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چكیده طرح: 
زباله هاي الكترونیكي شـامل بیش از پنجاه نوع فلز، مهم ترين زباله قرن بیسـت و يكم شـناخته شـده اسـت. 
ايـن زباله هـا درحالـي كـه مي تواننـد بـراي محیط زيسـت مخرب باشـند، مي توانند با اسـتفاده از روشـي درسـت 
به عنـوان جايگزيـن مهـم معادنـي كـه امـروزه محتوايشـان رو بـه اتمام اسـت در نظر گرفته شـوند. بـراي مثال 
میانگیـن طـاي معـادن دنیا حـدود 2/7 گرم بر تن اسـت در حالیكه صفحه هـاي مدار چاپي تلفن همراه شـامل 
2000 گـرم بـر تـن طا اسـت. هـم چنین معدن مس سرچشـمه ايـران بعد از يك بـار تغلیظ بـه محتواي مس 
25%  وزنـي مي رسـد در حالیكـه صفحـه هـاي مـدار چاپي رايانـه بدون هیچ عمـل تغلیظي شـامل 40% وزني 
مـس هسـتند. روش هاي مورد اسـتفاده كنوني شـامل پیرومتالـورژي و هیدرومتالـورژي براي اسـتخراج فلزهاي 
زباله هـاي الكترونیكـي روش هايـي گـران و غیـر اقتصـادي همراه بـا تولید مواد خطرناک زيسـتي هسـتند و به 
همیـن دلیـل كشـورهاي اروپايـي و آمريكايـي اين زباله هاي ارزشـمند خود را به كشـورهاي آسـیايي و آفريقايي 
صادر مي كنند. روش نوين فروشـويي زيسـتي يك روش سـاده، ارزان، كارآمد و دوسـت دار محیط زيسـت اسـت. 
در ايـن طـرح نیـز در طـي يـك فرايند دو مرحله اي از روش فروشـويي زيسـتي اسـتفاده شـده اسـت. در مرحله 
اول بـا مجـاور كـردن پـودر صفحه هـاي مدار چاپـي رايانـه و تلفن همراه بـا باكتـري بومي اسید وتیوباسـیلوس 
فرواكسـیدانس در محیـط كشـت باكتري، مس و نیكل به طور كامل اسـتخراج شـده اسـت. بـا كاهش محتواي 
مـس و سـاير فلـزات كـه بازدارنـده قوي طـا هسـتند در مرحله دوم بـا اسـتفاده از باكتري باسـیلوس مگاتريوم 
فلـز گران بهـاي طـا از نمونـه رايانـه و تلفـن همـراه بـه ترتیب بـه میـزان 63  و 65 گرم بر تن اسـتخراج شـده 
اسـت. در بهتريـن پژوهش هـاي صـورت گرفتـه در دنیـا تنها توانسـته اند بـا اسـتفاده از باكتري هاي دسـتكاري 
ژنتیكـي شـده از نمونه هايـي بـا غنـاي طـاي 200 گـرم بـر تن نهايتـا به بازيابـي 25% طـا و در بسـیاري از 
مـوارد ديگـر بـه مقادير بسـیار كم تري دسـت بیاينـد. الزم به ذكر اسـت در روش پیشـنهادي اين طرح بسـیاري 

از ديگـر فلزهـاي موجـود در زبالـه هـاي الكترونیكـي بـه میزان 
بااليـي بازيابي مي شـود كه بـه دلیل هزينه هاي سـنگین آنالیز از 

اندازه گیـري آنهـا صرف نظر شـده اسـت.
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