل پروپیلن،یپل اتیلن،یمانند پل یمرهااز پل

و  شهیش یکی،مواد سرام دارایممکن است  یکیالکترون هایبالهز
 غلظت  .باشند یزن یواکتیوراد یو حت یآل ی،مواد معدن یگرد

، سیلهوبسته به نوع  یکیالکترون یهاموجود در زباله هاییبترک
عنوان نمونه،  آن متفاوت است. به ییدکنندهسال ساخت و تول

و  میمبرد کلروفلئوروکربن بودند، با تنظ یکه دارا یمیقد هایزنیخ
آن  یرفتنو پذ میالدی 1989در سال  (1)پروتکل مونترال یبتصو

از این گاز سمی را با گ زنیخ یدکنندگانعضو، تول یتوسط کشورها
 . [11] کردند یگزینجا های جدیداثر دیگری در دستگاهبی

 
 

 یهامواد متداول موجود در زباله بندییمتقس 1شکل 
ید، توان دکه در شکل می گونههمان .دهدیرا نشان م یکیالکترون

( 60)% فلزهاهای الکترونیکی را مواد موجود در زبالهترین بیش
 یشگرمان هایه، صفح(%15) هاد و پالستیکندهتشکیل می

، (12%) (CRT) (3)یکاتد پرتو ( و لولهLCD) (2)یعما یستالکر
 (،%2)ها ، کابل(%3) ها، آالینده(%5)مخلوط فلز و پالستیک 

 مواد  سایر (%1) هامورد دیگرو  (%2) مدار چاپی هایهصفح
 .[13]هستند های الکترونیکی زباله تشکیل دهنده

 

 ی كيالكترون یهازباله یاز اجزا یناش یسالمت هایخطر

در سراسر جهان  زیستیطمححفاظت از  گوناگون هایسازمان
 هاییبترک یچراکه دارا ،اندرا خطرناک خوانده یکیالکترون یهازباله

ر مض زیستیطسالمت انسان و مح یبوده و برا یسم یمیاییش
انسان و  یبرا یلدل ینبه ا یکیالکترون یهاهستند. زباله

 یعدنم هاییبترک دارایکه  اندشدهگرفتهدر نظر  یسم زیستیطمح
و  و کروم یکان، آرسنیموآنت یکل،ن ،کادمیمسرب،  یوه،مانند ج

 ، (4)چندکلره هایفنیلیمانند ب یآل هاییبترک ینچنهم
 
 

%60فلزها 

صفحات مدار چاپی  
2%

%3آالینده ها 

%2کابل ها 

%5پالستیک-مخلوط فلز

%15پالستیک ها  %1بقیه موارد

 CRT %12و  LCDصفحات 

(1)  Montreal Protocol       (3)  Cathode Ray Tube 

)2( Liquid Crystal Display       )4( Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 
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 [.14] های الکترونيکيفلزهای خطرناک موجود در زباله -3جدول 

 های تماس با انسانراه کنندهآلودههای محیط یکیالکترون یهازبالهنوع  عنصر

 سرب
های مدار چاپی، لوله پرتو کاتدی، المپ، تلویزیون، صفحه

 باتری
 استنشاق، بلعیدن و تماس پوستی وخاک، آبگردوغبارهوا، 

 استنشاق و بلعیدن وخاکهوا، گردوغبار، آب نوار داده، فالپی دیسک کروم

 کادمیم
های مدار چاپی، باتری، آشکارساز ها، صفحهسوئیچ، رابط

 همراه، لوله پرتو کاتدی ها، تلفنفروسرخ، تراشه
 هوا، گردوغبار، خاک، آب و غذا 

 )برنج و سبزیجات(
 استنشاق و بلعیدن

 جیوه
های مدار چاپی، المپ ، حسگر، نمایشگر، صفحه(1)دماپا

 ، نمایشگر کریستال مایعفلورسنت
 استنشاق، بلعیدن و تماس پوستی هوا، بخارآب، آب، خاک و غذا )ماهی(

 بلعیدن و استنشاق وخاکهوا، آب (2)فلزی دهندهپوششلوله پرتو کاتدی،  روی

 استنشاق، بلعیدن و تماس پوستی هوا، خاک، آب و غذا )گیاهی( یش تلفن همراهنماصفحهباتری،  نیکل

 استنشاق، بلعیدن و تماس پوستی هوا، خاک، آب و غذا )گیاهی( باتری لیتیوم

 استنشاق، بلعیدن و تماس پوستی هوا، خاک، آب و غذا لوله پرتو کاتدی فلورسنتالمپ  باریم

 و بلعیدن استنشاق هوا، غذا و آب یکسپرتوامنبع تغذیه، رایانه، ماشین  بریلیم

(1) Thermostats 

(2) Metal Coatings 

 
 (1)یاچند حلقه یکروماتآ هاییدروکربنها و هکلروفلوروکربن

 تواندیم یکیالکترون هایدر زباله آوریانزعنصر  60وجود . هستند
قرار دهد و  یرتأثرا تحت  یکشاورز هاییتفعالهوا، آب، خاک و 

 یبرخ 3. در جدول [14] منابع را فراهم کند ینا یآلودگ هایهمقدم
در معرض  هاییطمحموجود در انواع زباله الکترونیکی،  هایفلزاز 

 .تاس شده آورده ها با انسانتماس آن یهاراهو  آلودگی با این فلزها
  هاانسان یبرا یفراوان هایمشکل توانندیم ینسنگ هایفلز

 برخیبه  4کنند. در جدول  یدها را تهدآن یکرده و سالمت ایجاد
 آن بر سالمت انسان یرو تأث یکیالکترون هایزبالهدر  یسم یاز فلزها

 .اشاره شده است
 

 یكيالكترون یهازباله نيب زیتما

است  یرورض یاربس یکیالکترون یهاانواع زباله ینب یزتما یجادا
 یل، عملکرد و پتانس(2)بازل ینامهیمانپ یو طبق دستورالعمل فن

  .[14]دارد  یرها تأثونقل و صادرات آنها بر حملزباله ینا یرتعم
 

 .هددیرا نشان م یکیالکترون یهاو زباله کاالها یبندطبقه 5جدول 
 

  یرانآمار و اطالعات جهان و ا

 یشورهاک یکی،الکترون یهازباله یاصل یدکنندگانسازندگان و تول
 یزانم ترینیشاند. بشدهتوسعه در نظر گرفتهو درحال یافتهتوسعه

حال  نی. با اشودیم یدتول آمریکادر اروپا و  یکیالکترون یهازباله
 دنش یلدر حال تبد ینالت یآمریکاو  یشرق یاروپا یکشورها ین،چ

 وردها هستند. برآ یکیالکترون یهابزرگ زباله یدکنندگانبه تول
 شودیم یدزباله هرساله تول ینتن از ا یلیونم 40که حدود  دهندینشان م

برآورد  است. یجهان یدشدهجامد تول یدرصد از کل زباله 5که در حدود 
اله هرس یکیالکترون یهاتن از زباله یلیونم 50تا  20که است شده 
تن  یلیونم 12تا  یاییآس یکه سهم کشورها شودیم یختهدور ر

  ا،هرایانه ،یخانگ هاییزیونست که تلواشده زده  یناست. تخم
 ییکالکترون یهادر زباله یتن یلیونم 5/5سهم  همراه یهاتلفنو 
 اند. داشتهمیالدی  2010در سال  یجهان یاسمق رد یدشدهتول
 (1)  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons      (3)  Basel Convention 
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 .[11] بر سالمت انسان يکيالکترون های وسيله موجود در  يسم یفلزها هایيرتأث ـ4جدول 

 سمی اثر فلز دارای یکیالکترون یوسیله فلز

 یدمثلتول سامانهاختالل و آسیب مغزی در کودکان و آسیب عصبی، خون و  (1)یچاپ بندییمس صفحه ها،یباتر ی،کاتد یاشعه یلوله سرب

 ییزاو استخوان و سرطان یهکل ی،دستگاه تنفس هایمشکل مییقد یکاتد یی اشعههالولههای قابل شارژ رایانه، تریبا کادمیم

 تاریرف هایاختالل و افسردگی لرزش، ایجاد مرکزی، عصب سیستم و مغز بر تأثیر تخت هایهصفح یبرا ینورپرداز هایهقطع جیوه

 ییزاو سرطان بدن یهاارگان یینارسا یسکد یها، فالپنوار داده بدنه، فلزهای یدتول کروم

 عصبی آسیب پذیری،یکتحر ی،مو، خستگ یزشدستگاه گوارش، ر اختالل ی تکثیر قدیمیهادستگاه سلنیوم

 عصبی سیستم و گوارش دستگاه تأثیر های لیتیومیباتری لیتیوم
(1) Printed Wiring Boards 

 
 .[14]ها از آن به دست آمده یهاو زباله يکيالکترون هایکاال یبندطبقه ـ 5جدول 

 بندیطبقه توصیف و شرح نوع

 ادهاستف حال در و نو الکترونیکی کاالی
جا است و بین کشورهای گوناگون جابه کاالیی که نو

 .شودمی
 شوند.شناخته می (1)زباله غیر عنوانبه دسته این

 ناسبم شده،استفاده الکترونیکی کاالی
 مستقیم دوباره یاستفاده برای

 هایهکه نیاز به تعمیر و نوسازی قطع کاالیی
 افزاری ندارد.سخت

  ولی شودمی شناخته زباله غیر عنوانبه هم دسته این
 هاآن برای صادرات و واردات محدودیت کشورها برخی در

 .دارد وجود

  غیرفعال الکترونیکی کاالی
 تعمیر قابل ولی

 دارند رهدوبا یبرای استفادهکه نیاز به تعمیر  کاالهایی
ها آن طبیعی عملکرد تا داده بهبود را هاآن توانمی و

 .شودمی تأیید شرایط این آن آزمون با و بازگردد

 برخی است ممکن چون است، بحث دارای کاالها این بندیطبقه
 بنابراین شود منتقل زباله عنوانبه و شود جدا کشوری در هاقطعه

 .نامندمی زباله برخی و زباله غیر را آن برخی

  غیرفعال الکترونیکی کاالی
 تعمیر غیرقابل و

 .شود گرفته نظر در زباله عنوانبه باید الکترونیکی یترین نوع زبالهرایج

 .شود گرفته نظر در زباله عنوانبه باید شود.آن می هایهو قطع کاالشامل مواد موجود در  الکترونیکی و الکتریکی هایزباله

(1) Non-waste 

 
  میالدی 2015تا سال  یزانم ینبرآورد شده است که ا ینچنهم
 یهاخواهد کرد. حجم زباله یداپ یشتن افزا یلیونم 8/9به 

 را یدشدهتول یشهر یهادرصد از تمام زباله 8تا حدود  یکی نیزالکترون
 .گیردیدر برم

های نمایش دستگاه هایههای الکترونیکی، صفحازجمله زباله
 زانیاز م یعدد مشخص شینما یهاصفحه یبرا است. گوناگون

، ریکاآماز کشورها مانند  برخیحال در  نیوجود ندارد. با ا انهیسال یزدورر
 شده است. تن برآورد  ونیلیم 2/3مقدار حدود  نیا وانیو تا نیچ

  توانیم یول وجود ندارد، یعدد مشخصنیز  هاانهیدر ارتباط با را

 آن یزدورر زانیدر حال استفاده در جهان با م یهاانهیاز را ینسبت
  یاهانهیتعداد را انه،یصنعت را انهیسال می. بر اساس تقوافتی

 حدود یالدیم 80در حال استفاده در جهان در دهه 
 عدد  نیا میالدی 2000تن بوده است و در سال  ونیلیم 8/4

تن  ونیلیم 2070تا  2020به  2015تن و در سال  ونیلیم 553به 
  هاانهیرا از کنندهکشور عمده استفاده 5کرده است.  دایپ شیافزا
(، ونیلیم 1/195) نی(، چونیلیم 6/310) آمریکا ،2011سال  انیتا پا

( ونیلیم 57( و هند )ونیلیم 5/71(، آلمان )ونیلیم 1/98ژاپن )
های الکتریکی و الکترونیکی در ایران ارقام درباره زبالهآمار و  اند.بوده
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 سال  3تا  2در جهان های وسیله ینا یدعمر مف باشد؛متفاوت می
 آمریکا از جمله یافتهتوسعه یسال است. کشورها 5 یرانو در ا
 ها راستگاهد ینا یزن یهستند و گاه اهیزتجه ینا یدکنندهتول ینتربزرگ

 .کنندیجهان سوم ارسال م رهایپس از مصرف به کشو
شاد و   یرانوارد ا یانهرا 1371از ساال   دانیم،یکه م گونههمان

بوده است. بر اساس    یانههزار را 10شامل   یبتقربه محموله  یناول
سال اخ  یبرآوردها ط ساله  یرچند  ست دوو  میلیونیک هر ا ت هزار ی

نون  اکمونتاژ شده است و هم یراندر ا یانهو پانصد هزار را میلیونیک
نه   یلیونم 4از  یشب یا خارج  را وجود دارد.  یرانشاااده در ااز دور 

  یهاالهسرب در زب  یدمنبع بزرگ تول ینسوم  یکی،الکترون یهازباله
 درصااد  2 تنها یکیالکترون یهاهسااتند. اگرچه زباله یجامد شااهر

  یزم ناچحج ینا ولی دهندیم یلجهان را تشااک یهااز حجم کل زباله
 .است یمواد سم دارای یهادرصد زباله 70شامل 
 از تلفن همراه یراننفر در ا یلیونم 71ارتباطات  یراساس اعالم وز بر

 و پانصد هزار نفر  یلیونم 27تعداد حدود  ینکه از ا کنندیاستفاده م
 آمار و با نظر  ین. با توجه به ابرندیهوشمند بهره م هاییاز گوش
 موضوع ینبه ا یپ هایرانیتوسط ا هایگوش ینروزتربه یگسترده یدبه خر

  رانیدر ا یلمربوط به موبا یکیالکترون یهاکه حجم زباله یمبریم
اعالم کرده است  یرانکه مرکز آمار ا یباال است. بر اساس آمار یاربس
. کنندیاستفاده م یشخص یانهاز را یرانیا یلیونم یمو ن دهحدود  یزیچ
گذشته  یهاتعداد در طول سال ینحدس زد که ا توانیم یراحتبه

 تبایسیم یناند بنابراخود را عوض کرده ییانهر رابایک دست کم
 یدکلفحهصگرفته تا  یشگراز بدنه و نما اییانهزباله را یلیونم 10 دست کم

 .[15] است یچشمگیر یاربس یزانکه م یدشدهتولو موشواره در کشور 
 

 یكيالكترون یهافلزها از زباله یافتباز
 یتصنع یندهایااز فر پس یاو  یندر ح الکترونیکی، یهازباله

 یرآلیو غ یآل یکه باعث به وجود آمدن آلودگ آیندیبه وجود م
 هایفلزها از منبع یافتباز هاییلدل توانی. در مجموع مشودیم

 :[16]کرد  یانب یرصورت زرا در چند مورد به یهثانو
 ؛زهافل ینا دارایطبیعی  یهاسنگ معدن ییهکاهش منابع اولا 1

 ؛شدن یبه فلزها با گسترش صنعت یازن یشافزاا 2

 افزایش قیمت فلزها؛ا 3
 یدتهد ینچنو هم محیطییستز هایمشکل یشافزاا 4

 ین.سنگ یفلزها دارای یهاسالمت انسان با انباشت زباله
 یزو ن ینیومهمچون آهن، مس، آلوم هاییفلز ینکهبا توجه به ا
 ییباال یارزش اقتصاد یکه دارا یومو پاالد یننقره، طال، پالت

ا پسماند ر ینارزشمند موجود در ا هایفلز یابیباز توانی، م هستند
 رخیب کهینا دلیلبه نین. همچدانست یضرور یبه لحاظ اقتصاد

 ترییشب یزهانگ باشد،یم یابکم یااست و  پایانرو به  یاز معادن فلز
مقدار  ها. طبق گزارششودیم یجادنوع پسماندها ا ینا یافتباز یبرا
 برابر  50تا  40وجود دارد  یکیالکترون هایکه در زباله یهایفلز

 میالدی 2014. در سال باشدمی معادن سنگ درها از مقدار آن یشب
 یورو یلیاردم 48موجود در جهان حدود  یکیالکترون هایارزش زباله

 نیاست. همچن یشدر حال افزاپیوسته رقم  ینزده شد که ا ینتخم
تن طال )برابر  300زده شده که حدود  ینتخممیالدی  2014در سال  

به ارزش تن نقره  1000( و میالدی 2013طال در سال  یددرصد تول 11
 .است داشته وجود هازباله یندر ا دمگاتن فوال 16و  یورو یلیونم 400
 تلفن همراه دور انداخته شده یلیونم 1است که در  ینا دیگرتوجه  جالب آمار

 9نقره و  یلوگرمک 250 یوم،پاالد یلوگرمک 9طال،  یلوگرمک 24 توانیم
 توانیم کنندهیرهآمار خ ینبا توجه به ا نتیجه در. آورد دستتن مس به
 ییرجلوگ یعیاز کاهش منابع طب توانیهم م هافلز ینا یابیگفت با باز

 [.17] گام برداشت یستزیطکرد و هم به نفع مح

 
 یكيالكترون یهازباله از فلزها افتیباز یهاروش

ند مان ییخالص فلزها یباًشکل تقر یافتباز هاییفناور اگرچه
فلزها  یافتاز، باندشدهیتتثب یخوببه یکلسرب و ن ی،مس، رو ینیوم،آلوم

 یهاارخانهبوده است. اغلب ک یزبرانگچالش یاربس یکیالکترون یهااز زباله
 یهازباله یافتقراضه نسبت به باز یفلزها یدارانذوب فلز و خر

 هایبودن ترکب یچیدهبه پ توانیرا م ینا یلهستند. دل میلیب رونیکیالکت
 ندهایایاز فر یمحدود یاردر زباله نسبت داد. تعداد بس یو حضور مواد سم

 یهازباله یفلز هاییبترک یبرا یرسم یندهایاعنوان فربه گرمایی
 یبرا گوناگون یفناور ینچند .[18]در جهان وجود دارد  یکیالکترون

اند از وجود دارند که عبارت یصنعت یهافلزها از زباله یافتباز
 .[19]یوهیدرومتالورژی و ب یدرومتالورژی، هیرومتالورژیپ

 
 يرومتالورژیپ

 افتیباز یبرا یحل کلراه یک تواندیم یرومتالورژیپ یندافر
 رماگروش از  ینباشد. در ا یصنعت یهاارزشمند از زباله عنصرهای

 یافتازمنظور بدر مواد به یمیاییو ش یزیکیف هایییرتغ یجادا یبرا
 سوزاندن. خرد کردن، ذوب کردن، شودیارزشمند استفاده م یفلزها
. است یافتمنظور بازبه یندافر ینا عمولم یهااز روش یشو پاال

 یوبیمن وم،نییرکوز یتانیوم،همچون ت ییفلزها یافتباز یروش برا ینا
 کارآمد است.  یبدنو مول



 1399، 2، شماره 39دوره  ... های الکتريکيزباله های بازيابي فلزها ازمروری بر روش نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 

 343                                                                                                                                                                                       مروری              

 يرومتالورژی.روش پ کمک به گوناگون یهازباله از ارزشمند فلزهای فروشوييـ  6 جدول

 لزف بازیابی روش زباله دهش بازیافت فلز بازیافت درصد بازیابی شرایط مرجع

[23] 
 سولفید حضور با سلسیوس یدرجه 550 دمای در گرما دقیقه 90

 آهن

 مس 50%

 (1)گالوانیک لجن

 پیرومتالورژی

 نیکل 43%

 روی 60%

 هاباتری کادمیوم %99/99 ساعت 5/2 یدهگرماو زمان  ینکلو یدرجه 1073 یدما [24]

 سلسیوس یدرجه 1400 دمای تا به کمک کوره پالسمایی گرما [25]
 پالتین 3/80%

 الکترونیکی یزباله
 پاالدیم 2/94%

(1) Galvanic Sludge 

 
 ربرابزباله در  یزیکیاست، چراکه شکل ف یعروش سر ینا

 که  ییهاروش تربیشاما  یست،چندان مهم ن یمیاییش یندهایافر
 یانرژ یمصرف باال یلهستند، به دل روروبه یگرمای یندابا فر

 یندهآال یازهاگ یدبه تول به طور معمول گرمایی یندا. فریستندصرفه نبه
 دفرایندر طول  یعاتمنجر شده و باعث از دست رفتن فلزها از ضا

 .[20–22]رو است هایی روبهاستفاده از آن با دشواری نتیجه در شود؛یم
 یرومتالورژیپ شده به کمک روشانجام هایهبرخی مطالع 6در جدول 

 .داده شده استنشان 
 

 يدرومتالورژیه

 ییمیایش یهااست که در آن واکنش یندیافر هیدرومتالورژی
 . شودیفلزها انجام م یافتباز یبرا یو آل یآب یهادر محلول

فلز  تیافباز یبرا یدرومتالورژیه یندفرآ ینسه مرحله ح به طور معمول
محلول و  یظتغل یی،فروشو فرآیندکه شامل  شودیانجام م
  ییمیایش ییدر فروشو یگوناگون یهامعرف .است یسازخالص
 ،یتریکن اسیدهای مخلوط ید،اس یتریکاند مانند نشده استفاده

 یدر مرحله .یدیزوسیانا یمو پتاس یدید یمپتاس یک،و سولفور یدروکلریکه
 یجداساز یندهایاها وارد فرمحلول ی،سازمحلول و خالص یظتغل
 ،یونی یضانعقاد، تعو ی،ساز نشینتهازجمله استخراج با حالل،  شوند،یم

فلز،  یافتفلزها. باز یظو تغل یجداساز یبرا یرغربال کردن و تقط
ش کاه یز،است. الکترول یدرومتالورژیه یندادر فر یینها یمرحله

 .[26, 27] هستندفلز  یافتباز یندهایااز فر یساز یننشگاز و ته
و  های سمییندهای هیدرومتالورژی با توجه به استفاده از معرفافر

  آن، همراه با خطرهای درجانبی تولیدشده  هایفراوردهزیاد  مقدار
 
 

ر گران شده بسیاهای استفادهو بعضی از حالل محیطی هستندزیست
ی هیند در صنعت هزیناهنگام افزایش مقیاس فردر نتیجه هستند و 

یند اهنگفتی را سبب خواهند شد، بنابراین برای استفاده از این فر
 بر این بازیافت افزون[. 28]یافتن یک حالل ارزان نیاز است 

به روش هیدرومتالورژی نیازمند غلظت باالی اسید در دمای باال  
توان می 7در جدول [. 29]( است سلسیوس یدرجه 70-80)

 .دیدرا یدرومتالورژی شده به کمک روش هانجام هایههایی از مطالعنمونه
 

 یدرومتالورژيوهيب

 بوده یسنت یهاروش یرومتالورژیو پ یدرومتالورژیه یندهایافر
 .[37, 38]شوند یاستفاده م یکیالکترون یهازباله یافتباز یکه برا

 یله دلب یکیالکترون یهازباله یافتباز یبرا هاروش یناستفاده از ا
و  شوندیهوا م یموجب آلودگ (2)و فوران (1)هایوکسینانتشار د

 ،ینبر ا افزون. آورندیاز پساب را به وجود م یمیحجم عظ ینچنهم
 هایروشعنوان به هاروش یناز ا ی،انرژ یمصرف باال یلبه دل

سبز کردن »مفهوم  .[39–42]شود یصرفه نام برده نمبهمقرون
ده شداده یحتر ترجکم یافتباز یهاروش ییرمربوط به تغ« (3)زباله

 یاه( و روشیرومتالورژیکیپ یهاروش ی،باز /یدیاس یی)فروشو
ه سبزتر است ک هایی( به سمت فناورینزمدفع )سوزاندن، دفن در 

، (Reuse) دوباره ی، استفاده(Reduce) : کاهشکندیرا دنبال م اصلچهار 
 یسبز کردن زباله راهکار .(Recoveryبازیابی )و  (Recycleیافت )باز
 . زباله است یریتمراتب مد حرکت به باالدست در سلسله یبرا

 تیریاز مد المللیینشده بشناخته یهاراهکار بر اساس روش ینا
 است. یشنهاد شده( پISWM) (4)جامد یهازباله

 
 

(1)  Dioxins        (3)  Greening the Waste 

(2)  Furan         (4)  Integrated Solid Waste Management 
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 .يدرومتالورژیهروش  کمک به گوناگون یهازباله از ارزشمند فلزهای فروشويي -7 جدول

 لزف بازیابی روش زباله شده بازیافت فلز بازیافت درصد عامل فروشویی مرجع

 مس %98 یرمایگ تیمارپیش با اسید هیدروکلریک از استفاده با فروشویی [21]

 چاپی مدار یصفحه

 هیدرومتالورژی

 نیکل %90 اسید نیتریک از استفاده با فروشویی [30]

 روی %99 (1)فسفات بوتیل ان تری کمک به فروشویی [31]

 سلنیوم %5/85 فروشویی به کمک هیدروکلریک اسید و نیتریک اسید [32]

 مس %98 به کمک هیدروژن پراکسید و سولفوریک اسیدفروشویی  [33]
 نمایشگر یصفحه

 ایندیوم %96 یداس یدروکلریکبه کمک ه ییفروشو [34]

 یدپراکس یدروژنه و یک اسیدسولفورفروشویی به کمک  [35]
 لیتیوم 1/99%

 باتری

 کبالت 70%

 یژنهاکسو آب یداس یکبه کمک سولفور ییفروشو [36]

 مس 1%

 ینیومآلوم 85%

 کبالت 37%

 یتیومل 55%
(1) Tri-n-butyl Phosphate (TBP) 

 
 ی،سازینهو به بعه شامل حفاظت از منامفهوم سبز کردن زبال

فن اجتناب از د ی،انرژ یافتباز یافت،دوباره از زباله و باز یاستفاده
 [.25زباله است ] یریتدر مد یدسبز و جد یکردن راهکارها یداو پ یندر زم

راج استخ یسبز برا یگزینجا یهاازجمله روش یستیز ییفروشو
 پژوهشگراناست که  یو صنعت یکیالکترون یهافلز از زباله

 ییبا استفاده از روش فروشو یچشمگیر یهااستخراج ی،گوناگون
 یستیز یفناور یناند. تا به امروز چندبه دست آورده یستیز

شده  شده، استفاده یزهمکان یمهندس یهادر سامانه یصورت تجاربه
 یوهیدرومتالورژیب یندهایافرها را در زمره آن توانیاست که م

نش کفلزها بر اساس برهم یتحالل زیستی، یندهایادر فر داد. یجا
واسطه فلز را به یافتباز ،روش یناست. ا یزاندامگانفلز و ر ینب

 سازد،یم یرپذامکان (1)شیمیاییزمینیستز یهاشباهتش با چرخه
 هایینهو هز یبوده و مصرف انرژ زیستیطدوستدار مح یجهدرنت

  یستیز یی. اگرچه روش فروشو[42–44] است یینمربوط به آن پا
 
 
 
 
 

 یکردن آلودگ ینهسبز با هدف کم یگزینجا روش یکعنوان به
 ر،تیطوالن ییاست، اما زمان فروشو شدهیت تثب زیستیطمح

 باالتر یدر دماها یزاندامگانر یرشپذ یتو محدود یاحتمال آلودگ
 روروبه ییهارا با چالش زیستی یهاهمچنان استفاده از روش

 روش را  ینا ییسهمقا توانیم 8در جدول . [45, 46]کند. یم
 .مشاهده کرد پیش یهاشده در قسمت گفته یهابا روش

 

 یستیز ییمورداستفاده در فروشو زاندامگانیر
و  (3)یادوستو قل (2)یددوستاس یزاندامگانر گوناگون یهاگروه

 کییالکترون یهافلزها از زباله یافتها در بازآن یکیمتابول هایفراورده
 یندهایاکه در فر یکروبیم یسه گروه کل .[48]شده است استفاده
 (4)وتروفات یاند از باکترعبارت کنندیشرکت م یستیز ییفروشو
و  (7)سودوموناس)مانند  (6)هتروتروف ی(، باکتر(5)یوباسیلیت)مانند 

 و  (9)یلوسآسپرژ( و قارچ هتروتروف )مانند (8)یلوسباس
 
 
 
 
 

(1)  Biogeochemical Cycle       (6)  Heterotrophic 

(2)  Acidophilic        (7)  Pseudomonas 

(3)  Alkalophilic        (8)  Bacillus 

(4)  Autotrophic Bacteria       (9)  Aspergillus 

(5)  Thiobacilli 
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 .[47]ها روش يرو سا يستيز ييروش فروشو ينب يسهمقا ـ 8 جدول

 معایب هامزیت روش بازیابی

 اتعملی شیمیایی، فروشویی
 هایروش دیگر و گرمایی

 فلزها استخراج برای سنتی
 فرایند انجام زمان ترینکوتاه● 

 پیچیده یندهایافر نیازمند● 

 باال عملیاتیو  نگهداری یهزینه● 

 انرژی باالی بسیار مصرفو  اسید زیاد مقدارهای نیازمند● 

 یندافر انجام حین در خطرناک مواد تولید● 

 معدن سنگ در فلزها باالی غلظت نیازمند● 

 اییباکتری زیستی، فروشویی
 قارچی و

 (سبز فناوری) زیستمحیط دوستدار● 

 انرژی کم مصرفو  قیمتارزان● 

 دارینگه و عملیاتی هایهزینه بودن ارزان و ساده● 

 محیط دمای تقریبی طوربه و فشار در عملیاتی شرایط● 

 سنگین فلزهای حاللیت برای بازدهی باالترین● 

 سنگین فلزهای جداسازی برای باالتر یبهره● 

 وزنی درصد 5/0 از ترکم حتی عیار،کم معدن سنگ برای کارایی● 

 باال بسیار آلودگی با فلزهایی برای استفادهقابل● 

 ایمن عملیاتی هایهمرحلو  ساده هایتجهیز● 

 میاییشی فروشویی با مقایسه در ترطوالنی عملیات یدوره● 

 محیطی شرایط به وابستگی● 

 
 آهن و مس  ینندهیدکاکس (2)یهایتوتروفکمول(. (1)سیلیومیپن

 ،(کنندیاز اتمسفر رشد م 2CO یتصورت اتوتروف با تثب)که به
 یدهستند. تول یمواد معدن یکنندهیهتجز یزاندامگانر ینترمهم

، (4)کمپلکس شونده هایعامل، خروج (3)یآلیرو غ یآل یدهایاس
 یسازوکارها (6)یستیو تجمع ز (5)و کاهش یشاکسا یهاواکنش

 2 شکل .[52–48]باشند یم یندافر ینها در ااستفاده از آن یجرا
 ییودر فروش یزاندامگانر گوناگون یهااز عملکرد گروه یکل یینما

 رتیش. ازآنجاکه بدهدینشان م را یکیالکترون یهامس از زباله
اند، بوده یشاز آزما یمتفاوت یطشرا شده درانجام یهامطالعه

 یهانرخ ترینبیش دهرسم ش مقدارهایشده در انجام ییسهمقا
 .است گوناگون یهاشده در مطالعهگزارش

 آهن، ا گوگرد ییدکنندهاکس هاییکه باکتر دهدینشان م 2شکل 
با  یسهدر مقا یعملکرد بهتر (8)معتدل ترموفیلو چه  (7)یلچه مزوف

اده در استف چشمگیری برتریاست که  روشن ینچنقارچ دارند. هم
 یوجود دارد که مثال آن در همکار یزاندامگانر یوماز کنسرس

و  یدانسفرواکس تیوباسیلوسیدیاس ،(9)یدانسسیواکت تیوباسیلوسیدیاس
  یوماست. استفاده از کنسرس (01)یدانسفرواکس یریلوملپتوسپ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يشويدر فرو يزاندامگانر گوناگون هایعملکرد گروه يسهمقا ـ 2 شکل
 [.53] الکترونيکي هایزباله ازمس 

 
را به خود  پژوهشگرانتوجه  یراًزباله اخ ییدر فروشو یزاندامگانر

  قیمطور مستبهکه  یددوستاس هاییباکتر مخلوطجلب کرده است. 
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(1)  Penicillium        (6)  Heterotrophic 

(2)  Chemolithroph        (7)  Mesophile 

(3)  Acidolysis        (8)  Moderate Thermophiles 

(4)  Complexolysis        (9)  Acidithiobacillus thiooxidans 

(5)  Redoxolysis        (10)  Leptospirillum ferrooxidans 
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 .[52] يکيالکترون یهاموجود در زباله یفلزها یمتالورژ -9 جدول

 شدهگرفتهبه کار  ریزاندامگان فلز

 آلومینیوم
یار بوکسیت دارای ناخالصی عکمبرای فروشویی سیلیکون از سنگ معدن  (2)ینوسسباسیلوس موسیالژو  (1)باسیلوس سیرکوالنس

 بود. (3)اگزوپلی ساکارید دارایی هاکپسولاستفاده شد. عملکرد باکتریایی مرتبط با تشکیل ینوسیلیکات آلوم

 مس
مشابه  یهایسولفور( و باکتر ییدکنندهاکس باکتری) یواکسیدانست تیوباسیلوسیدیاسی آهن(، یدکنندهاکسباکتری )یدانس فرواکس یوباسیلوست

 .اندشدهشناختهمس  یدمس از سولف یاییباکتر ییفروشو یکه برا

 (II)یند اکسیداسیون آهن ابا فعالیت باال در فریدانس فرواکس تیوباسیلوساسیدی باکتری F3-02 یسویه سرب

 (2/2 برابر pH، گراددرجه سانتی 30)یدانس فرواکس یوباسیلوست نیکل

 (5)اسیدیفیلیومو  (4)یریلوم، فرومیکروبیوملپتوسپتیوباسیلوس، یدیاس هایی مانندیباکتراستفاده از  نقره و طال

(1 )Bacillus circulans  (2 )Bacillus mucilaginosus (3 )Expolysaccharides 
(4 )Ferromicrobium  (5 )Acidiphilium 

 
 میوثابت کرده است که کنسرس ،جداشده هامعدن یدیب اسااز زه

 تنها  یبا باکتر یسهدر مقا یفلز باالتر  آن بازده استخراج
 یریکارگبه 9. جدول [53] دارد یکیالکترون یهازباله ییدر فروشو

را  کییالکترون یهااستخراج فلزها از زباله یبرا گوناگون هاییباکتر
 تییسز ییشده به روش فروشوانجام یاز کارها یبرخ .دهدینشان م

 نشان داده شده است. 10در جدول یکی نیزالکترون یهازباله یافتدر باز
 

 یستی ز ییفروشو یندامؤثر بر فر هایعامل

 یوربه بهره یبستگ یادیتا حد ز یی زیستیفروشو یندامؤثر بودن فر
 یمواد دارد. زمان یو معدن یمیاییش هاییبو ترک یزاندامگانر
یط که شرا یافت مقدار بازده استخراج فلز دست ترینیشبه ب توانیم

 [.67] دباش یزاندامگانر دلخواهرشد  یطمطابق با شرا ییفروشو یندافر
متغیرهای فیزیکی و  ازجمله یگوناگونو متغیرهای  هاعامل

 توانندیم مشخصه ماده جامد و متغیرهای میکروبی شیمیایی،
قرار  ریفلز را تحت تأث دارای یهازباله یستیز ییعملکرد فروشو

 گیرند،یمدسته جای  4یرها که در متغ ینافهرستی از  [؛68] بدهند
 یرهایاز متغ یبرخ یرتأث در ادامه اند.نشان داده شده 11در جدول 
 هایهعاز مطال ییهانمونهبه همراه  یستیز یییند فروشوامؤثر بر فر

 شده است.هیشده، ارا انجام
 

pH 

سزایی در تأمین انرژی باکتری دارد. ه یون هیدروژن تأثیر ب
 شاملو مواد سولفیدی،  Fe+2همچنین اکسایش میکروبی یون 

 مورداستفاده pH. بازه است یدروژنه یون ییجاهانتقال الکترون و جاب
 مانند مواد سولفیدی و هاییعاملیندهای اکسایش باکتری به ادر فر

به ترتیب بر اساس  pHنوع کشت باکتری بستگی دارد. حد باال و پایین 
های آن در حالت داشتن نمکیاز برای نگهموردنمیزان اسیدی بودن 

ای در مطالعه [.69شود ]محلول و قابلیت تحمل باکتری مشخص می
منظور بازیافت فلز مس به میالدی2014در سال  هونگ و همکارانه ک

 یدانسرواکسف یوباسیلوست یباکترهای الکترونیکی به کمک از زباله
که را نیز بررسی کردند. با توجه به این pHانجام دادند، اثر 

توان یک باکتری اسیددوست است، مییدانس فرواکس یوباسیلوست
، بازیابی فروشویی زیستی 1به حدود  pHبینی کرد که با کاهش یشپ

 همین نتیجه را  شدهانجامهای یابد که آزمایشافزایش می
 [.18نشان داده است ]

کروموباکتریوم آزمایشی با استفاده از میالدی  2014در سال 
 ppmهای الکترونیکی که محتوی منظور بازیابی زبالهبه (1)وایلوسم

و  تیمارطال بود، انجام شد. در این آزمایش تأثیر انجام پیش 280
ی قرار گرفت. موردبررس بازیجهش باکتری برای تحمل شرایط 

 تریشبیری پذانحاللافزایش  تیمار با اسید نیتریک موجبپیش
 گوناگونفلزهای مهم شده و در ادامه موجب کاهش رقابت فلزهای 

 شود. شرایط قلیایی سبب افزایش غلظتدر تشکیل با سیانید می
ن شود. رشد باکتری در ایهای سیانید در دسترس فروشویی مییون

 هاینتیجهبررسی شد.  10و  5/9، 9برابر  pHآزمایش در 
 ،18به ترتیب  %5/0لی توده کند که در چگابیان می آمدهدستبه

(1)  Chromobacterium violaceum 
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 .گوناگون یهااستخراج فلز در مطالعه يزانو م يکيالکترون یهازباله يستيز ييفروشو -10جدول 

 مرجع آن شرایط و بازیابی مورداستفاده ریزاندامگان زباله

 مدار صفحه
 چاپی

 و فرواکسیدانس تیوباسیلوساسیدی

 تیوباسیلوس تیواکسیدانساسیدی
گرم بر لیتر و  10تا  5/0ی درصد با چگالی توده 90مس، نیکل، روی  آلومینیوم،

 روز 10تا  7در مدت 
[54] 

 ونایجر  آسپرژیلوس

 سیلیوم سیمپلیسیسیمومپنی
گرم بر لیتر  100ی درصد با چگالی توده 100بازیابی آلومینیوم، نیکل، سرب، روی 

 وسیله گلوکونیک اسیدبه
[54] 

 فرواکسیدانس تیوباسیلوساسیدی
  بازیابی درصد 80 و (II) آهن لیتر بر گرم 7 مقدار با درصد، 37 مس

 اسید سیتریک با
[55] 

 [56] ی کمروز با چگالی توده 7درصد، در مدت  9/14طال  وایلوسم کروموباکتریوم

 [57] 5برابر  pH درصد، در 95بازیابی طال و سرب باالی  (1)دسولفوریکانس سولفوویبریو دی

 و وایلوسم کروموباکتریوم
 (2)فلورسنس سودوموناس

 [58] روز 7درصد در مدت  5/68طال 

 و فرواکسیدانس تیوباسیلوس
 تیوباسیلوس تیواکسیدانس

متر و سرعت جریان میلی 200و ارتفاع بستر  5/2برابر با  pHدرصد در  5/99مس 
 روز 9لیتر بر دقیقه و در مدت میلی 2

[59] 

 و تیوباسیلوساسیدی
 لپتوسپیریلیوم

 گرم بر لیتر، 10ی روز و چگالی توده 42در مدت  درصد، 100مس و نیکل 
 pH   آهن لیتر بر گرم 5/4، 5/1برابر با (II )سولفور لیتر بر گرم 10 و 

[60] 

 و (3)ترموسولفیدواکسیدانس سولفوباسیلوس

 (4)اسیدوفیلیوم ترموپالسما

  درصد، 64 ینیومدرصد و آلوم 80 روی درصد، 74 یکلدرصد، ن 86مس 
 ستونی واکنشگاه در روز 280 روز، 27 اسیدی پیش تیمار با

[61] 

 و (5)گالیونال و تیوباسیلوساسیدی
 لپتوسپیریلیوم

 لیتر بر گرم 9 اولیه فرو آهن 5/1 با برابر اولیه pHروز،  5در مدت  درصد 95مس 
 لیتر بر گرم 20 یتوده چگالی و

[62] 

 مدار صفحه
 چاپی

 فرواکسیدانس تیوباسیلوسیاسید
 یقه دق بر دور 185 شرایط ثابتبا  لرزان یگرمخانه درصد، 63 مس

 سلسیوسی درجه 30و دمای 
[63] 

 اسیددوست هایباکتری از ترکیبی
 درصد 6/91 روی و درصد 2/88آلومینیوم  و ساعت 45 مدت در درصد، 8/96 مس

 لیتر بر گرم 12 اولیه( II) آهن ،2 با برابر pH ساعت، 18 مدت در
[64] 

 یزباله
 الکترونیکی

 و وایلوسم کروموباکتریوم
 و ژینوزارآ سودوموناس
 فلورسنس سودوموناس

  درصد 13 آهندرصد،  49 رویدرصد،  73درصد، طال  83 بیش از مس
 5/7 برابر pH در درصد 8  نقره و

 (سلسیوس یدرجه 30 دمای و دقیقه در دور 150 با لرزان یگرمخانه)
[26] 

 یبندسیم صفحه
 چاپی

 تیوباسیلوساسیدی کشت ترکیبی
 و فرواکسیدانس

 یواکسیدانست تیوباسیلوساسیدی

 لیتر بر گرم 8/7 یتوده چگالی با ترکیبی کشت محیط با درصد 99/99-99 مس
 روز 5 در درصد 9/88 روی و سرب مس، روز؛ 9 در

[65] 

 مدار صفحه
 چاپی

 همراه تلفن

 [66] ساعت 48 مدت در درصد 36/96 مس فرواکسیدانس تیوباسیلوساسیدی

 وایلوسم کروموباکتریوم
  ،11 با برابر pH در درصد 91/24 مس ؛10 با برابر pH درصد، 31/11 طال

 روز 8 مدت در
[58] 

 [3] روز 18در مدت  درصد 10درصد و لیتیوم  65کبالت  اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس باتری

(1) Desulfovibrio desulphuricans     (2 )Pseudomonas fluorescens (3 )Sulfobacillus thermosulfido-oxidans  
(4 )Thermoplasma acidophilum    (5 )Gallionella 
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 [.69زيستي ]فاکتورهای مؤثر در فروشويي  -11جدول 

 یندافر ماده جامد میکروبی یمیاییو ش یزیکیف عامل

پارامترهای 
 مؤثر

 دما ●
● pH 

 یکاهش پتانسیل ●
 یژناکسغلظت  ●

 اکسیدیکربن دغلظت  ●
 انتقال جرم ●

 یمواد مغذدسترس بودن  ●
 غلظت آهن ●

 نور ●
 فشار ●

 هابازدارندهحضور  ●

 نوع ریزاندامگان ●
 چگالی جمعیت ●
 فعالیت میکروبی ●

 یت ریزاندامگانجمعتوزیع  ●
 هامیزان تحمل فلز ●

 توانایی خوسازی ریزاندامگان ●

 نوع ماده جامد ●
 ترکیب ماده جامد ●
 توزیع ماده جامد ●

 هاهاندازه ذر ●
 سطح تماس ●

 تخلخل ●
 یدوستآب ●

های برهمکنش ●
 گالوانیکی

یا  (2)ای، توده(1)حالت فروشویی )درجا ●
 ((3)تانک

 توده چگالی ●
 همزدگی )در حالت تانک( نرخ ●
 ژئومتری توده )در حالت توده( ●

(1 )In Situ Leaching  (2 )Heap Leaching 

 
کند؛ بازیابی می 10و  5/9، 9برابر  pHدرصد طال در  19و  5/22

 شود.طال می %11تنها قادر به بازیابی  7برابر  pHکه در درحالی
این کاهش بازیابی با افزایش چگالی توده به این دلیل است که 

 [.70ود ]شهای باال سبب کاهش رشد باکتری و تولید سیانید میغلظت
 

 دما

 ی برای زنده ماندن وگوناگوندمای  یبازه گوناگونریزاندامگان 
ویی یند فروشارقابتی بر فر همچنین رشد و تولید دارند. دو متغیر

 افزایش سرعت واکنش با افزایش دما و  -1زیستی مؤثرند: 
، [18] (1)هونگ و همکاران کاهش فعالیت زیستی با افزایش دما. -2

 مورددانس یفرواکس یوباسیلوسترا به کمک باکتری  مس بازیافت
قرار دادند و تأثیر پارامتر دما را بررسی کردند. نشان داده شد  مطالعه

که دما نقش مهمی در بازیابی مس دارد؛ با افزایش دما تا یک میزان 
ا ب مس افزایش چشمگیری داشته است و درنتیجه مشخص، بازیابی

 .یافته استکاهشکاهش دما، بازیابی مس نیز 
 

 دکنندهياکس

ولید دارد و ت یدکنندهاکسک نقش های اسیدی یون فریدر محیط
 توان می فروشویی زیستی است. هایبرتری ینترمهماین یون از 

د جایگزین فروشویی زیستی کرآن را  ،با افزودن فیزیکی این یون
یجاد سیانید با ا ،بازیهای در محیط است. برینههزکه البته بسیار 

 د شود. افزودن فیزیکی سیانیها میپیوند با فلزها سبب انحالل آن
 
 

گیرد قرار می مورداستفادهوسیع  طوربههای هیدرومتالورژی یندافردر 
 صرفهبهزیادی از آن نیاز است که  مقدارهایکه در این روش به 

 کند.زیادی ایجاد می محیطیزیستنبوده و آلودگی 
به مطالعه استخراج فلز  2013در سال  [6] (2)و همکارانجادهاو 

 به کمک باکتری ای های نقره اکسید دکمهاز باتری نقره
 ،شدهیبررس مهم پرداختند. از پارامترهای یدانسفرواکس یوباسیلوست

غلظت فلز نقره نشان داد که  هانتیجهد که بو Fe+3غلظت یون 
 داشته است. Fe+3بازیافت شده رابطه مستقیم با غلظت یون 

 
 اکسيژن

؛ بر این اساس هوادهی و انتقال ها هوازی هستندباکتری تربیش
 در مقیاس یک فروشویی مؤثر است. نیازیشپاکسیژن کافی 

 توانیمو یا تکان دادن  هوادهی، هم زدن یلهوسبهآزمایشگاهی 
 [.71] کرد ینتأماکسیژن الزم را برای رشد 

فروشویی زیستی طال و  2011در سال  [72] (3)و همکارانچی 
های مدار چاپی موبایل به کمک باکتری هایهمس از صفح

که انجام دادند،  هایییبررسسیانوژنیک را مطالعه کردند. در 
یژن را اکسبه باکتری نیاز کردند و  یریگاندازهرا  شدهحلاکسیژن 

با مصرف اکسیژن توسط باکتری و  و بیان کردند که نشان دادند
ه ب سرعت بازیابیو  یافتهکاهشکاهش غلظت اکسیژن، فعالیت آن 

 .است یافتهکاهشطرز چشمگیری 
 
 

(1)  Hong. et al.        (3)  Chi et al. 

(2)  Jadhav. et al. 
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 ماده جامد چگالی توده

 اثر های جامد برای ریزاندامگانبسیاری از مواد حاضر در زباله
 فروشویی، ماده جامد به محیط نسبت سمی دارند که با افزایش

صورت گرفته  یبررس در ابد.یقدرت رشد ریزاندامگان کاهش می
 هاییباکتر بییبا کشت ترک یون یتیمل هاییباتر یستیز ییفروشو یبرا

  یششد که با افزا دیدهآهن  اکسیدکنندهگوگرد و  اکسیدکننده
 بازده درصد، 4 به درصد 1 از فروشویی محیط به جامد ماده نسبت

 یو برا درصد 10 به درصد 52 از کبالت برای زیستی فروشویی
که البته با  یابدیدرصد کاهش م 37درصد به  80از  یتیومل

 سوبسترا زانیم یمدما و تنظ یمتنظ ید،اس یمتنظ یلاز قب ییهاکنترل
  ار فروشویی محیط به جامد ماده نسبت یشافزا یرتأث توانیم

 [.73] کرد جبران
 شبازیابی فلز طال به رو 2016در سال  [37] و همکاران ارشدی

له یوسبهمدار چاپی تلفن همراه  هایهفروشویی زیستی از صفح
)باکتری سیانوژنیک( را بررسی کردند.  (1)باسیلوس مگاتریومباکتری 

اولیه،  pHبرای بیشینه کردن استخراج طال پارامترهایی همچون 
چگالی توده و غلظت گالیسین با کمک طراحی آزمایش و روش 

، 10اولیه  pHاز  اندعبارتیط بهینه سطح پاسخ بهینه شده است. شرا
 که گرم بر لیتر 10گرم بر لیتر و غلظت گالیسین  13/8چگالی توده 

 درصدی مس  72از این شرایط، بازیابی  به دست آمدهنتیجه 
تر از برابر بیش 7گرم بر تن طال گزارش شده که این عدد  65و 

 باشد.استخراج طال از معدن می
 

 ستمااندازه ذره و سطح 

 یهانشواکانجام  یلهوسبهی است که یندافرفروشویی زیستی 
رعت س رودیمگیرد؛ پس انتظار صورت می شیمیایی روی سطح ذره

افزایش سطح  واسطهبه، هاهفروشویی زیستی با کاهش اندازه ذر
 تر شود.تماس بر واحد وزن، بیش

سینتیک  میالدی 2012در سال  [74] ارانکامیری و هم
ی همچون نیکل و مولیبدن از کاتالیزگرهای هایفروشویی فلز

دند و را بررسی کر نایجر یلوسآسپرژبه کمک قارچ  هیدروکراکینگ
  ،هاآن ینترمهمرا بهینه کردند. از  یندافرمؤثر بر این  هایعامل

 دهشینه به طراحی آزمایش افزارنرمبه کمک که  است هاهاثر اندازه ذر
تا یک اندازه بهینه موجب  هاهکه کاهش اندازه ذر و نشان داده شد

 .شده است چشمگیریه بازیابی فلز تا میزان دافزایش باز
 فروشویی زیستی میالدی  2015در سال  [75] ارشدی و همکاران

 

 هموردمطالعمدار چاپی تلفن همراه را  هایهسنگین از صفح هایفلز
تیوباسیلوس اسیدیقرار دادند. ابتدا مراحل خوسازی باکتری 

لقیح درصد ت پژوهشبا پودر نمونه انجام شد. در این  فرواکسیدانس
لیتر  1گرم پودر در  1حجمی و از مقدار  ا درصد حجمی 10باکتری 

 روز به مقدار 55محیط کشت آزمایش انجام شده تا پس از 
یی که در این آزمایش دارای اهمیت گرم در لیتر رسید. پارامترها 20

اولیه، چگالی توده  (Fe+3اولیه، غلظت آهن ) pHاز  ندهست عبارتبودند 
. برای بیشینه کردن استخراج دو فلز مس و نیکل هاهی ذرو اندازه

 یله طراحی آزمایش و روش سطحوسبه طور همزمان این پارامترهابه
، 1برابر با  اولیه pHاز:  اندعبارتسازی شده که این شرایط ینهبهپاسخ 

گرم  5/8گرم بر لیتر، چگالی توده  18/4 اولیه (Fe+3غلظت آهن )
با این شرایط سرانجام میکرومتر که  02/114بر لیتر و اندازه ذره 

 .درصد مس و نیکل بازیابی شد 100
 

 مورداستفادهنوع ریزاندامگان 

عامل در انجام فروشویی زیستی مناسب،  ینترمهمتوان گفت می
انایی تو به انتخاب ریزاندامگان مناسب است که این انتخاب با توجه

خراج است میزان تحمل فلزهای سنگین، درها و قارچها متفاوت باکتری
 ییصورت گرفته بر فروشو یبررس در .است هاآنفلزها و منبع غذایی 

شد که  دهدی یبریدمتال ه ا یکلو ن کادمیم ا یکلن هاییباتر یستیز
  نشد در سازگار فرواکسیدانس تیوباسیلوساسیدی یهسو ییتوانا

مراتب هب هاموجود در باتری و کبالت کادمیم یکل،ن ینسنگ یبا فلزها
 [.67] است (2)بریرلی اسیدیانوس یهاز سو تریشب

 هایاستخراج فلزمیالدی  2012در سال  [58] چی و همکاران
مدار چاپی تلفن همراه را به کمک روش  هایهمس و طال از صفح

 فروشویی زیستی بررسی کردند. باکتری مورد استفاده
ترکیبی عصاره مخمر،  و محیط کشت کروموباکتریوم وایلوسم

 وردنظرمن و گالیسین مورد استفاده قرار گرفت که سیانید پپتویپل
دور بر دقیقه، دمای  150 به کمک آن تولید شد. فروشویی با دور

برابر  pH یبازهگرم بر لیتر و  15، چگالی توده سلسیوسدرجه  30
 %8/10به  %78/7انجام شد. در شرایط مذکور حاللیت طال از  11-8

 .روز افزایش یافت 8در طی مدت  %4/11به  %9/4و برای مس از 
 

 فلزی یهاونیحضور 

ک حد تحمل مشخص از یدارای ها ریزاندامگانبسیاری از 
  مونهن برای فلزی با حفظ فعالیت اکسایش خود هستند. هاییون

 (1)  Bacillus megaterium       (2)  Acidianus brierley 
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رشد در  ییتوانا ایجرن آسپرژیلوساست که قارچ  شدهمشاهده
 و [77] نیکل لیتر بر گرممیلی 1000باالتر از  یهاغلظت

است که قارچ  یدر حال ینا [،78] آهن را ندارد یتربر ل گرمیلیم 700
 یتربر ل گرمیلیم 1500 یهاغلظت در سیمپلیسیسیموم سیلیومپنی

 .[40] استآهن قادر به رشد  یتربر ل گرمیلیم 3000و  یکلن
 

 چگالی جمعيت ریزاندامگان

 ، چگالیو میزان رشد ریزاندامگان یحتلقدرصد حجمی مایه 
[ 38] و همکاران هوره لوءبها .کندیمتعیین  یت ریزاندامگان راجمع

را  بالتکی همچون نیکل و هایبازیابی فلزمیالدی  2016در سال 
یجر ان یلوسژسپرآ های فرسوده لیتیوم یونی به کمک قارچباتریاز 

. چگالی ندبررسی کرده و پارامترهای مؤثر بر فروشویی را بهینه کرد
 بوده است که  یندافردر این  شدهینهبهاز موارد مهم  سلولی

 یزانم یح،تلق هیما یباال هساکارز و انداز یباال یهادر غلظت
زان بازیابی می درنتیجهکه  است یدشدهتول ترییشب یداس سیتریک

 .است اسید، باال رفتهسیتریک شح شدن فلزها هم به خاطر باالتر تر
 

 یدرومتالورژيهويبانداز آینده و چشم گيریيجهنت
 هایتجهیزدر اختراع  یعسر هاییشرفتو پ جدید هاینوآوری
 یشبه افزا منجر هاآن روزافزون مصرف آن، دنبال به و الکترونیکی

 یلدر سطح جهان شده است. به دل یکیالکترون یهازباله ازپیشیشب
 یافتباز ی،سم یحضور فلزها ینچنو هم یفلز یغن یمحتوا
 تیسن یهاشده است. روش یازن یکبه  یلتبد یکیالکترون یهازباله

و  ییرومتالورژیکپ یهاروش ازجمله یکیالکترون یهازباله یافتباز
بوده  یانرژ یباال یکنندهو مصرف یراقتصادیغ یدرومتالورژیکی،ه

فاده رو شده در استروبه یها. چالشنیستند زیستیطمحو سازگار با 
  زیستی هایروشرا به سمت استفاده از  یرها مسروش یناز ا

که  قییبه طر یکیالکترون یهافلز از زباله استخراج یندهایادر فر
 هاییابیاست. بر اساس ارز معطوف کرده ،باشند زیستیطمحدوستدار 

 به ویژه، گوناگون هاییدگاهاستخراج فلز از د گوناگون یهاروش
رد که استنباط ک توانیبودن، م یو اقتصاد زیستیطمحبا  یسازگار
 که  است وظهورن یفناور ترینیدبخشام یستیز ییفروشو
 سازیبهینه قابل سادگیبه یندامؤثر بر فر ییرزندهزنده و غ هایعامل

موجود، وجود اختالف  هایهمقال یقدق یحال بررس ینهستند. با ا
 ییفروشو یدر ط یستیانحالل ز ینداحاکم بر فر هایعاملدر 

 اندامگانیزر ینهمچن .دهدیرا نشان م یکیالکترون یهازباله یستیز
لز خاص ف یک یافتدر باز اوتیمتف یازهایاند که نمشابه نشان داده

 دارند. یکیالکترون یهااز زباله
به سرعت در حال توسعه هستند  یستیز ییفروشو هاییفناور
 هاهمطالع یهمراه با برخ یشگاهیآزما یاسدر مقه عمدبه طور ها و تالش

که  مشخص است روشنیبهاند. متمرکز شده یصنعت هاییاسدر مق
 یراب یبه سطح صنعت یستیز ییروش فروشو یاسمق یشافزا
 هایاملعدر  یادز یهاتفاوت یلبه دل یکیالکترون یهازباله یافتباز

  ینه،زم ینشده در امهم انجام یکارها رغمیعل یند،امؤثر بر فر
که  یاعمده یهااز جمله چالشرو است. روبه یادیز یهابا چالش

 توان یوجود دارند م یستیز ییفروشو سازییتجار یندهایادر فر
 یندافرر توده مورد استفاده د یبودن چگال یینآهسته و پا ینتیکبه س

 یندافر یبازده یشافزا یبرا .کرد( اشاره یع)نسبت جامد به ما
تفاده گرفت: اس یشرا در پ یرز یراهکارها توانیم یستیز ییفروشو
 یدلتو یشو افزا یکروبیم یهبهبود سو یبرا یدجد یکردهایاز رو
کشت  یساده برا هایگاهواکنشیستز یطراح ها،یتمتابول

ه از و استفاد هایکروبم یارزان برا یهمنبع تغذ یافتن یکروبی،م
 یهاهفلزها، سوی یابیباز یشافزا یبرا ین،بر ا افزون. هاستیکاتال

 یدبا یتحمل فلزها سم یبرا یباالتر ییبا توانا یدجد یکروبیم
 هعمدوربه ط یفناور هاییشرفتشوند. در ضمن، تاکنون پ ییشناسا
 هایکروببا م یدیسولف یمواد معدن یهابرهمکنش یینهدر زم

 یستیز ییفروشو یبر رو هاپژوهش یدانجام شده است و با
 ینهمچن متمرکز شوند. یدیو اکس یکربنات یلیکاتی،س یپسماندها
تفاده از با اس یستیز ییفروشو یتوسعه کاربردها یبرا یهایپژوهش

 یادیاطالعات زحال  ینخاص در حال انجام است؛ با ا هاییمآنز
 یکه تکامل فناور رودیمنتشر نشده است و انتظار م ینهزم یندر ا
 یهاچالش ی،طور کلمدت انجام شود. بهدر کوتاه ینهزم یندر ا

 ینب یکنزد یهمکار یازمندن یولوژیکیب یندهایافر روییشپ
 و نیاز است تا  است یمیدانانو ش شناسانیکروبم ین،مهندس

 یهاشکاف شود،یانجام م یندهکه در آ ییهاو تالش هاپژوهش اب
 ی،نعتص یاسفلز در مق یستیاستخراج ز یبتوان برا وموجود پر شده 

 رداخت.پ یکیالکترون یهازباله یافتو مؤثرتر به باز تریشهرچه ب
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