ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ

ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺟﯿﺐ

ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Plymouthﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ و ﭘﻮدر ﮐﺮدن آنﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﭘﻮدر ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدری را
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺸﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪای وﺟﻮد دارد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر دﯾﮕﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دو ﺗﻦ از زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎﺧﺖ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ
ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺼﻮری از ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽﻫﻤﺮاه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و درﯾﺎﺑﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮔﻮﺷﯽﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺟﺎدوی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﺮاﻓﻦ ،ﻣﺎده ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﮐﺒﺎﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آنﻫﺎ درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺌﻮدﯾﻤﯿﻢ ،ﭘﺮازﺋﻮدﯾﻤﯿﻢ،
ﮔﺎدوﻟﯿﻨﯿﻢ و دﯾﺴﭙﺮوزﯾﻢ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن زﯾﺎدی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن داد ،در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ۳۳ ،ﮔﺮم آﻫﻦ ۱۳ ،ﮔﺮم ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و  ۷ﮔﺮم ﮐﺮوم و ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﯾﮕﺮی از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﯽ
ﻧﻈﯿﺮ  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و  ۷۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮐﺒﺎﻟﺖ و ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن و  ۱۶۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻧﺌﻮدﯾﻤﯿﻢ و  ۳۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﭘﺮازﺋﻮدﯾﻤﯿﻢ ﻫﻢ
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎوی  ۹۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻧﻘﺮه و  ۳۶ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻃﻼ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﺳﺎده ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻃﻼی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻣﺮﻏﻮب ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ  ۱۰ﺗﺎ ۱۵
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ  ۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻣﺮﻏﻮب ﻃﻼ ۱ ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

 ﮔﺮم ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﮑﻞ اﺳﺖ۲۰۰  ﮔﺮم ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و۷۵۰ ﻣﺲ و
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