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کی آرش حبیبیان
مدیر توسعه سازمان و سرمایه های انسانی

دانش و مدیریت دانش چیست؟
ــف  ــردی تعری ــر کارب ــش را از منظ ــم دان ــر بخواهی اگ
نماییــم بکارگیــری اطالعــات در کار اســت، اطالعــات تــا 
ــه نشــوند، دانــش محســوب  ــه کار گرفت ــی کــه ب زمان
نمــی شــوند. در کســب و کار، دانش آن چیــزی کارکنان 
ــی  ــر م ــا یکدیگ ــان ی ــتریان و کارفرمای ــورد مش در م
ــای  ــات و فراینده ــوالت، خدم ــورد محص ــد، در م دانن
ــد  ــی دانن ــت م ــت و موفقی ــورد شکس ــرکت، در م ش
مــی خواهــد کــه صریــح بــا شــد یــا ضمنــی. هــدف از 
مدیریــت دانــش نهادینــه کــردن فرهنــگ بــه اشــتراک 
ــت  ــه مدیری ــت برنام ــازمان اس ــش در س ــذاری دان گ
دانــش عمومــا مرکــزی و در برگیرنــده کل ســازمان 
هســتند. فعالیــت و برنامه هــای مدیریــت دانــش بایــد 
ارتبــاط کارکنــان جهــت انجــام امــور را بهبــود بخشــد، 
دسترســی کارکنــان، بــه مخــزن دانــش در زمــان 
ــه  ــا ب ــن دسترســی آنه ــا ســازد و همچنی مناســب مهی

ــازد. ــر س ــرگان و know how میس خب
مدیریــت دانــش هــم در درون و هــم در  بیــرون 
ــب و  ــل ،کس ــکان تعام ــرد، ام ــورت پذی ــان کار ص جری
بــه اشــتراک گــذاری دانــش بــدون هیچگونــه وقفــه ای 
درکار مدیریــت دانــش درون جریــان کار مــی باشــد و 
فعالیتهــای کــه کارکنــان بــا وقفــه در کار روزمــره جهت 
ــد  ــام می دهن ــتراک ذاری انج ــه اش ــب و ب ــت، کس ثب
مدیریــت دانــش در بیــرون جریــان کار می شــود 
ــورت  ــا ص ــن فعالیت ه ــن ای ــادل بی ــک تع ــتی ی و بایس
ــترس  ــت دس ــان کار جه ــت درون جری ــرد فعالی پذی

بــودن دانــش در  teachable moment می باشــند 
بــرای آنکــه ذخیــره دانشــی غنــای الزم بــرای اســتفاده 
از در Teachable moment داشــته باشــد بایــد فعالیت 
ــل  ــی از عوام ــرد. یک ــورت گی ــان کار ص ــرون جری بی
ــادل  ــدم تع ــش ع ــت دان ــای مدیری ــت برنامه ه شکس

ــن دو دســته فعالیــت اســت. ــن ای بی

منظور از teachable moment چیست ؟
ــرد  ــه ف ــت ک ــی اس ــری زمان ــان یادگی ــن زم بهتری
ــوان   ــه عن ــان ب ــن زم ــه از ای ــاز دارد ک ــی نی ــه مطلب ب

می شــود. یــاد   Teachable moment

ــت  ــور مدیری ــن مح ــما مهمتری ــر ش ــه نظ ب
ــت؟ ــش چیس دان

اولیــن قــدم در مدیریــت دانــش شناســایی ارزش 
ــران  ــوولین مدی ــا اســت، مس ــن برنامه ه پیشــنهادی ای
ــران  ــا مدی ــه و جلســات ب ــا برگــزاری مصاحب ــروژه ب پ
ــی  ــش فعل ــا دان ــا ب ــر آی ــواالت نظی ــه س ــد ب ــی بای عال
توانایــی رقابــت در آینــده نزدیــک میســر اســت؟ بــه 
ــی  ــای آت ــع نیازه ــوآوری و رف ــرای ن ــی ب ــه دانش چ
ــه مزیــت  ــم؟ چگون ــاز داری ــان نی مشــتریان و کارفرمای
رقابتــی شــرکت از طریــق بــه اشــتراک گذاری دانــش 
ــد؟  ــود می یاب ــرگان بهب ــا خب ــات ب ــیل در ارتباط و تهس
چالش هــای اساســی و جــاری شــرکت مرتبــط بــا 
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ــد؟ ــی باش ــزی م ــه چی ــی چ ــائل دانش مس
ارزش  و  اهــداف  می توانــد  ســواالت  ایــن  پاســخ   
پیشــنهادی مدیریــت دانــش در شــرکت مشــخص کند. 
پــس از آن امــکان تدویــن اهــداف دانشــی، اســتراتژی 
و شناســایی حوزه هــای کلیــدی دانــش شــرکت میســر 
ارزیابــی  الگوهــای  معتبرتریــن  از  یکــی  می شــود. 
 Make ــی برنامــه هــای مدیریــت دانــش، الگــوی جهان
مــی باشــد کــه شــرکت میدکــو نیــز ایــن الگــو ارزیابــی 
جهــت مدیریــت دانــش خــود انتخــاب نمــوده اســت. 
ــد دانشــکاران  ــل الگــو توســعه و توانمن ســه محــور ذی
ــاد  ــد ایج ــت ارش ــری مدیری ــق راهب ــازمان از طری س
ــش محــور ســازمان در ایجــاد و  ــگ دان ــظ فرهن و حف
ــالوده  ــش ش ــهیم دان ــرای تس ــی ب ــط تعامل ــظ محی حف
و زیربنــای ارزش پیشــنهادی برنامه هــای مدیریــت 

ــد.  ــکیل می دهن ــش تش دان

ــش  ــت دان ــرای مدیری ــای را ب ــه رویکرده چ
ــرد ؟ ــاب ک ــد انتخ بای

ــش  ــت دان ــای مدیری ــه تیم ه ــتباهی ک ــن اش بزرگتری
مرتکــب می شــوند ایــن تصــور اســت تنهــا یــک 
دانــش  مدیریــت  برنامه هــای  بــرای  را  رویکــرد 
ــت  ــت جه ــا در واقعی ــد ام ــرا می نماین ــاب و اج انتخ
ــه ای از  ــی، مجموع ــای دانش ــی نیازه ــه تمام ــخ ب پاس
رویکردهــا را بایــد اســتفاده نمــود. اکثــر رویکردهــای 
دســته بندی  چنــد  یــا  و  دو  در  دانــش  مدیریــت 
ــان هســتند خدمــات ســلف ســرویس، درس  ــل بی قاب
آموخته هــا، انجمن هــای خبرگــی و انتقــال بــه روش ها. 
ایــن دســته بندی بــر اســاس میــزان تعامالت انســانی و 
میــزان صراحــت و ضمنــی بــودن دانــش دســته بنــدی 
می شــوند. خدمــات ســلف ســرویس مبتنــی بــر 
فنــاوری اســت امــکان دســتیابی بــه اطالعــات و دانــش 
ــت مــدارک  ــزار مدیری ــال نرم اف ــا می ســازد مث را مهی
ــر  ــال شــرکت و... درس آموخته هــا ب مهندســی و پرت
ــعی  ــز دارد و س ــاص تمرک ــروژه خ ــد و پ ــک فراین ی
ــم  ــع مه ــرداری از وقای ــه ب ــا خالص ــه ب ــد ک ــی نمای م
ــای  ــروژه، دانش ه ــد و پ ــرای فراین ــاس در اج و حس
ــذارد.  ــتراک بگ ــه اش ــت و ب ــرا ثب ــه را از اج مربوط
ــمی از  ــر رس ــمی و غی ــازمان رس ــی س ــن خبرگ انجم
ــک موضــوع جهــت  ــه ی ــد ب ــه من ــره و عالق ــراد خب اف
ــی  ــای دانش ــت غن ــات جه ــادل اطالع ــی و تب ــم افزای ه
ــا انتقــال بــه  روش هــا  تســهیل در انتقــال  اســت. نهایت
بــه روش هــا در ســازمان اســت. دانش هــای کــه 
رویکردهــای ســلف ســرویس مــد نظــر دارنــد 
ــای  ــه رویکرده ــه ب ــتری دارد و هرچ ــت بیش صراح
ــه روش  ــال ب ــی و انتق ــن خبرگ ــه و انجم درس اموخت
حرکــت مــی شــود دانــش هــای ضمنــی تــری مدنظــر 
قــرار می گیــرد و در نتیجــه تعامــالت انســانی در ایــن 

ــد. ــش می یابن ــدت افزای ــه ش ــرد ب رویک

ایــن اســت کــه از دو ســر  یکــی از نــکات مهــم 
ــش  ــل و دان ــح کام ــش صری ــا دان ــط ب ــی مرتب حدقای
ــازمانهای  ــی س ــم در خیل ــروع نکنی ــل ش ــی کام ضمن
ــک  ــاد ی ــرمایه گذاری زی ــا س ــه  ب ــود ک ــده می ش دی
ــاع  ــش ابتی ــت دان ــت مدیری ــزاری جه ــتم نرم اف سیس
و پیاده ســازی می شــود ولــی پــس از مدتــی ایــن 
ــه  ــت مواج ــا شکس ــتفاده ب ــدم اس ــل ع ــروژه بدلی پ
می شــود زیــرا کــه فنــاوری بــه تنهایــی موجــب ارتقــا 
فرهنــگ بــه اشــتراک گــذاری دانــش نمی شــود. البتــه 
یکــی از علــل تکــرار ایــن مســائل در ســازمان شــاید به 
ــل لمــس  ــزار قاب ــه نرم اف ــن مســاله برمی گــردد ک ای
می باشــد. داریــم و یــا نداریــم همچنیــن ســازمان های 
بزرگــی همچــون IBM برنامــه مدیریــت دانــش 
در  لــذا  نموده انــد،  اجــرا   IT طریــق  از  موفقــی 
ــل  ــزار قاب ــر روی نرم اف ــرمایه گذاری ب ــازمان ها س س
توجیه تــر اســت. ولــی در واقــع ســایر المان هــای 
شــرکت هایی نظیــر IBM در خصــوص زیــر ســاختهای 
ــی  ــش ضمن ــال دان ــد. برنامــه انتق فرهنگــی را نمی بینن
بــه ضمنــی ماننــد ســازمانهای یادگیرنــده و مرشــدی 
ــی  ــج ملموس ــم و نتای ــیار مهب ــد بس ــدا می توان در ابت
ــد  ــازمان نتوان ــد و س ــته باش ــازمان ها نداش ــرای س ب
متدولــوژی مناســب بــرای اجــرا و  اندازه گیــری 
اثربخشــی آن مســتقر نماینــد. البتــه ایــن بدیــن 
ــه  ــاز ب ــا نی ــه م ــل فاصل ــر تحلی ــه اگ ــت ک ــا نیس معن
برنامه هــای منتورینــگ و یــا IT را نشــان می دهــد 
ــود  ــنهاد می ش ــع پیش ــم. در واق ــتفاده  نکنی ــا اس از آنه
ــرا  ــد، زی ــز یاب ــوارد تمرک ــن م ــه روی ای ــام برنام تم
اگــر برنامــه مدیریــت دانــش نتایــج مملوســی و قابــل 
اندازه گیــری نداشــته باشــد قطعــا بــا شکســت و عــدم 

ــد. ــد ش ــرو خواه ــی روب ــت عال ــت مدیری حمای
ــت  ــای مدیری ــه ه ــت در برنام ــل شکس ــی از دالی یک
دانــش تاکیــد بیــش از انــدازه بــه شناســایی دانــش بــه 
ــه ای  عنــوان مزیــت رقابتــی اســت و فراموشــی چگون
کســب، بــه اشــتراک گــذاری و بکارگیــری دانــش 
اســت. در نتیجــه ابتــدا بایــد برنامــه ارتباطــی در 
خصــوص مزایــا و ارتقــا فرهنــگ بــه اشــتراک گــذاری 
ــد  ــی بای ــرم حت ــه نظ ــود و ب ــرا ش ــزی و اج طرح ری
در برنامــه جامعــه پذیــری ایــن مــوارد لحــاظ شــود. 
ــش  ــت دان ــه مدیری ــب در برنام ــتباها غال ــی از اش یک
کــه صرفــا موجــب حجیــم شــدن اطالعــات و کاســتن 
ــازی  شــدن کیفیــت آنهــا مــی شــود  روش هــای امتی
و میــزان تعــداد مشــاهده و ... اســت. اســتفاده از 
روش هــا و پاداش هــای ضمنــی ماننــد بســترهای 
قدرانــی همــکاران از یکدیگــر و جوایــز رســمی مرتبــط 
ــر  ــار کارات ــه رفت ــه اینگون ــا ب ــدف ارتق ــا ه ــه آن ب ب
ــورد  ــت در م ــورت صحب ــر ص ــه ه ــود. ب ــد ب خواه
ــن  ــت و در ای ــی اس ــیار طوالن ــش بس ــت دان مدیری

مجــال نمی گنجــد.
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برنامــه دانشــی میدکــو براســاس الگــوی ارزیابــی جهانــی 
Make کــه در برگیرنــده تمامــی صحبــت فــوق همــان 8 

محــور مــی باشــد. 
از برنامــه بهبــود پیشــنهادی و درنظــر گرفتن همپوشــانی 
آنهــا در قالــب 9 برنامــه بهبــود برنامــه مدیریــت دانــش 
ــه  ــر مجموع ــرکتهای زی ــه ش ــزی و ب ــرح ری ــو ط میدک

اطــالع رســانی شــده اســت.
این پروژه ها عبارتند از: 

1- توســعه برنامــه هــای تشــویق و حمایتــی مدیران ارشــد از 
 )Make مدیریــت دانــش )تمامی محورهــای الگــوی

و  دانــش  مدیریــت  ساختارســازمانی  تعریــف   -2
ــور1(  ــوآوری )مح ــت و ن ــای خالقی ــم ه ــازماندهی تی س
ــری،  ــرمایه فک ــی )س ــتراتژیک دانش ــند اس ــن س 3- تدوی

ــور6،5،2(  ــری( )مح ــعه و یادگی ــق، توس تحقی
4- انتقال بهترین تجارب )محور3( 

ابزارهــای  و  تکنیک هــا  آموزشــی  برنامه ریــزی   -5
)محــور3( دانشــی  رفتارهــای  و  دانشــی  مدیریــت 

ــرای  ــان ب ــا ذینفع ــارکت ب ــای مش ــت ه ــن سیاس 6- تعیی
ــور4(  ــوآوری )مح ن

7- ایجــاد سیســتم ارتبــاط بــا مشــتری بــا رویکــرد دانشــی 
 )7 )محور

8- اندازه گیری خلق ارزش برای ذینفعان )محور8( 
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 نمایشــگاه بیــن لمللــی محیــط زیســت بزرگتریــن 
رویــداد در عرصــه تولیــد و عرضــه محصــوالت و 
ــه  ــت ک ــور اس ــت کش ــط زیس ــا محی ــط ب ــات مرتب خدم
ــت  ــمگیر دس ــترده و چش ــور گس ــا حض ــاله ب ــه س هم
انــدرکاران ایــن حــوزه و مخاطبــان آنهــا در محــل 
دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهران برگــزار می 
گــردد. در ایــن نمایشــگاه آخریــن دســتاوردهای ایــن 
صنعــت بــه عالقمنــدان عرضــه مــی گــردد و فرصتــی 
ــار  ــره در اختی ــر و مذاک ــادل نظ ــرای تب ــل ب ــی بدی ب
شــرکت کننــدگان قــرار مــی گیــرد. دســتاوردهای 

ایــن تعامــالت، نقطــه آغــاز بســیاری از همــکاری هــای 
انــدرکاران حــوزه محیــط  تجــاری فیمابیــن دســت 
زیســت اســت کــه نقــش معنــی داری در تحــرک 
بخشــیدن بــه ایــن حــوزه ی صنعــت و تولیدکننــدگان 
و بازرگانــان شــاغل در آن ایفــاء مــی نمایــد. نمایشــگاه 
ــزار  محیــط زیســت کــه در 6 تــا 9 اســفند مــاه برگ
گردیــد، فرصتــی تکــرار نشــدنی را در اختیار شــرکت 
میدکــو و شــرکت هــای تابعــه قــرار داد تــا بــا یافتــن 
مخاطبــان بالقــوه خــود، ســطح تعامــل بیــن المللــی 

ــند. ــاء بخش ــمگیری ارتق ــور چش ــش را بط خوی

حضور معیار صنعت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 

از آنجایــی کــه مدیــران شــرکت مهندســی معیــار 
صنعــت خاورمیانــه بــر ایــن بــاور هســتند کــه صیانــت 
جوانــب  تمامــی  بــه  پایبنــدی  و  زیســت  محیــط  از 
توســعه پایــدار در برنامــه ریــزی هــای ایــن شــرکت 

بایــد جــاری باشــد، متناســب بــا رونــد توســعه کمــی و 
کیفــی فعالیــت هــای طراحــی خــود، توجــه ویــژه ای بــه 
مــوارد محیــط دارنــد و بــر اســاس آن اهــداف خــود را 

تعییــن کــرده انــد. 

نویسنده: حسین ساالریان
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مطابــق برنامه هــای مدیریــت دانــش میدکــو، و تاییــد 
ــش  ــت دان ــد جشــنواره مدیری ــدس پورمن ــای مهن آق
میدکــو در ســال 96 برگــزار خواهــد شــد. طــی ایــن 
جشــنواره کــه دوبــار در ســال در خــرداد مــاه و بهمــن 
مــاه برگــزار خواهــد شــد، و کلیــه دانشــکاران شــرکت های 
تابعــه می تواننــد دانش هــای برتــر خــود را جهــت 

ارزیابــی ارســال نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ارزیابی هــای در دو  مرحلــه در هــر شــرکت و در 
نهایــت در میدکــو انجــام خواهــد شــد. روش اجرایــی 
جشــنواره در واحــد توســعه مدیریــت میدکــو در 
دســت تهیــه بــوده و پــس از تصویــب جهــت اجــرا بــه 

ــد. ــد ش ــالغ خواه ــه اب ــرکت های تابع ش

برگزاری جشنواره مدیریت دانش میدکو

نسخه جدید سامانه مدیریت اسناد مهندسی )DMS( راه اندازی شد

یکــی از اقــدام هــای مهــم ســال 95 در ممســکو 
بهــره بــرداری از نســخه جدیــد ســامانه مدیریــت 
ــد  ــی مانن ــه نتایج ــت ک ــی )DMS( اس ــناد مهندس اس
ــت  ــن کیفی ــدرک، تضمی ــه م ــل تهی ــه مراح ــت کلی ثب
ــه  ــان بهین ــه و زم ــرف هزین ــا ص ــی  ب ــدرک مهندس م
از طریــق انجــام الکترونیکــی فرآینــد دورگردانــی، 
گــزارش تأخیــرات، مدیریــت بهینــه ادعــا، ایجــاد 
ــی  ــی را در پ ــش مهندس ــی در بخ ــبورد مدیریت داش
ــد شــروع  ــه فرآین خواهــد داشــت. ایــن ســامانه کلی
تــا نهایــی ســازی یــک مــدرک مهندســی را از گام 
آن  ســازی  نهایــی  تــا  مــدرک(  )طراحــی  نخســت 
)تأییــد کارفرمــا( پوشــش مــی دهــد بــه گونــه ای کــه 
ــرای مثــال در پــروژه هایــی از جنــس طراحــی، از  ب
ــد  ــی، انجــام فرآین ــه صــدور ترانســمیتال داخل مرحل
دیســیپلینی  بیــن  نظــر  اظهــار   ،)IDC(دورگردانــی

تهیــه  امــکان  تــا  صــادره  ترانســمیتال  صــدور  و 
ســوابق  ثبــت   ،Reply Sheet و   Comment Sheet
و نســخ فایلهــای مهندســی، دسترســی آنالیــن بــه 
آخریــن نســخ مــدارک و نقشــه هــای مهندســی و 
همچنیــن مدیریــت ســطوح دسترســی را در درون 

خــود دارا مــی باشــد.
هــم اکنــون عــالوه بــر پــروژه ســنگان، در پــروژه 
هــای زغــال ممرادکــو )طبــس( و گلولــه فــوالدی،  
الکترونیکــی در  بــه صــورت  فعالیتهــای مهندســی 
ــدارک  ــات م ــن اطالع ــد. همچنی ــی باش ــام م ــال انج ح
ــد و  ــه زرن ــا، گندل ــیلیس، پابدان ــای فروس ــروژه ه پ
گندلــه ســیرجان در ســامانه DMS آرشــیو شــده اســت 
ــه  ــای گندل ــروژه ه ــدارک پ ــات م ــیوهای اطالع و آرش
ــر  ــا آخ ــا ت ــوالد بوتی ــد و ف ــوالد زرن ــک، ف ــا، آه بوتی

ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــامانه ق ــاه در س ــن م بهم
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ــه یــک موضــوع  در ســالهاي اخیــر مدیریــت دانــش ب
مهــم و حیاتــي مــورد بحــث در متــون تجــاري تبدیــل 
شــده اســت. جوامــع علمــي و تجــاري هــر دو بــر ایــن 
ــد  ــش میتوان ــدرت دان ــا ق ــازمانهاي ب ــه س ــد ک باورن
عرصه هــاي  در  را  خــود  بلندمــدت  برتري هــاي 
ــم  ــي و چش ــد و بررس ــع نق ــد. مناب ــظ کنن ــي حف رقابت
دهنــدهء  نشــان  ســازمان ها  رقابتــي  اندازهــاي 
ــدگاه در عرصــه هــاي اســتراتژیک  ــن دی ــرات ای تأثی
مدیریــت،  اگرچــه  اســت.  تجــاري  ســازمان هاي 
آگاهــي از پتانســیل هاي منابــع دانــش اســت، امــا 
هنــوز اتفــاق نظــري دربــاره ویژگیهــاي ایــن دانــش و 
روشــهاي بهره گیــري از آن وجــود نــدارد. محققیــن و 
دانشــگاهیان دیــدگاه متفاوتــي در خصــوص مدیریــت 
از راه حل هــاي  کــرده و گســتره اي  اتخــاذ  دانــش 
فنــاوري تــا مجموعــه اي از دســتورات عملــي را در 
ــران تجــاري،  ــال اکثرمدی ــوان مث ــه عن ــد. ب نظــر دارن
قابلیتهــاي کامپیوترهــا و فنــاوري هــاي ارتباطــي را در 
مدیریــت دانــش بــاور دارنــد، ایــن افــراد اســتدالل 
مــي کننــد کــه فنــاوري اطالعــات مــي توانــد از انبــوه 
اطالعــات ذخیــره شــده در منابــع قدیمــي ماننــد مراکز 
ــهاي  ــتریان، فروش ــاري مش ــاي اعتب ــروش، کارت ه ف
تبلیغاتــي و اطالعــات مربــوط بــه تخفیف هــاي مقطعــي، 
دانــش فراهــم آورد.  یــا برخــي دیگــر برایــن باورنــد 
آمــوزش  و  اســت  انســانها  ذهــن  در  دانــش  کــه 
ــه  ــت آن ب ــدي مدیری ــل کلی ــزه عوام ــان و انگی کارکن

مي روند)ایرانشــاهی،1381(. شــمار 
توســعه جوامــع منــوط بــه انســان هاي توســعه یافتــه 
توســعه  آنهاســت،  مدیریــت  ســطح  در  ویــژه  بــه 
ــاي  ــان در فراینده ــري انس ــول درگی ــان ها محص انس
توســعه اســت کــه در تعامــل بــا آن فراینــد بلــوغ 
ــا توســعه ذهــن و توانایي هــاي  مي یابنــد. انســان ها ب
و  مفهومــي  مهارت هــاي  کســب  نیــز  و  پردازشــي 
ــه خــرد  ــر شــدن در سیســتم هایي ک ــا درگی ــي و ب فن
در ســاختار و کارکــرد آنهــا نقــش ایفــا مــي کنــد، 
ــا  ــي مهی ــتم هاي اجتماع ــوزة سیس ــه ح ــت ورود ب جه
ــاخصه  ــي ش ــردي و جمع ــرد ف ــش و خ ــوند. دان مي ش
اصلــي توســعه یافتگــي انســان هــا و عنصــر اساســي 
ــاي اجتماعــي اســت و  ــتم ه و حیاتــي توســعه سیس
درنهایــت ایــن خــرد جمعــي اســت کــه ظرفیت توســعه 
سیســتم را تعییــن مي کنــد. در یــک فرآینــد تغییــر و 
ــه تشــکیالت و ســازماني متحــول  تحــول و رســیدن ب
ــه  ــا ک ــده و پوی ــالق و زن ــال خ ــن ح ــرو و در عی و پیش
ــخیص  ــل تش ــم قاب ــازماني از ه ــردي و س ــداف ف اه
کــرد.  تکیــه  دانــش  مدیریــت  بــر  بایــد  نباشــد، 

فرانســیس بیکــن دانــش را قــدرت مي دانســت، 
تنهــا  دانــش  امــروزي،  پویــاي  محیط هــاي  در  امــا 
زمانــي قــدرت اســت کــه بتوانــد بــه منظــور افزایــش 
عملکــرد ســازماني و فــردي در دســترس قــرار گرفتــه 
و آموختــه شــود. دانــش بــه نیــروي محرکــه ســازمانها 
ــرن  ــي ق ــمندترین دارای ــت. ارزش ــده اس ــل ش تبدی
بیســت و یکــم، کارکنان دانشــي و بهره وري آنهاســت. 
جهانــي شــدن و تنــوع نیــروي کار، پویایي هــاي محیــط 
کار امــروزي را متحــول کــرده اســت. قواعــد تســهیم 
دانــش ســنتي، یادگیــري و آمــوزش در ســازمان ها 
در حــال تغییــر اســت. امــروزه دیگــر همــه گروه هــاي 
بــراي اینکــه ســازمان ها  کاري و علمــي معتقدنــد، 
بتواننــد در دنیــاي تجــاري و رقابتــي، حضــور مســتمر 
و پایــدار داشــته باشــند، بایــد حــول محــور اطالعــات 
و دانــش فعالیــت کننــد. بــا وجــود اینکــه دانــش بــه 
عنــوان منبعــي بــر اي بقــاء ســازمانها ضــروري و حیاتــي 
اســت و شــرط موفقیــت ســازمان ها در تجــارت جهاني، 
دســتیابي بــه دانــش و فهــم عمیق ي در تمامي ســطوح 
اســت، هنــوز هــم بســیاري از ســازمانها بــه مدیریــت 
دانــش بــه طــور جــدي توجــه نکرده انــد. بایــد توجــه 
پاســخگویي  نیازمنــد  کنونــي  جهــان  کــه  داشــت 
نتیجه گیــري  بي درنــگ،  ســازگاري  اســت.  ســریع 
ســریع و باالتــر از همــه نیــاز رشــد فــردي، متأثــر از 
دگرگوني هایــي اســت کــه نیازمنــد دانــش و خالقیــت 
ــه  ــا مطــرح شــدن عنصــر دانــش و دانایــي ب اســت. ب
ــازمان ها و  ــرمایه س ــع و س ــن منب ــي تری ــوان اصل عن
ــو در  ــه اي ن ــي، دریچ ــان دانش ــن کارکن ــت یافت اهمی
اداره امــور و مدیریــت ســازمان ها گشــوده شــده 
ــا  ــترش ابزاره ــات، گس ــر اطالع ــه عص ــت. ورود ب اس
و کاربردهــاي فنــاوري نویــن ارتباطــات و اطالعــات، 
بــه مســایل  ســبب شــکل گیري رویکــرد جدیــدي 
ــده اســت. امــروزه محــور  مدیریــت ســازمان ها گردی
نیــروي  انبــوه  و  ثــروت  نــه  توســعه و پیشــگامي، 
مدیریــت  تــوان  و  بشــري  دانــش  بلکــه  انســاني، 
و  تجــارب  بررســي  ایــن دانــش اســت.  اثربخــش 
ــي، بیانگــر  دســتاوردهاي ســازمان هاي پیشــگام جهان
آن اســت کــه ایــن پیشــگامي و نــوآوري جــز در ســایه 
خلــق، پــردازش، توســعه، تبــادل، ثبــت و انتشــار 
دانــش ســازماني میســر نگردیــده اســت )هاشــمی و 

همــکاران، 1390(.

تاریخچه مدیریت دانش
ــه  ــروزی، ب ــش ام ــت دان ــی از مدیری ــای تاریخ دورنم
ــک  ــش ی ــت دان ــه مدیری ــاره دارد ک ــب اش ــن مطل ای
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خواســته قدیمــی بوده اســت. دانش شــامل دانســتن 
ــه  ــی ب ــفه غرب ــش فالس ــه کوش ــتن ب ــل دانس و دالی
صــورت مــدون شــاید هــزار ســال قبــل ایجــاد شــده 
ــزان  ــن می ــه همی ــرقی ب ــفه ش ــد.همچنین فالس باش
اگرچــه  داشــته اند،  مشــارکت  دانــش  تدویــن  در 
ــی  ــای روحان ــر دریافــت هدایته ــا ب ــد آنه بیشــتر تاکی
ــوده اســت. حتــی برخــی از ایــن  و زندگــی مذهبــی ب
هــم فراتــر رفتــه انــد و معتقدنــد کــه تالشــها و 
نیروهــای انســانهای اولیــه در محیــط ناآشــنای زندگــی 
ــی از  ــای عمل ــا، نمونه ه ــط و بق ــم رواب ــرای فه ــود ب خ
جســتجوی دانــش و هدایــت آن دانــش بــه ســوی 
ــای  ــرمایه ه ــی از ارزش س ــزوم آگاه ــت. ل ــود اس خ
فکــری و توجــه بــه دانــش، بــه چنــد دهــه قبــل 
بــاز مــی گــردد. پتــرز در ســال 1959، دانــش را 
ــی در  ــرد و پوالت ــی ک ــت معرف ــع رقاب ــوان منب ــه عن ب
ــزوم شــناخت آن را  دهــه 1960، مفهــوم دانــش و ل
ــود  ــانی ب ــتین کس ــر از نخس ــر دراک ــرد. پیت ــان ک بی
کــه توجــه عمــوم را بــه ارزش دارایی هــای فکــری 
جلــب کــرد. وی در کتــاب خــود بــا عنــوان جامعــه پســا 
ــع  ــن منب ــی نویســد: مهمتری ــن م ســرمایه داری، چنی
ــرمایه  ــر س ــد، دیگ ــای تولی ــی ابزاره ــادی، یعن اقتص
ایــن  نیســت.  کار  نیــروی  یــا  و  منابــع طبیعــی  یــا 
منابــع اقتصــادی بنیــادی، دانــش اســت و خواهــد 
بــود.  توجــه گســترده بــه دانــش، کــه یکــی از منابــع 
ســازمانی اســت و شــناخت مدیریــت دانــش، کــه 
عامــل حیاتــی بــرای بقــا و رقابــت ســازمانی اســت، بــه 
دهــه 1990 بازمــی گــردد. بررســی موضوعــی تحــت 
عنــوان مدیریــت دانــش، بــرای اولیــن بــار بــا گــزارش 
ســالیانه 1994 شــرکت ســوئدی اســکاندیا، کــه یــک 
شــرکت پیشــرو در خدمــات مالــی اســت، شــروع شــد. 
ایــن گــزارش در برگیرنــده سلســل تحلیــل هــای 
مالــی بــود کــه تــالش می کــرد ارزش ســرمایه فکــری 
شــرکت- دارایــی هــای دانشــی- را کّمــی کنــد. تالش 
عمــده در ایــن خصــوص در ســال 1991 آغــاز شــده 
بــود. نتیجــه بــه دســت آمــده ایــن بــود کــه ســرمایه 
فکــری حداقــل بــه انــدازه ســرمایه مالــی ســنتی 
در تامیــن درآمدهــای پایــدار نقــش دارد. تمرکــز 
حاضــر بــر دانــش، بــه طــور عمــده، بــر اثربخشــی هــای 
اقتصــادی تاکیــد دارد و اینجاســت کــه نقــش انســان 
در ســطح مدیریــت دانــش مطــرح مــی شــود، چراکــه 
ایــن واقعیــت آشــکار شــده اســت کــه دســتیابی بــه 
ســطحی از رفتــار اثربخــش بــرای رقابــت عالــی و 
ســطح بــاال ضــروری اســت و ایــن مســتلزم آن اســت 
ــوند و  ــه ش ــر گرفت ــازمان در نظ ــراد س ــه اف ــه هم ک
بــرای ایــن کار بایــد بیــن شــناخت، انگیــزش، رضایــت 
ــر  ــل دیگ ــی از عوام ــت و خیل ــاس امنی ــردی، احس ف
یکپارچگــی و هماهنگــی ایجــاد شــود. در مدیریــت 
دانــش امــروز، تاکیــد برایــن اســت کــه افــراد دارای 
قــدرت فکــر کــردن و تحلیــل مســائل بشــوند و افــراد 

ــای  ــا فعالیته ــند ت ــی باش ــف عقالی ــتر دارای وظای بیش
ــا  ــری داد ت ــای فک ــان آزادیه ــه کارکن ــد ب ــدی و بای ی
بتواننــد در مــورد کار خــود اظهارنظــر کننــد. شــناخت 
دانــش بــه عنــوان یــک منبــع ســازمانی، نظریــه هــای 
جدیــد رشــد و ظهــور ســازمانهای دانشــی، همگــی 
کمــک کردنــد تــا حــوزه جدیــدی از مدیریــت دانــش 
ایــن  آیــد.  وجــود  بــه  اطالعاتــی  سیســتم های  در 
پیشــرفتها نشــان می دهــد کــه دانــش در شــکل های 
مختلــف، یــک ســرمایه و دارایــی انســانی اســت و 
ســرمایه گــذاری در آن، مســتقیما بــه کاالهــا و خدمات 
بــا فنــاوری بــاال منجــر مــی شــود و برخــالف ســایر 
ــای  ــا درآمده ــت آن ب ــش و قابلی ــد، دان ــل تولی عوام
شــود  مــی  مشــخص  ســازمان،  افزایــش  حــال  در 

)امیرخانــی،1384(.

تعاریف
ــتفاده  ــورد اس ــروز م ــه ام ــکلي ک ــه ش ــش ب درک دان
فیلســوف  دیــدگاه  اســاس  بــر  گیــرد،  مــي  قــرار 
میشــل پوالنــي اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، 
ــده اي  ــه ش ــاور توجی ــوان ب ــه عن ــد ب ــش مي توان دان
کــه توانایــي موجــود بــراي اقــدام مؤثــر را افزایــش 
مي دهــد دیــده شــود. از دیــدگاه ســازماني، ایکوجیرو 
ناکونــا، پژوهشــگر مدیریــت ژاپنــي مــی گویــد دانــش 
ــان فناوري هــا، تکنیک هــا و  ســازماني در تعامــالت می
ــکاران،  ــمی و هم ــرد )هاش ــکل میگی ــازمان ش ــراد در س اف

.)1390
ــه ایجــاد دانــش،  ــد آگاهان مدیریــت دانــش یــک رون
توزیــع  دانــش،  ارائــه  دانــش،  بــه  اعتباربخشــي 
ــن  ــن ای ــي بی ــت.  هماهنگ ــرد آن اس ــش، و کارب دان
اجــزاء ضــروري اســت چــرا کــه نقصــان در یکــي از آنها 

ــاهی،1381(. ــه است)ایرانش ــان در نتیج ــث نقص باع
و  سیســتماتیک  اســتراتژی  دانــش،  مدیریــت 
بکاربــردن  و  آوردن  بدســت  تعریــف،  فرایندهــای 
اطالعــات و دانــش توســط افــراد و سازمان هاســت 
کــه موجــب ایجــاد نــوآوری، رقابــت، بازاریابــی تولیــد 
ــود)موغلی،1387(. ــره وری می ش ــا به ــی و ارتق و خدمات
مدیریــت دانش، شــیوه شناســایی، دراختیــار گرفتن، 
ســازماندهی و پــردازش اطالعــات جهــت خلــق دانــش 
اســت کــه پــس از آن توزیــع مــی شــود. بــه عبــارت 
تــا  می گیــرد  قــرار  دیگــران  دســترس  در  دیگــر، 
ــرای خلــق دانــش بیشــتر بــکار گرفتــه شــود)زاهدی  ب

و همــکاران،1387(.
مدیریــت دانــش کســب دانــش درســت بــرای افــراد 
مناســب در زمــان صحیــح و مــکان مناســب اســت 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــان بتوانن ــه آن ــه ای ک ــه گون ب
اهــداف ســازمانی بهتریــن اســتفاده را از دانــش 

همــکاران،1387(. و  ببرند)زاهــدی 
مدیریــت دانــش، فراینــد کشــف، کســب، توســعه 
و ایجــاد، تســهیم، نگهــداری، ارزیابــی و بکارگیــری 
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فــرد  توســط  مناســب  زمــان  در  مناســب  دانــش 
مناســب در ســازمان اســت کــه از طریــق ایجــاد پیونــد 
بیــن منابــع انســانی، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و 
ایجــاد ســاختاری مناســب بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
ســازمانی صــورت مــی پذیــرد. ایــن تعریــف برانســان، 
ســاختار و فنــاوری اســتوار اســت. در واقــع، مدیریت 
ــاختار و  ــان، س ــی انس ــوع اصل ــه موض ــر س ــش ب دان
ــا  ــد ب ــی کن ــالش م ــد دارد و ت ــات تاکی ــاوری اطالع فن
ایجــاد ســاختار و فرایندهــای مناســب و زیرســاختهای 
ــا محــور قــراردادن  ــز ب ــوژی الزم ســازمان و نی تکنول
انســان و آمــاده ســازی او بــه عنــوان دانشــگر بــا 
کســب و تولیــد و نیــز اســتفاده صحیــح از منبــع 
ــدی و  ــد )زاه ــت یاب ــازمانی دس ــداف س ــه اه ــش ب دان

همــکاران،1387(.

مبانی نظری
یــک مطالعــه بــرای شناســایی عوامــل کلیــدی توفیقــی 
ــازمانها را  کــه توانایــی اثرگــذاری بــر دانــش در س
داراســت، توســط هــل ســاپل و جوشــی )2000( 
مطالعــه  بــا  آنهــا  ابتــدا  در  اســت.  شــده  انجــام 
ادبیــات مدیریــت دانــش، دســته ای از عوامــل را 
ــه  ــی ک ــک دلف ــا تکنی ــت ب ــرده و در نهای ــتخراج ک اس
ــان و  ــی از متخصص ــن الملل ــل بی ــک پن ــکل از ی متش
دســت انــدرکاران مدیریــت دانــش بــود، عوامــل 
شناســایی شــده را ارزیابــی کردنــد. آنهــا ســه طبقــه 
مدیریــت  بــر  تاثیرگــذار  شــاخص های  از  اصلــی 
کــه عوامــل  منابــع، محیطــی( را  دانش)مدیریتــی، 
ســه  ایــن  از  هریــک  درون  در  توفیــق  کلیــدی 
فاتــح و  قــرار داشــت، معرفــی کردند)محمــدی  طبقــه 

همــکاران،1390(.
•  شــاخص هــای تاثیرگــذار مدیریتــی دارای چهــار 
عامــل کلیــدی اصلــی بودنــد: هماهنگــی، کنتــرل، 

رهبــری و ســنجه هــا؛
ــراد،  ــش، اف ــکل از دان ــع متش ــای مناب •  تاثیرگذاره

ــی اســت؛ ــی و غیرمال ــع مال مناب
•  تاثیرگذارهــای محیطــی مشــتمل بر رقابــت، بازارها، 

فشــار زمانــی، جــو اقتصــادی و دولتی اســت.
براســاس ارزیابــی بــه عمــل آمــده از گــزارش نهایــی 
تکنیــک دلفــی در ایــن تحقیــق، فنــاوری و فرهنــگ از 
عوامــل کلیــدی نبــوده اســت. یعنــی اینکــه فرهنــگ 
ــدی  ــل کلی ــح از عوام ــور صری ــه ط ــه ب ــن مطالع در ای
نبــوده بلکــه بــه عنــوان یــک مفهــوم جــزء در مدیریــت 
ــی  ــر م ــه نظ ــد ب ــر چن ــت. ه ــده اس ــرح ش ــش مط دان
اصلــی در  کلیــدی  از عوامــل  کــه فرهنــگ  رســد 
پیــاده ســازی مدیریــت دانــش اســت)محمدی فاتــح و 

همــکاران،1390(.
داونپــورت و همــکاران)1998(، مطالعه ای اکتشــافی 
بیســت  در  دانــش  مدیریــت  پــروژه  روی 31  بــر 
و چهــار شــرکت انجــام داده انــد. هــدف از ایــن 

ــا  ــط ب ــدی مرتب ــل کلی ــن عوام ــترده، تعیی ــه گس مطالع
پیــاده ســازی مدیریــت دانــش بــوده اســت. ایشــان 
ــتفاده  ــا اس ــا را ب ــروژه ه ــرد پ ــروع، عملک ــل از ش قب
ــکارات  ــر ابت ــرای دیگ ــه ب ــابهی ک ــاخص های مش از ش
گرفــت،  مــی  قــرار  اســتفاده  مــورد  کار  و  کســب 
ارزیابــی کردنــد. در نتیجــه 18 پــروژه موفقیــت آمیــز 
ارزیابــی شــد و در ایــن تعــداد پــروژه، هفــت عامــل 
کلیــدی عمومــی شناســایی شــد. آنهــا عبــارت بودنــد 
ــان  ــت، زب ــا ارزش آن صنع ــادی ی ــرد اقتص از: عملک
و هــدف مشــترک، ســاختار دانــش انعطــاف پذیــر 
و اســتاندارد، کانــال هــای چندگانــه بــرای انتقــال 
دانــش، فرهنــگ دانــش پســند، زیرســاخت ســازمانی 
انگیزشــی و حمایــت  و فنــی، تغییــر در اقدامــات 

مدیریــت ارشــد)محمدی فاتــح و همــکاران،1390(.
در تحقیقــی کــه ماتــی  )2004(در آلمــان انجــام داده 
اســت، عوامــل کلیــدی مدیریــت دانــش، عوامــل زیــر 

معرفــی شــدند:
•  سازمان مبتنی بر دانش

•  فرهنگ
•  راهبرد

•  سیستم ها و زیرساخت فناوری اطالعات
•  فرایندهای نظام مند و اثربخش

•  سنجه ها)محمدی فاتح و همکاران،1390(.
ونــگ   یــو  کــوان  توســط  کــه  دیگــری  مطالعــه  در 
صــورت گرفتــه اســت، 11 عامــل کلیــدی توفیــق در 
پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در شــرکتهای کوچــک و 
متوســط مــورد شناســایی قــرار گرفتــه کــه بــه شــرح 

ــر اســت: زی
•  حمایت مدیر ارشد

•  فرهنگ
•  فناوری اطالعات
•  راهبرد و هدف

•  سنجه
•  زیرساخت سازمانی
•  فعالیتها و فرایندها
•  کمک های انگیزشی

•  منابع
•  آموزش و پرورش

•  مدیریت منابع انسانی
ــدی  ــالش نظام من ــه ت ــل نتیج ــن 11 عام ــایی ای شناس
اســت کــه در یــک روش جامــع، یکپارچــه و کلــی گــرا 

صــورت گرفتــه اســت )محمــدی فاتــح و همــکاران،1390(.
کلیــدی  "عوامــل  عنــوان  بــا  دیگــری  تحقیــق  در 
توفیــق سیســتم هــای مدیریــت دانــش" کــه بــه 
بــوده اســت،  صــورت مطالعــات مــوردی چندگانــه 
محققــان براســاس مطالعــات مــوردی در شــرکتهای 
هولــت   ،E&Y تــک،  تلــه  زیمنــس،  مایکروســافت، 
ــرده  ــایی ک ــق شناس ــدی توفی ــی کلی ــکارد، 16 عامل پ
بــا  و  کیفــی  مطالعــه  ایــن  در  تحقیــق  روش  انــد. 
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اســتفاده از نظریــه مفهــوم ســازی بنیادیــن  بــوده 
اســت. بــا تحلیــل داده هــای حاصــل از ایــن شــرکتها، 
شــانزده مفهــوم بــه شــکل زیــر یافــت شــد کــه 

عبارتنــداز:
•  برنامه های آموزشی

•  معماری سازمانی
•  شبکه متخصصان

•  تسهیم دانش
•  شفافیت

•  راهبرد دانش
•  اعتماد

•  مهندسی مجدد فرایند
•  ذخیره سازی دانش

•  ممیزی دانش
•  فرهنگ سازمانی

•  حمایت و تعهد مدیر ارشد 
•  اجرای آزمایشی

•  تسخیر دانش
•  شناسایی دانش

•  ساختار سازمانی )محمدی فاتح و همکاران،1390(.

ــت  ــراي فعالی ــش ب ــت دان ــاي مدیری چالش ه
ــي ــه جهان در عرص

چالش هایــي  بــا  ســازمان ها  در  دانــش  مدیریــت 
روبــه رو اســت کــه در ایــن بخــش بــه مهمتریــن ایــن 

مي شــود: اشــاره  چالش هــا 

چالش اول: توسعه یک تعریف کاري از دانش
ــه  ــي و ب ــش ضمن ــه دان ــاص ب ــه خ ــش دوم: توج چال

IT کارگیــري
چالش سوم: انطباق با پیچیدگي هاي فرهنگي

چالش چهارم: توجه به منابع انساني
چالش پنجم: ایجاد ساختارهاي سازماني جدید

چالــش ششــم: کنارآمــدن بــا رقابــت فزآینده)هاشــمی 
و همــکاران، 1390(.

الزامــات و پیــش نیازهــای ســازمان بــرای 
دانــش مدیریــت 

فرآینــد  یــک  از  اســت  عبــارت  دانــش  مدیریــت 
ــي  ــه در آن هرکس ــژه ک ــتماتیک وی ــازماني و سیس س
بــه  نگهــداري،  ســازماندهي،  یافتــن،  بــه  مجــاز 
کاربــردن، توزیــع کــردن، انتشــار دادن و از نــو خلــق 
ــراي  ــکار ب ــي و آش ــش ضمن ــوع دان ــر دو ن ــودن ه نم
کارکنــان بــه منظــور ارتقــاء  عملکــرد ســازماني و خلــق 
راهبــرد  هماننــد  دانــش  مدیریــت  اســت.  ارزش 
مدیریتــي جامعــي کــه فنــاوري اطالعــات را بــا فرآینــد 
ســازماني تلفیــق مــي کنــد، عمــل مي نمایــد. در اینجــا 

تعریفــي را متمرکــز بــر افــراد، ســاختار و فنــاوري بــا 
قابلیــت کاربــرد آن در فعالیت هــا معرفــي مــي کنیــم: 

مدیریــت دانــش فرآینــدي اســت کــه در آن هــر 
کارمنــد یــا فــرد مــي توانــد قســمت ســودمند از 
ــد،  ــف کن ــب، کش ــکان مناس ــان و م ــش را در زم دان
ــق کنــد، عرضــه  ــه دســت آورد، پــرورش دهــد، خل ب
ــداري  ــه اشــتراک بگــذارد، نگه ــد، ب ــد، پخــش کن کن
کنــد، ارزیابــي کــرده و بــه کارگیــرد. ایــن امــر بــا 
اســتقرار یــک زنجیــره ارتباطــي بیــن منابــع انســاني، 
ــودن  ــم نم ــز فراه ــات و نی ــات، ارتباط ــاوري اطالع فن
بــه  دســتیابي  منظــور  بــه  مناســب  ســاختار  یــک 
اهــداف ســازماني، انجــام مــي گیــرد. مفهــوم سیســتم 
مدیریــت دانــش ســازماني  )OKMS(مفهــوم جامــع 
ــه  ــوه آن ارائ ــزاء بالق ــش و اج ــت دان ــري از مدیری ت
ــش را  ــر دان ــه و نش ــر مبادل ــد. )OKMS(، اگ ــي کن م
ــد  ــه فرآین ــتمي ک ــوان سیس ــه عن ــد، ب ــهیل نمای تس
یادگیــري در ســازمان را بهبــود بخشــیده و ارتقــاء مــي 
دهــد، عمــل مــي نمایــد. بــه طــور آشــکار یــا ضمنــي، 
ــده از زیرســاخت هــاي  ــي پیچی ــن سیســتم، ترکیب ای
ســازماني،  فرهنــگ  ســازماني،  ســاختار  فناورانــه، 
دانــش و افــراد اســت. همــان طــور کــه ســازمان 
رشــد مــي کنــد، بــه منظــور کســب و مدیریــت دانــش 
ســازماني، ابعــاد ســطح باالتــري از طریــق دانــش، 
بایــد  ویــژه  هــاي  شــاخص  و  گوناگــون  معیارهــاي 
ــد  ــي کن ــک م ــازمان را تحری ــن س ــردد. ای ــم گ فراه
تــا سیســتم هــاي مبتنــي بــر فنــاوري هــاي اطالعاتــي 
پیچیــده تــري را جســت وجــو کنــد؛ بــه خصــوص 
ــردن  ــراي اداره ک ــش ب ــت دان ــاي مدیری ــتم ه سیس
فرآیندهــاي دانــش در ســازمان. بنابرایــن، همانطــور 
فرآیندهایشــان  یابنــد،  مــي  رشــد  ســازمانها  کــه 
ــتلزم  ــن مس ــده و ای ــر ش ــي ت ــر و تخصص ــده ت پیچی
فرآیندهــاي دانــش محــور اضافــي بــراي اداره نمودن 

.)1390 همــکاران،  و  پیچیدگیهاست)هاشــمی  ایــن 
مقدوراتــي  ســطح  یعنــي  دانــش،  مدیریــت  بلــوغ 
ــف  ــاد مختل ــا ابع ــود دارد، ب ــازمان وج ــک س ــه در ی ک
آنهــا، فرآینــد مدیریــت دانــش را تحــت تأثیــر قــرار 
مي دهــد. هــر ســازماني قبــل از اینکــه مدیریــت 
دانــش را پیــاده کنــد، بایــد پیــش نیازهــا و الزاماتــي 
در  را  زیــر  مــوارد  الزامــات  ایــن  نمایــد،  مهیــا  را 

برمي گیــرد:

الف. اهداف کالن
ب. تعیین اهداف عملیاتي

ج. تعریف و تعیین اطالعات  سازمان
د. لحاظ نمودن ویژگي هاي فعالیت سازمان

ه. نقش فناوري اطالعات
ي. پیاده سازي)هاشمی و همکاران، 1390(.



مــورد کاوی اجــرای سیســتم مدیریــت دانــش 
در شــرکت مهندســی معیــار صنعــت خاورمیانه

موضــوع مدیریــت دانــش در شــرکت مهندســی معیــار 
صنعــت خاورمیانــه، یکــی از موضوعــات مهــم و مــورد 
توجــه بــوده اســت. در راســتای توجــه بــه ایــن امــر، 
ــده  ــکیل ش ــرکت تش ــش در ش ــت دان ــه مدیری کمیت
اســت کــه تــا قبــل از طراحــی و تصویــب فرایندهــا و 
مــدل مدیریــت دانــش، جلســات بــه صــورت 15 روز 
یکبــار تشــکیل مــی شــد اما پــس از طراحــی و تصویب 
فرایندهــا و مــدل مدیریــت دانــش، جلســات هــر یــک 
مــاه یکبــار تشــکیل مــی شــود. همچنیــن در راســتای 
مدیریــت  سیســتم  بــا  شــرکت  پرســنل  آشــنایی 
دانــش و نیــز آشــنایی بــا فراینــد شناســایی دانــش، 
دوره آشــنایی بــا سیســتم مدیریــت دانــش بــرای 
مدیریت هــا  از  هریــک  شــده  معرفــی  نماینــدگان 
از  فراگیــران  ارزیابــی  میانگیــن  شــد.  برگــزار 
ــی  ــن ارزیاب ــن دوره 84 از 100و میانگی ــزاری ای برگ

مدرســان از دوره 76 از 100 بــوده اســت.

نتیجه گیری
اصلــی  محــرک  نیــروی  یــک  عنــوان  بــه  دانــش 
در  ثــروت  افزایــش  و  ســازمان  تغییــر  جهــت  در 
ســازمان اســت و بــه عنــوان یــک کلیــد موفقیــت 
در ســازمان های مــدرن و یــک منبــع فزاینــده در 
ــه در  ــی رود. آنچ ــمار م ــه ش ــی ب ــت رقابت ــت مزی جه
ــت دارد،  ــازمان اهمی ــش در س ــت دان ــرای مدیری اج
ــردی  ــش ف ــل دان ــش، تبدی ــه دان ــا ب ــل داده ه تبدی
و گروهــی بــه دانــش قابــل دســترس و نیــز اتصــال 
افــراد و دانــش آنهــا بــه افــراد و گــروه هــای دیگــر و 

در واقــع بــه اشــتراک گذاری اطالعــات در ســازمان بــا 
رویکــرد چنــد معیــاره تصمیــم گیــری جهــت رســیدن 

ــت. ــت اس ــه موفقی ب

منابع
ــش  ــت دان ــین،)1384(،کاربرد مدیری ــی، امیرحس 1-  امیرخان
در بهبــود عملکــرد ســازمان، نشــریه پیــک نور-علــوم انســانی، 

شــماره 3، ص 131-140.
ــازمانها:  ــش در س ــت دان ــب،)1381(، مدیری ــات، گان 2-  دی.ب
بررســی تاثیــر متقابــل فنــاوری، فنــون و انســان، فصلنامــه 
علمی-پژوهشــی پــردازش و مدیریــت اطالعــات، شــماره 1 و2، 

.76-83 ص 
3-  زاهــدی، شــمس الســادات و نجــاری، رضــا،)1387(، بهــره 
وري منابــع انســاني و مدیریــت دانــش، نشــریه پیــک نور-علــوم 

انســانی، شــماره 1، ص 3-13.
ــتقرار  ــی،)1390(، اس ــوکار، عل ــر و ج ــح، اصغ ــدی فات 4-  محم
کاوی  مــورد  ارائــه  مســلح،  نیروهــای  در  دانــش  مدیریــت 
فصلنامــه  دیگــر،  کشــورهای  هوافضــای  از صنایــع  تطبیقــی 
علمی-پژوهشــی مدیریــت نظامــی، شــماره44، ص 123-158.

5-  موغلــی، علیرضــا،)1387(، نقــش عوامــل حیاتــی موفقیــت 
مدیریــت دانــش در کســب مزیــت رقابتــی، نشــریه پیــک نــور-

علــوم انســانی، شــماره 1، ص 82-106.
6-  هاشــمی، صدیقــه ســادات، محمــدی مقــدم، یوســف، محمدی 
مقــدم، الهام،)1390(،مدیریــت دانــش، الزامــات و چالــش هــا، 
نشــریه توســعه مدیریــت و منابــع انســانی و پشــتیبانی، شــماره 

19، ص 101-130.
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دانش در 
فرآیندهای 
سازمان

مقدمه
 9001 ایــزو  اســتاندارد  در 
ــر نگــرش  نســخه 2008 تأکیــد ب
ورود  بــا  امــا  اســت  فرآینــدی 
دانــش  عنــوان  بــا   7.1.6 بنــد 
ســازمانی در نســخه 2015 عــالوه 
بــر تأکیــد بــر روی فرآیندهــا، بــه 
فرایندهــای دانشــی نیــز توجــه 
ــی  ــی برخ ــه عبارت ــت. ب ــده اس ش
بیشــتری  وابســتگی  فرآیندهــا 
ســازمان  و  دارنــد  دانــش  بــه 
بــرای  الزم  دانــش  می بایســت 
پشــتیبانی از اجــرای فرآینــد را 
کســب، نگهــداری و بهبــود دهــد.  

بــه عبارتــی ایــن فرآیندهــا در 
و  دارنــد  قــرار  ارزش  چرخــه 
بــه  رســاندن  در  را  ســازمان 
ــد. در  ــک می کن ــود کم ــداف خ اه
شــرکت مهندســی معیــار صنعــت 
ــال  ــرد در ح ــن رویک ــه ای خاورمیان
برنامه ریــزی و پیاده ســازی اســت. 
شــرکت  از  گرفته شــده  الگــوی 
ــوان ده شــرکت  ــه به عن APQC  ک
برتــر در زمینــه مدیریــت دانــش 
ــد  ــان می کن ــود، بی ــناخته می ش ش
کــه ســازمان بایــد نقشــه دانشــی 
ــای  ــاس فرآینده ــر اس ــود را ب خ

کســب وکار پیــاده  کنــد.

مزایای تهیه نقشه دانشی بر اساس فرآیندها 
•  موانع قرارگرفته در مسیر به کارگیری فرآیندهای  دانش محور مشخص می شود 

•  پاسخگویی برای فرآیندهای دانش محور گسترش پیدا می کند 
ابزارهای موردنیاز

سه ابزار توسط این سازمان برای شناخت نیاز دانشی هر فرآیند معرفی می شود که عبارت اند از   
•  ماتریس ریسک از دست دادن دانش

•  ماتریس جریان دانش
•  ماتریس دانش بر اساس نقش افراد 

الف: ماتریس ریسک از دست دادن دانش در فرآیند:

ب: ماتریس جریان دانش

 سازمان یندهایفرآدانش در 

 

 مقدمه

با عنوان دانش  6.9.7یندی است اما با ورود بند آبر نگرش فر یدتأک 8002نسخه  1009در استاندارد ایزو 
توجه شده است. به عبارتی به فرایندهای دانشی نیز  یندها،آفربر روی  یدتأکعالوه بر  8092سازمانی در نسخه 

یند آالزم برای پشتیبانی از اجرای فر دانش بایستیمیندها وابستگی بیشتری به دانش دارند و سازمان آبرخی فر
سازمان را در رساندن به  یندها در چرخه ارزش قرار دارند وفرآبه عبارتی این   را کسب، نگهداری و بهبود دهد.

و  ریزیبرنامهرویکرد در حال  . در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه اینکندیماهداف خود کمک 
 است.  سازیپیاده

بیان ، شودمیشناخته  ده شرکت برتر در زمینه مدیریت دانش عنوانبهکه   APQCاز شرکت  شدهگرفتهالگوی 
 . کند  پیاده وکارکسب فرآیندهایکه سازمان باید نقشه دانشی خود را بر اساس  کندمی

  فرآیندهامزایای تهیه نقشه دانشی بر اساس 
  شودمیمشخص  محوردانش  فرآیندهای کارگیریبهدر مسیر  قرارگرفتهموانع  
  کندمیگسترش پیدا  محوردانش فرآیندهایپاسخگویی برای  

 موردنیازابزارهای 
  از   اندعبارتکه  شودمیسه ابزار توسط این سازمان برای شناخت نیاز دانشی هر فرآیند معرفی 

  دانش دست دادنماتریس ریسک از 
 ماتریس جریان دانش 
  ماتریس دانش بر اساس نقش افراد 

 :در فرآیندماتریس ریسک از دست دادن دانش الف: 

 پیامد از دست دادن دانش  
 باال متوسط پایین  

احتمال از دست 
 ن دانشددا

    پایین
    متوسط

    باال
 ماتریس جریان دانشب:  

نوع دانش 
 موردنیاز

 نرخ
 سرعت

شناسایی  یجادکنندها
 کننده

 یآورجمع
 کنده

بازنگری 
 کننده

تسهیم 
 کننده

روش 
 ارزیابی

 کنندهاستفاده

         
         
         
 

 ماتریس دانش بر اساس نقش افرادج: 

 موردنیازسطح کیفی دانش  موردنیازنوع دانش 
 درازمدت فوری آنی

    
    
 

  :دیتوانیمبا کمک این ابزارهای شما 
 شما بحرانی است  فرآیندهایه چه دانشی در بفهمید ک -9
 حیاتی که ممکن است در معرض خطر باشند مشخص کنید یهادانش -8
 و مشخص کنید یبندتیاولوبالقوه را  یهادانشکسب و انتقال  -3
 کنید تعیین هافرصتناشناخته را بر اساس  یهادانشتسهیم  -4
 کنیدایجاد فرصتی برای استفاده مجدد اطالعات  -2
  موانع ارتباط دانش را مشخص کنید -7

  وکارکسب فرآیندهایمدیریت دانش با  یسازکپارچهیمراحل 
  ی هستند فرآیندهای، فرآیندها. این کلیدی سازمان با کمک جدول ماتریس ریسک فرآیندهایشناسایی

 برای سازمان حیاتی است.  هاآنو دانش  کنندیمکه اهداف سازمان را برآورده 
   فرآیند و شناسایی دانش فرآیند )اجرای فرآیند شناسایی دانش(  یهایخروجو  هایورودتعیین 
 آمدهدستبهفرآیند کسب، انتقال، استفاده مجدد در سیستم مدیریت دانش بر اساس نتیجه  سازیپیاده 

 از فرآیند شناسایی دانش 
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 ماتریس جریان دانشب: 

نوع دانش 
 موردنیاز

 نرخ
 سرعت

شناسایی  یجادکنندها
 کننده

 یآورجمع
 کنده

بازنگری 
 کننده

تسهیم 
 کننده

روش 
 ارزیابی

 کنندهاستفاده

         
         
         
 

 ماتریس دانش بر اساس نقش افرادج: 

 موردنیازسطح کیفی دانش  موردنیازنوع دانش 
 درازمدت فوری آنی

    
    
 

  :دیتوانیمبا کمک این ابزارهای شما 
 شما بحرانی است  فرآیندهایه چه دانشی در بفهمید ک -9
 حیاتی که ممکن است در معرض خطر باشند مشخص کنید یهادانش -8
 و مشخص کنید یبندتیاولوبالقوه را  یهادانشکسب و انتقال  -3
 کنید تعیین هافرصتناشناخته را بر اساس  یهادانشتسهیم  -4
 کنیدایجاد فرصتی برای استفاده مجدد اطالعات  -2
  موانع ارتباط دانش را مشخص کنید -7

  وکارکسب فرآیندهایمدیریت دانش با  یسازکپارچهیمراحل 
  ی هستند فرآیندهای، فرآیندها. این کلیدی سازمان با کمک جدول ماتریس ریسک فرآیندهایشناسایی

 برای سازمان حیاتی است.  هاآنو دانش  کنندیمکه اهداف سازمان را برآورده 
   فرآیند و شناسایی دانش فرآیند )اجرای فرآیند شناسایی دانش(  یهایخروجو  هایورودتعیین 
 آمدهدستبهفرآیند کسب، انتقال، استفاده مجدد در سیستم مدیریت دانش بر اساس نتیجه  سازیپیاده 

 از فرآیند شناسایی دانش 

ج: ماتریس دانش بر اساس نقش افراد

با کمک این ابزارهای شما می توانید: 
1-  بفهمید که چه دانشی در فرآیندهای شما بحرانی است 

2-  دانش های حیاتی که ممکن است در معرض خطر باشند مشخص کنید
3-  کسب و انتقال دانش های بالقوه را اولویت بندی و مشخص کنید
4-  تسهیم دانش های ناشناخته را بر اساس فرصت ها تعیین کنید

5-  فرصتی برای استفاده مجدد اطالعات ایجاد کنید
6-  موانع ارتباط دانش را مشخص کنید 

مراحــل یکپارچه ســازی مدیریــت دانــش بــا فرآیندهای 
کسب وکار 

•  شناســایی فرآیندهــای کلیــدی ســازمان بــا کمــک 
جــدول ماتریــس ریســک. ایــن فرآیندهــا، فرآیندهایی 
ــد و  ــرآورده می کنن ــه اهــداف ســازمان را ب هســتند ک

دانــش آن هــا بــرای ســازمان حیاتــی اســت. 
•  تعییــن  ورودی هــا و خروجی هــای فرآینــد و شناســایی 

دانــش فرآینــد )اجــرای فرآیند شناســایی دانش( 
اســتفاده  انتقــال،  کســب،  فرآینــد  پیاده ســازی    •
مجــدد در سیســتم مدیریــت دانــش بــر اســاس نتیجــه 

به دســت آمده از فرآینــد شناســایی دانــش 
•  نگهــداری، تســهیم و اســتفاده از دانــش در ســازمان 
بــر اســاس ماتریــس جریــان دانشــی و نقــش افــراد در 

سیســتم مدیریــت دانــش 
آنچــه مــا در شــرکت مهندســی معیــار صنعــت خاورمیانه 

ــام داده ایم  انج
شــرکت مهندســی معیار صنعــت خاورمیانه بــراي مواجه 
بــا یــک اقتصاددانشــي و شــرکت در رقابت هــاي مبتنــي 
بــر دانــش خــود کــه در اســتراتژي کســب وکار ســازمان 

ــظ  ــود را حف ــش خ ــر دارد دان ــت، در نظ ــده اس بیان ش
و ارزش هــاي اســتراتژیک آن را بــه حداکثــر برســاند. 
  APQC ــه از شــرکت ــا الگــوی برگرفت ــن راســتا ب در ای
ــد  ــن فرآین ــت، اولی ــده اس ــریح گردی ــاال تش ــه در ب ک
ــتم  ــداف سیس ــن اه ــش تعیی ــت دان ــتم مدیری سیس
مدیریــت دانــش بــوده کــه بــا نــگاه بــه اهــداف میدکــو 
تهیــه  شــده اســت. در راســتای تحقــق آن هــا، فرآینــد 
شناســایی دانــش را بــا کمــک ابزارهــای ذکرشــده  
ــت  ــک از دس ــس ریس ــی، ماتری ــان دانش ــد جری فرآین
دادن دانــش و ماتریــس نقــش افــراد و بــا تکیه بــر 
فرآیندهــای ســازمانی شــروع و اجــرا نمــوده اســت 
کــه تاکنــون دانــش 15 فرآینــد از فرآیندهــای کلیــدی 

ــت.  ــده اس ــایی و ثبت ش ــازمانی، شناس س
همچنیــن شــرکت مهندســی معیــار صنعــت خاورمیانــه، 
ــود در 3  ــری خ ــرمایه های فک ــایی س ــه شناس ــدام ب اق
گــروه ســرمایه های رابطــه ای، ســرمایه های انســانی 
و ســرمایه های ســاختاری بــه همــراه تعییــن میــزان 

ــت. ــوده اس ــا نم ــک آن ه ریس

 بر اساس ماتریس جریان دانشی و نقش افراد در  استفاده از دانش در سازمان نگهداری ، تسهیم و
  سیستم مدیریت دانش

  میادادهآنچه ما در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه انجام 
 های مبتنی بر دانشبرای مواجه با یک اقتصاددانشی و شرکت در رقابتمعیار صنعت خاورمیانه مهندسی  شرکت

های استراتژیک دانش خود را حفظ و ارزشدر نظر دارد  ،شده استسازمان بیان وکارکسبخود که در استراتژی 
، اولین که در باال تشریح گردیده است  APQCاز شرکت  برگرفتهدر این راستا با الگوی . به حداکثر برساند آن را

اهداف سیستم مدیریت دانش بوده را با نگاه به اهداف میدکو تهیه و در تعیین فرآیند سیستم مدیریت دانش که 
) فرآیند جریان دانشی، ماتریس ریسک  ذکرشدهبا کمک ابزارهای شناسایی دانش را فرآیند  ،هاآنراستای تحقق 

 92 انشد تاکنونکه  ستسازمانی شروع کرده ا فرآیندهای برتکیهاز دست دادن دانش و ماتریس نقش افراد(و با 
  .است شدهثبتو  شناسایی ،سازمانی فرآیندهایاز  فرآیند

 

گروه  3فکری خود در  هایسرمایههمچنین شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه، اقدام به شناسایی 
 نموده است. هاآنساختاری به همراه تعیین میزان ریسک  هایسرمایهانسانی و  هایسرمایه، ایرابطه هایسرمایه
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مقدمه 
فــرآوری زغــال ســنگ در اصطــالح شستشــو گفتــه 
مــی شــود. یکــی از مهمتریــن اهــداف فــرآوری زغال 
ســنگ، بهبــود کیفیــت آن در تهیــه کک متالــوژی 
بــه منظــور تولیــد فــوالد اســت. فرآینــد شستشــو 
یــا تغلیــظ زغــال ســنگ بــه عملیاتــی گفتــه مــی شــود 
کــه زغــال ســنگ خروجــی از معــدن ابتــدا تــا میــزان 
مناســب خردایــش شــده، ســپس دانــه بنــدی شــده 
و بــا فرآینــد هــای گوناگــون، خاکســتر آن را کاهــش 
داده و ســپس زغــال ســنگ تغلیــظ شــده را آبگیــری 
تجهیــزات  از  اســتفاده  زیــر  شــکل  می نماینــد. 
مختلــف در مراحــل مختلــف دانــه بنــدی، آرایــش و 

آبگیــری را بــه نســبت ابعــاد نشــان مــی دهــد.

تکنولوژی های 
نوین فرآوری 

زغال سنگ 
ریزدانه

 ریز دانه سنگ تکنولوژی های نوین فرآوری زغال

 مقدمه 

سنگ، بهبود  زغالفرآوری یکی از مهمترین اهداف  .شود می گفتهفرآوری زغال سنگ در اصطالح شستشو 
 گفته یاتیعمل به سنگ زغال ظیتغل ای شستشو ندیفرآ .در تهیه کک متالوژی به منظور تولید فوالد است آنکیفیت 

با فرآیند های ابتدا تا میزان مناسب خردایش شده، سپس دانه بندی شده و  معدن از یخروج نگس زغال که شود یم
شکل زیر استفاده از تجهیزات  .داده و سپس زغال سنگ تغلیظ شده را آبگیری می نمایند کاهشرا  آن خاکسترگوناگون، 

 ن می دهد.مختلف در مراحل مختلف دانه بندی، آرایش و آبگیری را به نسبت ابعاد نشا

 

 ]1[زغال سنگ زغال سنگ بر اساس ابعادفرآوری نمودار مراحل 

تغلیظ خواص بایستی  عالوه بر دانه بندی ،تغلیظ زغال سنگهای الزم برای  تعیین فرآیند و نوع دستگاهبرای 
 از باالبا ابعاد دانه متوسط به  سنگ زغال یشستشو تیقابل نییتع جهت پذیری یا شستشو پذیری آن تعیین شود.

نمودار مراحل فرآوری زغال سنگ بر اساس ابعاد زغال سنگ)1(

بــرای تعییــن فرآینــد و نــوع دســتگاه هــای الزم بــرای 
تغلیــظ زغــال ســنگ، عــالوه بــر دانه بنــدی بایســتی 
خــواص تغلیــظ پذیــری یــا شستشــو پذیــری آن تعییــن 
شــود. جهــت تعییــن قابلیــت شستشــوی زغال ســنگ با 

ابعــاد دانــه متوســط بــه بــاال از آزمایش غــرق و شناورســازی 
اســتفاده می شــود. بدیــن ترتیــب کــه درصــد ذرات شــناور 
ــرم  ــا ج ــی ب ــنگ، در محلول ــال س ــه زغ ــده نمون ــرق ش و غ

مخصــوص معیــن، اندازه گیــری می شــود)2(. 
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بــا توجــه بــه اینکــه بــازه جــرم مخصــوص جدایــش در 
ــدوده  ــی در مح ــش ثقل ــای جدای ــتگاه ه ــک از دس هری
ــن  ــتگاه در ای ــرد آن دس ــرار دارد و عملک ــخصی ق مش
محــدوده بهینــه مــی باشــد، بایســتی بــا توجــه بــه 
ــه محــدوده جــرم  آزمایــش هــا غــرق و شناورســازی ک
مخصــوص جدایش را برای به دســت آوردن کنســانتره 
ــتگاه  ــد، دس ــی نمای ــن م ــب را تعیی ــتر مناس ــا خاکس ب
جدایــش ثقلــی را انتخــاب نمــود. قابلیــت کار محــدوده 
دســتگاه های  از  هریــک  جدایــش  مخصــوص  جــرم 
جدایش ثقلی مرســوم در شــکل باال  نشــان داده شــده 
ــتر  ــه خاکس ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــال اگ ــور مث ــت. بط اس
مطلــوب بایســتی جــرم مخصــوص جدایــش 1/5 باشــد 
ــین ها  ــگ ماش ــا جی ــچ و ی ــد مارپی ــی مانن ــتگاه های دس

مناســب نمــی باشــند.
ــای  ــه ه ــه، درکارخان ــش گفت ــوارد پی ــه م ــه ب ــا توج ب
مــدرن ممکــن اســت مــدارات جداگانــه ای بــرای  هــر 
ــری(  ــظ و آبگی ــدی، تغلی ــرآوری )دانــه بن ــات ف عملی
وجــود داشــته باشــد. بدیــن صــورت کــه ممکــن اســت 
تغلیــظ زغــال ســنگ درشــت دانــه )بزرگتــراز 10 
ــز  ــر(، ری ــم و 10 میلیمت ــن نی ــط )بی ــر(، متوس میلیمت
دانــه )زیــر نیــم میلیمتــر(، بوســیله دســتگاه های 
مختلفــی صــورت پذیــرد.  بــه هــر حــال انتخــاب 
ــوع   ــات،  انتخــاب ن ــوع عملی ــی تعــداد مــدارات، ن نهای
ســنگ  زغــال  مشــخصات  بــه  وابســته  تجهیــزات، 

خــوراک از نظــر انــدازه و قابلیــت شستشــو می باشــد.
تاریخچه فرآوری زغال سنگ

ســنگ،  زغــال  ســازی  عیــار  پــر  یــا  تغلیــظ  جهــت 
بــا توجــه بــه ابعــاد و قابلیــت تغلیــظ پذیــری آن، 
فلوتاســیون،  ماننــد  مختلــف  سیســتم های  از 
سیســتم های جدایــش ثقلــی ماننــد واســطه ســنگین 
ــگ  ــا جی ــا و ی ــچ ه ــی، مارپی ــا دینامیک ــتاتیکی و ی اس
ماشــین هــا اســتفاده مــی گــردد از دیــر بــاز روش های 
ثقلــی یکــی از مهــم تریــن روش هــای شستشــوی 
زغــال ســنگ بــوده اســت. روش هــای ثقلي، ذرات را 
باتوجه به ابعاد، شکل و جرم مخصوص و با بهرهگیري 
از نیروي گرانشي و گریز از مرکز در میان جریاني از 

ميکنند.  جدا  هم  از  سیال 
از قدیمــی تریــن روش هــای پرعیارســازی ثقلــی کــه 
ســابقه تاریخــی آن بــه بیــش از هــزار ســال قبــل نیــز 
ــتفاده  ــا اس ــنگ ب ــال س ــرآوری زغ ــد، روش ف می رس
ــوی  ــور شستش ــه منظ ــوال ب ــه معم ــت، ک ــگ اس از جی
قطعــات نســبتا درشــت مــورد اســتفاده قــرار مــی 
ــد   ــی توان ــگ م ــه جی ــی ک ــاد ذرات ــدوده ابع ــرد مح گی
تغلیــظ کنــد از نیــم میلیمتــر تــا 200 میلیمتــر را در 
بــر مــی گیــرد. میزهــای لــرزان و مارپیــچ هــا هــم جــزو 
جداکننــده هــای ثقلــی نســبتا مــدرن هســتند کــه در 
ابتــدا بــرای تغلیــظ کانســنگ هــای حــاوی کانیهــای 
کارآیــی جدایــش در روش هــای معمــول ماننــد روش 

 در ،سنگ زغال نمونه شده غرق و شناور ذرات درصد که بیترت نیبد. شود یم استفاده یساز شناور و غرق شیآزما
  .]2[شود یم یریگ اندازه ،نیمع مخصوص جرم با یمحلول

 شیآزما انجام با .کنند یم کار باطله و سنگ زغال مخصوص جرم اختالف یمبنا بر یثقل شیجدا یها هدستگا
   محدوده در و شود یم نییتع مطلوب، خاکستر با سنگ زغال دیتول یبرا شیجدا مخصوص جرم سازی شناور و غرق های

 ]1[قابلیت کار دستگاه های جدایش ثقلی در محدوده جرم مخصوص جدایش شکل

 

 از کیهر در شیجدا مخصوص جرم بازه نکهیا به توجه بامناسب انتخاب می شود.   دستگاه مخصوص جرماین 
 یستیبا باشد، یم نهیبه محدوده نیا در دستگاه آن عملکرد و دارد قرار یمشخص محدوده در یثقل شیجدا های دستگاه

 با کنسانتره آوردن دست به یبرا را شیجدا مخصوص جرم محدوده که یشناورساز و غرق آزمایش ها به توجه با
  شیجدا مخصوص جرم محدوده کار تیقابل .نمود ابانتخ را یثقل شیجدا دستگاه د،ینما یم نییتع را مناسب خاکستر

شکل قابلیت کار دستگاه های جدایش ثقلی در محدوده جرم مخصوص جدایش )1(

دســتگاه هــای جدایــش ثقلــی بــر مبنــای اختــالف جــرم 
ــا  ــد. ب ــی کنن ــله کار م ــنگ و باط ــال س ــوص زغ مخص
انجــام آزمایــش هــای غــرق و شــناور ســازی جــرم 

مخصــوص جدایــش بــرای تولیــد زغــال ســنگ بــا 
خاکســتر مطلــوب، تعییــن مــی شــود و در محــدوده ایــن 
جــرم مخصــوص دســتگاه  مناســب انتخــاب مــی شــود. 
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ــه  واســطه ســنگین و فلوتاســیون در محــدوده ی دان
بنــدی 150 تــا 1000 میکرون )0/15 تــا 1 میلیمتر( 
بــه شــدت افت مــی نمایــد. در نتیجه مقــدار زیادی از 
زغــال ســنگ هایــی کــه در ایــن محــدوده دانــه بنــدی 
ــن  ــوند. از چندی ــی ش ــل م ــه منتق ــه باطل ــتند ب هس
ــز  ــال ســنگ هــای ری ــرآوری زغ ــرای ف ســال پیــش ب
دانــه بــا ابعــاد 3 تــا 0/3 میلیمتــر مطالعــات بســیاری 
شــده اســت و در ایــن راســتا تکنولــوژی و روش هــای 
ــت  ــده اس ــداع گردی ــرای آن اب ــددی ب ــی متع عملیات
کــه از بســیاری جهــات ماننــد  ســرمایه گــذاری اولیــه 
ــبت  ــر نس ــرعت باالت ــی و س ــت،  کارای ــر،  ظرفی ی کمت
بــه تجهیــزات قدیمــی برخــوردار هســتند. شــکل 
ــدرن  ــه م ــک کارخان ــش ی ــای جدای ــتم ه ــر  سیس زی
فــرآوری زغــال ســنگ را نشــان مــی دهــد. بطــور کلــی 

ــای  ــده ه ــر جداکنن ــالوه ب ــی ع ــای فعل ــه ه در کارخان
واســطه ســنگین و فلوتاســیون بــرای تغلیــظ ذرات بــا 
ابعــاد 0/25 تــا 3 میلیمتــر از تکنولــوژی هــای جدیــد 

اســتفاده مــی شــود.
ــداع  ــن اب ــوژی هــای نوی ــل ذکــر اســت کــه تکنول قاب
شــده، راندمــان بازیابــی زغــال ســنگ بــا ابعــاد حــدود 
0/15 تــا یــک میلیمتــر را افزایــش داده و همچنیــن 
ــه هــای  ــی زغــال ســنگ موجــود در باطل امــکان بازیاب
را  قدیمــی  ســنگ  زغــال  فــرآوری  هــای  کارخانــه 
فراهــم ســاخته اســت و هــم اکنــون  قســمت زیــادی 
از باطلــه هــای کارخانــه هــای فــرآوری نیــز با اســتفاده 

از ایــن روش هــا در حــال فــرآوری هســتند.

شکل زیر محدوده کارایی دنیا را شامل می شود.  سنگ باطله های زغال درصد از کل 11بخش از دانه بندی حدود 
 های مختلف نشان می دهد. جدایش بر اساس ابعاد را برای مکانیزم

 
 ]3[های مختلف بر اساس ابعاد زغال سنگ زمیمنحنی های کارایی جدایش مکان

تا  151ی دانه بندی  محدودهر کارآیی جدایش در روش های معمول مانند روش واسطه سنگین و فلوتاسیون د
در نتیجه مقدار زیادی از زغال سنگ هایی که در این  به شدت افت می نماید.میلیمتر(  1تا  15/1)میکرون  1111

از چندین سال پیش برای فرآوری زغال سنگ های ریز دانه با ابعاد . می شوندمحدوده دانه بندی هستند به باطله منتقل 
لعات بسیاری شده است و در این راستا تکنولوژی و روش های عملیاتی متعددی برای آن ابداع میلیمتر مطا 3/1تا  3

کارایی و سرعت باالتر نسبت به تجهیزات ظرفیت، کمتر، ی  سرمایه گذاری اولیهگردیده است که از بسیاری جهات مانند 
دهد. بطور  رآوری زغال سنگ را نشان میشکل زیر  سیستم های جدایش یک کارخانه مدرن ف قدیمی برخوردار هستند.

 3تا  25/1در کارخانه های فعلی عالوه بر جداکننده های واسطه سنگین و فلوتاسیون برای تغلیظ ذرات با ابعاد کلی 
 میلیمتر از تکنولوژی های جدید استفاده می شود.

تا یک میلیمتر را  15/1با ابعاد حدود بازیابی زغال سنگ راندمان  ،قابل ذکر است که تکنولوژی های نوین ابداع شده
کارخانه های فرآوری زغال سنگ قدیمی را  های در باطلهبازیابی زغال سنگ موجود  افزایش داده و همچنین امکان

منحنی های کارایی جدایش مکانیزم های مختلف بر اساس ابعاد زغال سنگ)3(

ســنگین مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد و اســتفاده 
ــر  ــبتا جدیدت ــنگ نس ــال س ــظ زغ ــرای تغلی ــا ب از آنه

ــت)4( اس
دســتگاه های  از  می تــوان  تجهیــزات  دیگــر  از 
جداکننــده واســطه ســنگین بــود. در ایــن دســتگاه ها 
از خاصیــت غــرق )باطلــه( و شــناور ســازی )زغــال 
ســنگ(در یــک ســیال بــا وزن مخصــوص بیــن باطلــه 
و زغــال ســنگ اســتفاده مــی شــود. درایــن تجهیــزات 
عــالوه بــر اســتفاده از اختــالف وزن مخصــوص، از 
اختــالف نیــروی گریــز وارده بــه باطلــه و زغــال ســنگ 
اســتفاده مــی شــود. دســتگاه هــای جداکننده واســطه 

ســنگین دینامیــک ماننــد ســیکلون ها بازدهــی خوبــی 
بــرای تغلیــظ زغــال ســنگ هــای بــا ابعــاد بزرگتــر از 3 
میلیمتــر دارنــد و همچنیــن سیســتم های فلوتاســیون 
باالیــی  بازدهــی  میکــرون   300 زیــر  ذرات  بــرای 
ــن 3  ــدی بی ــه بن ــا دان ــش ب ــرای جدای ــا ب ــد. ام دارن
ــتم  ــرن بیس ــر ق ــا اواخ ــرون ت ــا 300 میک ــر ت میلیمت
ــش از  ــن بخ ــود و ای ــه ب ــورت نگرفت ــی ص کار اساس
دانــه بنــدی حــدود 10 درصــد از کل باطلــه هــای 
زغــال ســنگ دنیــا را شــامل می شــود. شــکل زیــر 
محــدوده کارایــی جدایــش بــر اســاس ابعــاد را بــرای 

مکانیزم هــای مختلــف نشــان می دهــد.
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 های مختلف جدایش متناسب با ابعاد زغال سنگ نمودار سیستم

، درشت دانه با استفاده از روش واسطه سنگین، ریزدانه با استفاده از فرآوریکارخانه های جدید با سه مدار 
ندی بطور خالصه طبقه بشکل باال نمودار  در های جدید طراحی می شوند. با استفاده از روش مابین فلوتاسیون و بخش

و در شکل زیر این طبقه بندی و پیشرفت  کنید و تکنولوژی های مربوطه در هر بخش را مشاهده می سنگ ابعادی زغال
 تکنولوژی در طول زمان نشان داده شده است.

نمودار سیستم های مختلف جدایش متناسب با ابعاد زغال سنگ

کارخانــه هــای جدیــد بــا ســه مــدار فــرآوری، درشــت 
دانــه بــا اســتفاده از روش واســطه ســنگین، ریزدانــه 
بــا اســتفاده از فلوتاســیون و بخــش مابین با اســتفاده 
از روش هــای جدیــد طراحــی مــی شــوند. در نمــودار 
شــکل بــاال بطــور خالصــه طبقــه بنــدی ابعــادی زغــال 

ــش را  ــر بخ ــه در ه ــای مربوط ــوژی ه ــنگ و تکنول س
مشــاهده مــی کنیــد و در شــکل زیــر ایــن طبقه بنــدی 
ــان داده  ــان نش ــول زم ــوژی در ط ــرفت تکنول و پیش

شــده اســت.

 
 بر اساس دانه بندی و تقدم و تاخر زمانی سنگ نمودار تکنولوژی های مورد استفاده در فراوری زغال

 تکنولوژی های نوین

های آبی  و سیکلون مارپیچ هاهای جدید،  های جدید شامل تحوالتی در زمینه فلوتاسیون، جیگ سیستم
های قدیمی بر  های مختلف جدایش می باشند که مثل سیستم باشد.تجهیزات جدید معموال تلفیقی از مکانیسم می

ی های نوین جدایش که معموال در های وابسته به آن استوارند. تعدادی از تکنولوز اساس جدایش ثقلی و مکانیزم
 محدوده دانه بندی ریز دانه کاربرد دارند اشاره می شود.

 

 )جدایش در بستر متالطم( TBSدستگاه  -1

نمودار تکنولوژی های مورد استفاده در فراوری زغال سنگ بر اساس دانه بندی و تقدم و تاخر زمانی



)Reflux Classifier ( 2- کالسیفایر ریفالکس
در ایــن دســتگاه جریــان آب ازطریــق یــک توزیــع 
کننــده در پاییــن، ذرات را در داخــل ظــرف، بــه حالــت 
تعلیــق در مــی آورد. مجموعــه ای از کانال هــای مــوازی 
ــرده و  ــت ک ــش ذرات را تقوی ــرخ جدای ــیب دار، ن ش
اجــازه مــی دهــد ذرات بــا ســرعت تــه نشــینی کندتــر 
از ناحیــه کانال هــای شــیب دار خــارج شــوند در حالــی 

ــه نشــینی  ــا ســرعت ت ــه باعــث مــی شــوند ذرات ب ک
ــال هــای  ــد. کان ــاز گردن ــه ناحیــه زیریــن ب ســریعتر ب
شــیب دار بــه طــور موثــر نــرخ تــه نشــینی در ظــرف 
و کارایــی را افزایــش می دهنــد. وجــود کانال هــاي 
ــرخ تــه نشــیني و  شــیبدار در RC موجــب افزایــش ن

افزایــش ظرفیــت آن شــده اســت)6(.

توسط یک  ،شده نییتع شیپ از فشاربا نرخ جریان و  آباین دستگاه نوعی جیگ پیشرفته محسوب می شود که 
پایین  موادباعث می شود  جریان نیا. شود ای میآشفته به باالی  کف  توزیع می شود و باعث ایجاد جریان رواز صفحه
در میزان  تفاوت به توجه با. شکل گیردای بستر متالطم یا جوشنده  جهینت در ورونده برخورد کرده  باال آب ارونده ب

 کهی ذرات دار،یپا درحالتمی شود.جادیاذرات باطله و زغال سنگ  یشجدا یبرا طیشرادانسیته، اندازه و سرعت ذرات، 
بستر  متوسط از باالتربا دانسیته  ذراتدانسیته آنها کمتر از دانسیته متوسط بستر می باشد به سمت سرریز شناور شده، 

 سنسور از شده ارسال یها گنالیس توسط هیتخل ریش خواهند شد. هیتخل نییپا چهیدر از تینها دردر بستر نفوذ کرده 
 ده است.ش داده نشان درشکل TBS از یکل طرح شود. ل میکنتر ،متالطم بستر در دانسیته

 251 درمحدوده سنگ غالز وریآفر یبرا TBS ، به ویژه در استرالیا ازدنیا سنگ در بسیاری از کارخانه های زغال
 .شود یم متراستفادهیلیم 3میکرون تا 

 
 ]TBS ]5طرح شماتیک دستگاه 

 (Reflux Classifierکالسیفایر ریفالکس )  -2

در می  قیتعل حالت به ،ظرف داخل دررا  ذرات ،یینپا در کننده عیتوز کی قیازطر آب انیجراین دستگاه در 
با سرعت ته  ذرات دهد می اجازه تقویت کرده و را ذرات نرخ جدایش ،های موازی شیب دار کانال از یا مجموعه. آورد

 هب عتریسربا سرعت ته نشینی  ذرات شوند می باعث که یحال در دار خارج شوند های شیب کانال ناحیه از کندتر نشینی

تکنولوژی های نوین
زمینــه  در  تحوالتــی  شــامل  جدیــد  سیســتم های 
و  مارپیچ هــا  جدیــد،  جیگ هــای  فلوتاســیون، 
جدیــد  تجهیــزات  می باشــد.  آبــی  ســیکلون های 
معمــوال تلفیقــی از مکانیســم های مختلــف جدایــش 
بــر  قدیمــی  سیســتم های  مثــل  کــه  می باشــند 
ــه  ــته ب ــای وابس ــی و مکانیزم ه ــش ثقل ــاس جدای اس
نویــن  تکنولوزی هــای  از  تعــدادی  اســتوارند.  آن 
جدایــش کــه معمــوال در محــدوده دانه بنــدی ریــز 

می شــود. اشــاره  دارنــد  کاربــرد  دانــه 

1- دستگاه TBS )جدایش در بستر متالطم(
ــی  ــگ پیشــرفته محســوب م ــی جی ــن دســتگاه نوع ای
شــود کــه آب بــا نــرخ جریــان و فشــار از پیــش تعییــن 
شــده، توســط یــک صفحــه ازکــف  توزیــع مــی شــود و 
باعــث ایجــاد جریــان رو بــه بــاالی آشــفته ای می شــود. 
ایــن جریــان باعــث مــی شــود مــواد پاییــن رونــده بــا 

آب بــاال رونــده برخــورد کــرده و در نتیجــه بســتر 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــکل گی ــنده ای ش ــا جوش ــم ی متالط
تفــاوت در میــزان دانســیته، انــدازه و ســرعت ذرات، 
ــنگ  ــال س ــه و زغ ــش ذرات باطل ــرای جدای ــرایط ب ش
ایجادمــی شــود.درحالت پایــدار، ذراتــی کــه دانســیته 
ــه  ــر از دانســیته متوســط بســتر می باشــد ب ــا کمت آنه
ســمت ســرریز شــناور شــده، ذرات بــا دانســیته 
باالتــر از متوســط بســتر در بســتر نفــوذ کــرده در 
نهایــت از دریچــه پاییــن تخلیــه خواهنــد شــد. شــیر 
تخلیــه توســط ســیگنال های ارســال شــده از سنســور 
دانســیته در بســتر متالطــم، کنتــرل مــی شــود. طــرح 

ــی از TBS درشــکل نشــان داده شــده اســت. کل
ــه  ــا، ب در بســیاری از کارخانــه هــای زغــال ســنگ دنی
ویــژه در اســترالیا از TBS بــرای فــرآوری زغال ســنگ 
تــا 3 میلیمتراســتفاده  درمحــدوده 250 میکــرون 

می شــود.
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 وجود. نرخ ته نشینی در ظرف و کارایی را افزایش می دهند موثر طور به شیب دار های کانال. باز گردند ینریز ناحیه
 .]6[است شده آن ظرفیت و افزایش نشینی ته نرخ افزایش موجب RC در های شیبدار کانال

 

 ]RC ]7طرح شماتیک از یک 

 کالسیفایر در استرالیا بطور وسیع و در امریکا، چین، هندوستان و افریقای جنوبی استفاده می شود.این از       

 (Hydrofloatهیدروفلوت ) -3

( است که در آن ذرات ریز حباب برای جلوگیری TBSاین دستگاه نوع خاصی از جدایش بر اساس بستر متالطم )
 قیتطب ی ازبیترک( Hydrofloat) هیدروفلوت .تزریق می شود ) میانبر شدن(یزاز ته ر سبکاز خروج ذرات درشت دانه 

 (Hydrofloat) هیدروفلوت واحدیند ثقلی می باشد. آی فرباال تیوظرف کم نهیهزو  ی بودن فلوتاسیونانتخاب و یریپذ
 قیطر از )متالطم( آبجریان  می باشد. نییپای درریآبگ یومخروط باالدر  یساز جدا محفظه یلیمستط تانک کی شامل
 قیتزر با مداوم طور به شده اند تامین می شود. بستر دهگستر در سطح مقطع زون جدایش کهی یها لوله از یا شبکه

به  گازبا چرخش آب توسط یک پمپ سانتریفوژ . ی می شودهوادهو مقدار کمی کف ساز در جریان آب،  فشرده ی هوا
 .]8[در می آید کوچک یهوا یها حباب صورت

و  وســیع  بطــور  اســترالیا  در  کالســیفایر  ایــن  از 
در امریــکا، چیــن، هندوســتان و افریقــای جنوبــی 

اســتفاده مــی شــود.

)Hydrofloat( 3-  هیدروفلوت
ــاس  ــر اس ــش ب ــی از جدای ــوع خاص ــتگاه ن ــن دس ای
بســتر متالطــم )TBS( اســت کــه در آن ذرات ریــز 
حبــاب بــرای جلوگیــری از خــروج ذرات درشــت دانــه 
ســبک از تــه ریــز) میانبــر شــدن(  تزریــق مــی شــود. 
تطبیــق  از  ترکیبــی   )Hydrofloat( هیدروفلــوت 
ــم  ــه ک ــودن فلوتاســیون و هزین ــی ب ــری و انتخاب پذی

وظرفیــت بــاالی فرآینــد ثقلــی مــی باشــد. واحــد 
تانــک  یــک  شــامل   )Hydrofloat( هیدروفلــوت 
ومخروطــی  بــاال  در  جداســازی  محفظــه  مســتطیلی 
ــان آب )متالطــم( از  آبگیــری درپاییــن می باشــد. جری
طریــق شــبکه ای از لولــه هایــی که در ســطح مقطــع زون 
جدایــش گســترده شــده انــد تامیــن مــی شــود. بســتر 
ــدار  ــرده و مق ــوا ی فش ــق ه ــا تزری ــداوم ب ــور م ــه ط ب
کمــی کــف ســاز در جریــان آب، هوادهــی می شــود. 
بــا چرخــش آب توســط یــک پمــپ ســانتریفوژ گاز بــه 
صــورت حباب هــای هــوای کوچــک در می آیــد)8(.

 
 ]8[ (Hydrofloat) دروفلوتیه جداکننده

 (Spirals) مارپیچها -4

کمتر طراحی  فواصل پیچ ، با وری آفردر مقایسه با دیگر مارپیچهای صنعت  سنگ های مخصوص زغال مارپیچ
افزایش می  جدایش ذرات با دانسیته پایین در نتیجه و شوند، زمان ماند شوند تا با کاهش سرعت موجب افزایش می

ها مناسب  د. مارپیچوکه باعث افزایش ظرفیت در هر واحد مارپیچ می شاست  هافزایش یافتنها آ. همچنین قطر ابد.ی
ها  پرکاربردترین دستگاهحاضر یکی از میکرون می باشند و در حال  1111تا  151جدایش و پرعیار سازی در اندازه ابعاد 

همچنین هزینه پایین  ، سانآها، نصب و راه اندازی ساده و کنترل  از مزایای این دستگاه .شویی هستند در زمینه زغال
 می باشد. آن ها تعمیر نگهداری

این وسیله از یک مسیر مارپیچی با مقطع نیم دایره تشکیل شده است. با پایین آمدن پالپ بر روی مسیر مارپیچ، 
چکیده شدن ذرات است. کانی های سنگین  الیه بندی در جهت قائم تشکیل می شود و دلیل آن تاثیر سقوط با مانع و

به ناحیه ای که سرعت کمتر است هدایت می شوند در صورتی که ذرات سبک با تشکیل الیه ای در باالی ذرات سنگین 
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)Imhoflot G-Cell( 5-  سلول ایمهوفلوت
ایــن دســتگاه عضــو جدیــدی از شــاخه  تکنولــوژی 
فلوتاســیون پنوماتیــک اســت کــه بــه عنوان سیســتم 
فلوتاســیونی بــا هوادهــی از بیــرون ســلول شــناخته 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــا ب ــی ی ــی بیرون ــود. هواده می ش
ــا اســتفاده از فنــآوری  ــا ب سیســتم  ونتــوری ســاده ی
تخصصــی تولیــد حبــاب ریــز بــه دســت مــی آیــد. 
ایــن فنــآوری تولیــد حبــاب ریــز یکــی از ویژگــی هــای 
اصلــی سیســتم G-Cell اســت . اهــداف طراحــی 
جدایــش  بــرای   G-Cell پنوماتیــک  فلوتاســیون 

وبهینــه ســازی مراحــل فرآینــد مســتقل فلوتاســیون 
کف-هــوا، برخــورد حبــاب ذره وجدایــش کــف اســت. 
ــا  ــز ازحــدود 5 ت ــاده ری ــاب هــای فــوق الع ــد حب تولی

ــود.  ــی ش ــروع  م ــرون ش 10 میک
ــز از  ــه داخــل ســلول،نیروی گری هوادهــی مماســی ب
ــژه باعــث  ــرعت چرخشــی وی ــرده و س ــاد ک ــز ایج مرک
افزایــش ســرعت جدایــش مــی شــود بــا این سیســتم 
جدایــش کــف ســانتریفوژی، زمــان مانــد در ســلول تــا 
30 ثانیــه کاهــش مــی یابــد کــه نتیجــه آن افزایــش 

ظرفیــت  فلوتاســیون مــی باشــد.

به ناحیه ای که سرعت در آن زیاد است، رانده می شوند و تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز بسیار زیاد قرار می گیرند و 
  .]4[ارپیچ را اشغال کرده و به سمت پایین حرکت می کنندبخش خارجی م

 

 مقطع یک مارپیچ و چگونگی جدایش در آن
 (Imhoflot G-Cellسلول ایمهوفلوت ) -5

عضو جدیدی از شاخه  تکنولوژی فلوتاسیون پنوماتیک است که به عنوان سیستم فلوتاسیونی با  دستگاهاین 
 از استفاده با ای ساده ونتوری  ستمیس کی از استفادهیا با  بیرونی یادههو هوادهی از بیرون سلول شناخته می شود.

-G ستمیس یاصل یها یژگیو از یکی زیر حباب دیتول یفنآور نیا. می آید دست به زیر حباب دیتول یتخصص یفنآور

Cell کیپنوماتفلوتاسیون  یطراحاهداف .  است G-Cell ونیفلوتاس لمستق ندیآفر مراحل یساز نهیوبه یشجدا یبرا 
شروع   کرونیم 11تا  5 ازحدود زیر العاده فوق یها حباب دیتولاست.  کف شیوجدا ذره حباب برخوردهوا، -کف

 . شود یم

باعث افزایش سرعت  سرعت چرخشی ویژهایجاد کرده و  نیروی گریز از مرکز،هوادهی مماسی به داخل سلول
که نتیجه آن  می یابدثانیه کاهش  31زمان ماند در سلول تا با این سیستم جدایش کف سانتریفوژی،  ودش جدایش می

 فلوتاسیون می باشد.  افزایش ظرفیت

مقطع یک مارپیچ و چگونگی جدایش در آن

 

 [9] Imhoflot سلول    

 سهیمقا و یبررس

 وقتی جدایش  می باشند. کرونیم 55 تا  کرونیم 811 از یجداساز به قادر جهیزات مبتنی بر بستر متالطمت
 زغالوری آفرمطالعات انجام شده، در  در. خواهد داشت یریچشمگ افت بازده ،باشد کرونیم 811 از تر درشت
  زمانی که مقدار مواد نزدیک به دانسیته جدایش زیاد است،  خاکستر،ریز دانه با مقدار پایین  سنگ
TBSبهترین وضعیت زمانی بدست می آید که . نشان داده است چیازمارپ استفادهتری نسبت به شیبی ایمزا
میکرون تحت  511وقتی ذرات زیر  یکلون واسطه سنگین و فلوتاسیون قرار گیرد.س نیب TBSی فنآور

می تواند با کارایی باال آن  TBSفلوتاسیون قرار می گیرد بسیاری از ذرات درشت بطور موثر بازیابی نمی شوند 
 ذرات را بازیابی کرده و تجهیزات مناسبی در مقابل عوارض ناشی از اختالالت فلوتاسیون باشد.

  RCدر های شیبدار کانال وجود. است ذرات اندازه دانسیته و اساس بر ذرات کردن جدا یبرا دیجد ابزار کی 
RC فضای کمتری را این دستگاه ها همچنین  .است شده آن ظرفیت و افزایش نشینی ته نرخ افزایش موجب

)Spirals( 4-  مارپیچها
مارپیــچ هــای مخصــوص زغــال ســنگ در مقایســه بــا 
دیگــر مارپیچهــای صنعــت فــرآوری ، بــا فواصــل پیــچ  
کمتــر طراحــی مــی شــوند تــا بــا کاهــش ســرعت موجب 
ــش  ــه جدای ــوند، و در نتیج ــد ش ــان مان ــش زم افزای
می یابــد..  افزایــش  پاییــن  دانســیته  بــا  ذرات 
همچنیــن قطــر آنهــا افزایــش یافتــه اســت کــه باعــث 
ــچ مــی شــود.  افزایــش ظرفیــت در هــر واحــد مارپی
مارپیــچ هــا مناســب جدایــش و پرعیــار ســازی در 
انــدازه ابعــاد 150 تــا 1000 میکــرون مــی باشــند و 
ــا  ــتگاه ه ــن دس ــی از پرکاربردتری ــر یک ــال حاض در ح
در زمینــه زغــال شــویی هســتند. از مزایــای ایــن 
ــرل  ــاده و کنت ــدازی س ــب و راه ان ــا، نص ــتگاه ه دس
آســان،  همچنیــن هزینــه پاییــن تعمیــر نگهــداری 

آن هــا مــی باشــد.
ــا مقطــع نیــم  ــن وســیله از یــک مســیر مارپیچــی ب ای
دایــره تشــکیل شــده اســت. بــا پاییــن آمــدن پالــپ 
ــم  ــت قائ ــدی در جه ــه بن ــچ، الی ــر روی مســیر مارپی ب
تشــکیل مــی شــود و دلیــل آن تاثیــر ســقوط بــا مانــع 
ــنگین  ــای س ــی ه ــت. کان ــدن ذرات اس ــده ش و چکی
ــه ناحیــه ای کــه ســرعت کمتــر اســت هدایــت مــی  ب
شــوند در صورتــی کــه ذرات ســبک بــا تشــکیل الیــه 
ای در بــاالی ذرات ســنگین بــه ناحیــه ای کــه ســرعت 
در آن زیــاد اســت، رانــده مــی شــوند و تحــت تاثیــر 
نیــروی گریــز از مرکــز بســیار زیــاد قــرار مــی گیرنــد 
و بخــش خارجــی مارپیــچ را اشــغال کــرده و بــه ســمت 

پاییــن حرکــت مــی کننــد)4(.
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بررسی و مقایسه
•  تجهیــزات مبتنــی بــر بســتر متالطــم قــادر بــه 
جداســازی از 800 میکــرون تــا  75 میکــرون مــی 
باشــند. وقتــی جدایــش درشــت تــر از 800 میکــرون 
ــت. در  ــد داش ــمگیری خواه ــت چش ــازده اف ــد، ب باش
مطالعــات انجــام شــده، در فــرآوری زغــال ســنگ ریــز 
ــدار  ــه مق ــی ک ــن خاکســتر، زمان ــدار پایی ــا مق ــه ب دان
ــت،    ــاد اس ــش زی ــیته جدای ــه دانس ــک ب ــواد نزدی م
TBSمزایــای بیشــتری نســبت بــه اســتفاده ازمارپیــچ 
نشــان داده اســت. بهتریــن وضعیــت زمانــی بدســت 
ــطه  ــیکلون واس ــن س ــآوری TBS بی ــه فن ــد ک ــی آی م
ســنگین و فلوتاســیون قــرار گیــرد. وقتــی ذرات 
زیــر 500 میکــرون تحــت فلوتاســیون قــرار مــی 
گیــرد بســیاری از ذرات درشــت بطــور موثــر بازیابــی 
نمــی شــوند TBS مــی توانــد بــا کارایــی بــاال آن ذرات 
را بازیابــی کــرده و تجهیــزات مناســبی در مقابــل 

ــد. ــیون باش ــالالت فلوتاس ــی از اخت ــوارض ناش ع
•   RCیــک ابــزار جدیــد بــرای جــدا کــردن ذرات 
ــود  ــت. وج ــدازه ذرات اس ــیته و ان ــاس دانس ــر اس ب
کانــال هــاي شــیبدار در RC موجــب افزایــش نــرخ تــه 
ــن  ــت. ای ــده اس ــت آن ش ــش ظرفی ــیني و افزای نش
دســتگاه هــا همچنیــن فضــای کمتــری را اشــغال مــی 
کننــد. بهــره بــرداری آن هــا آســان مــی باشــد و دقــت 
جدایــش باالیــی دارنــد امــا هزینــه ســرمایه گــذاری 
و تعمیــر نگهــداری آنهــا نیــز باالســت و در دانــه هــای 
درشــت تــر از 2 میلیمتــر بخوبــی عمــل نمــی کننــد.

•  ســلول هیدروفلــوت یــک دســتگاه فلوتاســیون 
اســت کــه در عمــل بســیار شــبیه بــه جدایــش بســتر 
ــده  ــدا کنن ــک ج ــالف ی ــد. برخ ــی کن ــل م ــع عم ــا مان ب
بســتر متالطــم معمولــی، ســلول هیدروفلــوت بــه طــور 
ــه آّب  ــف ب ــی ک ــدار کم ــوا و مق ــق ه ــا تزری ــداوم ب م
کار مــی کنــد. در مقایســه بــا فرآیندهــای فلوتاســیون 
ســنتی، جــدا کننــده هیدروفلــوت چندیــن مزیــت مهم 
در فــرآوری ذرات درشــت از جملــه افزایــش اتصــال 
حبــاب-ذرات، اختــالط محــوری، جریــان توربولنــس 

پاییــن تــر وکاهــش مصــرف هــوا دارد.
از روشــهای  یکــی  بــه  مارپیــچ هــا  از  اســتفاده    •
ــنگ  ــال س ــوی زغ ــرای شستش ــه ب ــم هزین ــر وک موث
ــت.  ــده اس ــل ش ــر تبدی ــا  1 میلیمت ــرون ت 250 میک
ــت  ــه دس ــوص ب ــش وزن مخص ــد جدای ــفانه، ح متاس
ــول  ــور معم ــه ط ــا ب ــچ ه ــتفاده از مارپی ــا اس ــده ب آم
مــی  از مدارهــای واســطه ســنگین  باالتــر  بســیار 
ــت دادن  ــث از دس ــا باع ــادل ی ــدم تع ــن ع ــد. ای باش
زغــال ســنگ و یــا کاهــش کیفیــت محصــول مــی 
ــاد ذرات  ــر ایج ــه خاط ــا ب ــچ ه ــن، مارپی ــود. همچنی ش

نابجــای زیــاد راندمــان کمتــری نســبت بــه تجهیــزات 
واســطه ســنگین دارنــد. درنتیجــه، مارپیچ هــا اغلــب 
می شــوند  اســتفاده  مرحلــه ای  چنــد  مدارهــای  در 
کــه در آن زغــال ســنگ شســته و محصــول میانــی از 
مارپیــچ هــای هــای اولیــه بــا اســتفاده از مارپیچ هــای 
لــذا  می شــوند.  تغلیــظ  دوبــاره   TBS یــا  و  ثانویــه 
ــت  ــدار بازیاف ــراه م ــه هم ــر ب ــدار رافر-کلین ــک م ی
محصــول میانــی بهتریــن گزینــه بــرای بهبــود عملکــرد 
مارپیچ هــا بــا حفــظ بــار در گــردش مناســب می باشــد. 
نتایــج یــک مطالعــه نشــان مــی دهــد ایــن نــوع مــدار 
باعــث افزایــش تولیــد محصــول تــا حــدود 4 درصــد 
می شــود و در نتیجــه بــرای یــک کارخانــه  زغــال ســنگ 
مقــدار مناســبی از افزایــش درآمــد ســالیانه حاصــل 
خواهــد شــد. مارپیــچ هــا ظرفیــت پایینــی دارنــد بــر 
ــه جــای  ــال ب ــه طــور مث ــوژی هــا ب خــالف دیگــر تکنول
ــر ســاعت  ــن ب ــت 230 ت ــا ظرفی ــک دســتگاه TBS ب ی
ــتی از   ــد بایس ــی کن ــغال م ــکان را اش ــن م ــه کمتری ک
72 عــدد مارپیــچ  بــا ظرفیــت هــر واحــد 3/5 تــن در 

ــود. ــتفاده نم ــاعت اس س
•  ســلول های G-Cell بــا کارایــی بســیار بــاال، مناســب 
ــوده  ــه ب ــنگ از باطل ــال س ــی زغ ــد بازیاب ــرای فرآین ب
ــذاری  ــرمایه گ ــبتاً س ــته و نس ــی داش ــت باالی و ظرفی
اولیــه کمتــر و نصــب و راه انــدازی آســانتری نســبت 
بــه دیگــر تجهیــزات دارنــد. ولــی راندمــان آنهــا 
ــوده و در  ــه بنــدی بشــدت حســاس ب ــه دان نســبت ب
دانه بنــدی هــای باالتــر از حــدود 0/25 میکــرون 

ــد. ــبی ندارن ــی مناس کارای

نتیجه گیری 
1- بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده، روش هــای 
روش  ماننــد  ســنگ  زغــال  شستشــوی  معمــول 
در  فلوتاســیون  و  ســنگین  واســطه  ســیکلون 
دارای  میلیمتــر   1 تــا   0/5 دانه بنــدی  محــدوده ی 
خطــای جدایــش باالیــی مــی باشــند. در نتیجــه حضــور 
ایــن ذرات در هــر کــدام از ایــن سیســتم هــا ســبب 
کاهــش بازیابــی زغــال ســنگ شســته شــده می شــود. 
از ایــن رو روشــی کــه بتوانــد ایــن محــدوده ی دانــه 
ــا بازیابــی مناســب فــرآوری نمایــد، عــالوه  بنــدی را ب
بــر شستشــوی زغــال ســنگ در ایــن دانــه بنــدی مــی 
ــی ســایر سیســتم هــا  ــد موجــب افزایــش کارآی توان

ــز شــود.  نی
2- روش هــای نویــن فــرآوری نرمــه هــای زغــال 
ســنگ به طــور معمــول روش هایی هســتند کــه دارای 
هزینــه ی عملیاتــی پاییــن مــی باشــند. از مزیت هــای 
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کلــی ایــن روش هــا مــی تــوان بــه ظرفیــت بــاال، 
کاربــری آســان و عــدم نیــاز بــه مــواد شــیمیایی 
مرســوم در روش هــای دیگــر فــرآوری اشــاره نمــود. 
3- کاربــرد ایــن دســتگاه هــا بــا توجــه بــه آزاد شــدن 
بیشــتر ذرات در محــدوده ی دانــه بنــدی آن هــا، مــی 
ــوالت  ــن تح ــی همچنی ــش بازیاب ــب افزای ــد موج توان
هــای  کارخانــه  فلوشــیت  طراحــی  در  ســاختاری 

ــود.  ــنگ  ش ــال س ــرآوری زغ ف
ــول،  ــای معم ــه روش ه ــه کلی ــه اینک ــه ب ــا توج 4- ب
ــد،   ــط ندارن ــدی متوس ــه بن ــبی در دان ــان مناس راندم
ــه هــای  ــال ســنگ از باطل ــی زغ ــری بازیاب ــکان پذی ام
کارخانــه هــای فــرآوری زغــال ســنگ  بــا اســتفاده از 

ــت ــی اس ــل بررس ــن قاب ــای نوی روش ه
فــن  افــزون  روز  کاربــرد  بــه  توجــه  بــا   -6  -5
آوری هــای نویــن در کارخانــه هــای فــرآوری زغــال 
ســنگ در ســطح جهــان و کمبــود ذخایــر زغــال ســنگ، 
ــاب  ــز اجتن ــران نی ــا در ای ــن روش ه ــتفاده از ای اس

ناپذیــر خواهــد بــود.
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