مقاالت

استفاده از نانوحسگرها در کنترل کیفی آب
مترجمان :زهرا ا کرمی ،صادق قربانزاده-عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

حســگرهای مبتنــی بــر نانومــواد در امــر شناســایی به گونــهای طراحی
شــدهاند کــه دارای کارایــی و انعطافپذیــری بــاال و عملکــرد چندمنظوره
هســتند .چنیــن عملکــردی ناشــی از قابلیتهــای ذاتــی بســیاری از
نانوحســگرهای موجود اســت .با اینحال ،آنها باید به ابزارهای کاربر و
اپراتور پســند تبدیل شوند که قابلیت شناسایی مواد در مقیاسی بزرگتر
و مکانهای غیرقابلدســترس در گذشــته را دارند .در این مقاله پیرامون
اینکــه چگونــه حســگرهای مبتنــی بــر نانومــواد میتواننــد در زمینــه کنترل
گســترده و ارزان مواد شیمیایی ،میکروبها و دیگر مواد در آب آشامیدنی
نویدبخش باشند ،صحبت میکنیم.
کلمات کلیدی :آب ،حسگر
 1مقدمه
در طــول تاریــخ ،کیفیــت آب مصرفــی بــرای بــه حداقــل رســاندن عوامــل
بیمــاریزا در آن همــواره موردبررســی قــرار گرفتــه اســت .بــرای مثــال،
ویترویوس یکی از معماران مشــهور در روم باســتان ،در یکی از کتابهایش
ِ
عنــوان میکنــد کــه ترکیــب آب بــه «کیفیت زمینی کــه در آن جریــان دارد یا
جمــعآوری میشــود» بســتگی دارد .همچنیــن کیفیــت آب بــه دو روش
مشــخص میشــد :ارزیابــی شــرایط جســمی مردمــی کــه از آن آب مصــرف
میکردنــد و اندازهگیــری چشــمی میــزان خوردگی فلز برنجی کــه در معرض
آب قــرار دارد .طــی قرنهــا ،انســان بهتدریــج توانایی خود را در شناســایی
آلودگی آب باال برده اســت .در بســیاری از کشــورها ،آب تمیز و قابلمصرف
به صورت لولهکشــی در دســترس قرار دارد؛ اما این ماجرا در همهجا صدق
نمیکنــد .حیــرتآور اســت اما بیــش از  ۸۴۴میلیــون نفر به آب آشــامیدنی
ً
مطمئــن دسترســی ندارند و ســاالنه حــدود  ۲میلیون نفر ،عمومــا کودکان
زیر  ۵ســال ،به دلیل کمبود دسترســی به آب آشــامیدنی از بین میروند .با
حمایت ســند ( 1۲۰۳۰اهداف توســعه هزاره که پیش از آن قرار دارد) شــمار
ایــن افــراد رو به کاهش اســت ،اما تغییــرات آبوهوایــی ،افزایش جمعیت
محلــی و جهانی ،مهاجرت انســانها از روســتا به شــهر ،ســرمایهگذاری کم
در زیرساختها و کاهش قابلتوجه دسترسی به آب ،بهبود بیشتر در این
زمینه را با مشکل مواجه کرده است.
کنتــرل کیفــی آب ،در مقیــاس بزرگ و کوچــک ،بهدلیل تنــوع و پیچیدگی
ماتریــس و غلظــت کــم آالیندههایــی کــه بایــد شناســایی شــوند ،امــری
چالشبرانگیز اســت .به ســبب وجود این چالشها ،حســگرهای مبتنی بر
نانومــواد ،بهویژه پس از گزارشهای امیدوارکننده حســگرهای نانوســیم و
نقــاط کوانتومی ،بســیار موردتوجه پژوهشــگران قرار گرفته اســت .با توجه
بــه ویژگیهــای جدیــد حســگرهای مبتنی بــر نانومــواد ،امکان شناســایی
چندمنظــوره آلودگیهــا در غلظــت بســیار پاییــن و آنالیز ســریع کیفیت آب
فراهــم شــده اســت .بــا اینکــه اتفاقــات هیجانانگیــزی در آزمایشــگاهها و
مقاالت درباره حسگرهای مبتنی بر نانوفناوری در جریان است ولی تا امروز
تنها تعداد کمی دستگاه حسگر (برای مثال رپیدچک ،واترسیف )2راهشان
را بــه بــازار باز کردهاند و تاثیرات اجتماعی این خط از تحقیقات ،از آنچه در
ابتدا انتظار میرفت کمتر شــده اســت .ســوالی که در این دیدگاه پرســیده
میشــود این اســت که مســیر بعدی شاخه نانوحســگرها ،بهویژه در زمینه
کنترل کیفی آب ،چه باید باشد؟ در این مقاله ،وضعیت فعلی حسگرهای
ً
مبتنــی بــر فناوری نانــو موجود در زمینــه کنترل کیفی آب مختصرا تشــریح
خواهــد شــد و دربــاره بخشهــای مهــم کاربردهــای نانوحســگرها در حوزه
کنترل کیفی آب بحث و پس از بررسیهای نهایی نتیجهگیری خواهد شد.
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 2حسگرهایی بر پایه فناوری نانو
کلمه  sensorاز ریشــه التین  sentioگرفته شــده است که به معنی دریافتن یا
مشاهده کردن است .در زمینه کنترل کیفیت آب ،حسگرها به حضور آلودگی
یا آنالیت 3وا کنش نشان میدهند و خروجی مطلوبی در اختیار ما میگذارند
کــه توســط یــک کاربــر نهایی قابل تفســیر باشــد .طــی قرنهــا ،انســانها پا را
فراتــر از حــواس پنجگانــه خــود قــرار دادهانــد و قادر به توســعه مجموعــهای از
حســگرها بــرای شناســایی پاتوژنهــا ،مواد شــیمیایی آلــی و غیرآلــی در آب و
دیگر پارامترهای کیفی آب (برای مثال  ،pHسختی (مقدار کلسیم و منیزیوم
حلنشــده در آب) ،میزان شــفافیت) با هدف محافظت از مصرفکنندگان در
مقابل آب آلوده هســتند .این دســته از حســگرها میتوانند در مرکز سیســتم
تصفیــه آب ،در بخش توزیع یا حتی در قســمت مصرف قرار گیرند .حســگرها
میتواننــد آنالیــن باشــند و آب در جریــان را بررســی کیفــی کننــد یــا آفالیــن
باشــند و نمونههای مرکب را ارزیابی کنند .درحالحاضر بیشــتر روشها برای
شناســایی آالیندههــای معمول (جدول  )۱شــامل مجموعــهای از نمونههای
دورهای اســت که بهصورت آفالین با روشهای کروماتوگرافی و طیفســنجی
بــرای موادآلــی و غیرآلی و گســتره وســیعی از رویکردها برای کالیفــرم ،کالیفرم
مدفوعی ،ژیاردیا ،کریپتوسپوریدیم ،لژیونال و ویروسها بررسی میشوند.
حســگرهای مبتنی بر فناوری نانو قابلیت جایگزینی بســیاری از حسگرهای
موجــود بــرای کنتــرل کیفــی آب را دارنــد .برخــی از افــراد میــان دو واژه
نانوپویشگر 4و نانوحسگر تفاوت قائل میشوند و اشاره میکنند که نانوحسگر
آنالیت را اندازهگیری میکند و نیازمند پوشــش ســریع و برگشتپذیری است،
درحالیکه نانوپویشــگر با حساســیت بــاال ،بهطور انتخابــی میکروبها و مواد
شیمیایی را شناسایی میکند اما کمی نیست و به برگشتپذیری نیاز ندارد.
در اینجا ،برای ســادگی کار ،از تعریف جامع و واژه عمومی نانوحسگر استفاده
میشــود و بــرای تمامــی پلتفرمهایــی بــهکار بــرده میشــود کــه از ویژگیهای
خاص نوری ،الکتریکی یا مغناطیســی نانومواد بهمنظور باال بردن شناســایی
آنالیــت ،اســتفاده میکنند .تا به امروز ،گســتره وســیعی از نانوحســگرها برای
شناسایی دقیق  ،pHپاتوژنها و سموم موجود در آب پیشنهاد شدهاند.
نانوحســگرها ،در ابتداییتریــن ســطح ،شــامل ( )۱نانومــاده )۲( ،عنصــر
تشخیص و ( )۳مکانیزمی برای انتقال سیگنال هستند .آنالیتهای موردنظر
با المان شناساییگر وا کنش میدهند و سیگنال قابلشناسایی میفرستند.
خصیصــه نانوحســگر هــم بــا شناســایی ســیگنال درونــی آنالیــت و هــم بــا
بهکارگیــری عناصــر شناســایی بســیار خاص بهدســت میآید که تنها با ســوژه
وا کنــش میدهند .حساســیت بــاالی نانوحســگر ناشــی از ویژگیهای جدید
نــوری ،الکتریکــی و مغناطیســی نانومــاده و همچنین روش انتقال ســیگنالی
اســت که منحصر به آنالیت اســت .شــکل  ۱نشــانگر ســاختار نانوحســگر برای
شناسایی آنالیت محیطی است.
این دســته مقاالت شــامل تعداد زیــادی گزارش از محدودههای شناســایی
بســیار کــم بــرای تعــداد زیــادی نانوحســگر اســت .هرچنــد ایــن محدودههــا
در شــرایط واقعــی کــه کیفیــت آب در ایــن شــاخه اســت قابلتأییــد نیســت.
عالوهبرایــن ،بهدلیــل انــدازه کوچــک پلتفــرم معمولــی نانوحســگر ،اطمینان
از ارتبــاط آنالیــت بــا نقطــه اتصــال حســگر قابلمالحظه اســت .چنین چیزی
بهویــژه بــرای آنالیتهــای زیســتی ماننــد ســلولهای با کتریایــی ،ویروسهــا
و تکســلولیها کــه ممکــن اســت در غلظتهایــی بــه کمــی یک ارگانیســم یا
یــک ویــروس یا با ابعادی مشــابه یا بزرگتر از حســگر خطرنا ک باشــد .در این
دسته آنالیت بهمنظور جایگیری بهینه روی نانوحسگر نیازمند آمادهسازی
نمونه (تصفیه یا غلظت) اســت .رویکردهای بالقوه جهت آمادهسازی شامل
روشهایــی ماننــد جداســازی میکروفلویــدی و جداســازی برپایــه نانوذرات،

شــکل  -۱پلتفرمهای نانوحسگر با نشانگر نوری ،الکتریکی ،مغناطیسی
و مکانیکــی .الــف) شناســایی و جداســازی با کتریهــا بهوســیله مــواد
مغناطیســی در طیفسنجی رامان سطحی توســعهیافته .در این آرایش،
نمونهای که شامل با کتری دلخواه است با نانوذره هسته مغناطیسی با
پوشــش طال که با آنتیبادیهای با کتری خاص عاملدار شــده وا کنش
داده اســت .تــوده با کتــری نانوجســتجوگر بهطــور مغناطیســی ایزولــه
یشــود ،بــا اســتفاده از آنتیبادیهــای نانومیلههــای طــای عامــلدار
م 
شــده اصالح میشــود و سپس بهوسیله ( )SERSبررســی میشود .ب)
آمادهســازی و اســتفاده از بیوسنســورهای نانوکامپوزیــت طــا و گرافــن
ا کســید شــده ( )RGOو کاربــرد آن بــرای شناســایی الکتروشــیمیایی
آفتکشهای ارگانوفســفور ( .)OPیک الکترود کربنی شیشهای ()GCE
به ســبب وا کنش با  ،RGOپلیمریزاســیون الکتریکی پیــرول ،الکترولیزه
کــردن طال ،هم رســوبی ســیلیکا و ACETYLCHOLINESTERASE
عام ـلدار شــده اســت .در حضور یــک  ،OPجریان الکتریکی به نســبت
غیــاب آن کاهــش مییابد ث) رویکرد ترکیبی فلوئورســنس مغناطیســی
بــرای شناســایی با کتری با اســتفاده از نانوذرات مغناطیســی فلوئورفور.
نانوحســگرهای فلوئورسنت مغناطیسی ( )MFNSکه با آنتیبادیهای
خاص  E. COLIعاملدار شــدهاند ،قابلیتی برای شناســایی با کتریایی
مغناطیســی و فلوئورسنســی ارائــه میدهند ،CFU .یونیت شــکلدهی
کلونی.
جدول  .۱آالیندههای آب آشامیدنی در استانداردهای آمریکا و اروپا
آلودگی

حدا کثر سطح آلودگی در
استاندارد ایاالتمتحده

سطح آلودگی در
استانداردهای اروپایی

آیا حسگری
موجود است؟

میکروارگانیسم
Cryptosporidium

TT

N.A.

بله

Giardia lamblia

TT

N.A.

بله

Legionella

TT

N.A.

بله

Total coliforms + fecal coliforms or E. colia

کمتر از  ۵درصد نمونهها
مثبتاند

 ۰/۱۰۰میلیلیتر

بله (برای )Ecoli

ویروسهای رودهای

TT

N.A.

بله (برخی
ویروسهای
خاص)

مواد شیمیایی غیر آلی
آنتیموان ()Sb

 ۶میکروگرم بر لیتر

 ۵میکروگرم بر لیتر

بله

آرسنیک ()As

 ۱۰میکروگرم بر لیتر

 ۱۰میکروگرم بر لیتر

بله

آزبست

 6 × 107فیبر بر لیتر

N.A

خیر

باریم ()Ba

 ۲میلیگرم بر لیتر

N.A

خیر

بریلیم ()Be

 ۴میکروگرم بر لیتر

N.A

خیر

برم ()B

-

 ۱میلیگرم بر لیتر

خیر

کادمیم ()Cd

 ۵میکروگرم بر لیتر

 ۵میکروگرم بر لیتر

بله

کرم ()Cr

 ۱۰۰میکروگرم بر لیتر

 ۵۰میکروگرم بر لیتر

بله
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ادامه جدول  .۱آالیندههای آب آشامیدنی در استانداردهای آمریکا و اروپا
آلودگی

حدا کثر سطح آلودگی در
استاندارد ایاالتمتحده

سطح آلودگی در
استانداردهای اروپایی

آیا حسگری
موجود است؟

مس ()Cu

TT

 ۲۰۰۰میکروگرم بر لیتر

بله

سیانید ()CN-

 ۲۰۰میکرو بر لیتر

 ۵۰میکروگرم بر لیتر

بله

فلوئور ()F

 ۴۰۰۰میکروگرم بر لیتر

 ۱۵۰۰میکروگرم بر لیتر

بله

سرب ()Pb

 ۱۵ ،TTمیکروگرم بر لیتر

 ۱۰میکروگرم بر لیتر

بله

جیوه ()Hg

 ۲میکروگرم بر لیتر

 ۱میکروگرم بر لیتر

بله

نیکل ()Ni

-

 ۲۰میکروگرم بر لیتر

بله

نیترات )(NO-2

 ۱۰۰۰میکروگرم بر لیتر

 ۵۰۰میکروگرم بر لیتر

بله

سلنیم ()Se

 ۵۰میکروگرم بر لیتر

 ۱۰میکروگرم بر لیتر

بله

تالیم ()Th

 ۲میکروگرم بر لیتر

N.A.

بله

مواد شیمیایی آلی
Acrylamide, Alachlor, Atrazine, Benzene, Benzo(a)pyrene, Carbofuran, Carbon tetrachloride, Chlordane, Chlorobenzene, 24-D, Dalapon,
12-dibromo-3-chloropropane, o-dichlorobenzene, p-dichlorobenzene, 12-dichloroethane, 22-dichloroethane, 11-dichloroethene,
cis-12-dichloroethene, trans-12-dichloroethene, dichloromethane,
)12-dichloropropane, Di(2-ethylhexyl) adipate, Di(2-ethylhexyl
phthalate, Dinoseb, Dioxin (2378-TCDD), Diquat,Endothall, Endrin,
Epichlorohydrin, Ethylbenzene, Ethylene dibromide, Glyphosate,
Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Lindane, Methoxychlor, Oxamyl (Vydate), Polychlorinated biphenyls (PCBs), Pentachlorophenol, Picloram, Simazine,
Styrene, Tetrachloroethylene, Toluene, Toxaphene, 245-TP (Silvex),
124-Trichlorobenzene, 111-Trichloroethane, 112-Trichloroethane,
)Trichloroethylene, Vinyl chloride, Xylenes (total

مقادیر متفاوت وابسته به
نوع آلودگی

مقادیر متفاوت وابسته
به نوع آلودگی

بله/خیر وابسته
به نوع آلودگی

ضدعفونیکنندههای جانبی
برومات )(BrO3-

 ۱۰میکروگرم بر لیتر

 ۱۰میکروگرم بر لیتر

بله

کلریت )(ClO2-

 ۱۰۰۰میکروگرم بر لیتر

N.A.

خیر

اسیدهای هالوسیتیک ()HAAs

 ۶۰میکروگرم بر لیتر

N.A.

برخی HAAsها

تری هالومتانها ()THMs

 ۸۰میکروگرم ب لیتر

 ۱۰۰میکروگرم بر لیتر

برخی THMsها

 :.N.Aقابل اجرا نیست.
 :EPAسازمان حفاظت از محیطزیست.
 :Total coliformsبا کتریهایــی کــه ب هطــور طبیعــی در محیط حضور دارنــد :Fecal coliforms .کالیفرم های مدفوع که فقط در مدفوع انســان و حیوان حضور دارند و
بهعنوان ارگانیسمهای شاخص آلوده شدن آب با مدفوع محسوب میشوند.
ویروسهای رودهای ( )enterovirusesدر روده انسان و حیوانات آلوده قرار دارند .این گروه شامل پلیویروسها ،کوکسا کی ویروسها ،ا کوویروسها و دیگران است.
اسیدهای هالوسیتیک :اسید دی کلرواستیک اسید ،تری کلرواستیک اسید ،کلرواستیک اسید ،برومواستیک اسید و دی برومواستیک اسید
تریهالومتانها:برومودیکلورمتان،بروموفورم،دیبروموکلورمتانو کلروفرم.
) :TT (Treatment techniqueمقررات این آالیندهها بستگی به حداقل تکنیکهای درمانی موردنیاز برای حذف کافی آالیندهها برای محافظت از سالمت عمومی دارد.
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همچنیــن فیلتراســیون اســتاندارد و روشهــای
مبتنیبــر ســانتریفیوژ اســت که به ســرعت درحال
توســعه اســت .تمرکــز بســیاری از آزمایشــگاههای
پژوهشــی حســگر بر روی آمادهســازی نمونه است
اما در اینجا به بحث در این رابطه نمیپردازیم.
نانوحســگرها را براســاس نــوع نانومــوادی کــه از
آن ســاخته میشــوند ،آنالیتهایی که شناســایی
میکننــد و روشهــای انتقــال ســیگنال کــه بــرای
کنتــرل شناســایی آنالیــت بــهکار میبرنــد میتوان
طبقهبنــدی کــرد .بهمنظــور ســادگی از مــورد آخــر
اســتفاده میشــود و تنهــا دربــاره نانوحســگرهایی
بحــث میشــود کــه بــر پایــه رایجتریــن روشهــای
انتقــال ســیگنال عمــل میکنند :نــوری ،الکتریکی
و مغناطیســی .جــدول  ۲انــواع نانومــواد بــهکار
گرفتهشــده در حســگرهای کنتــرل کیفــی آب را
خالصه کرده است .شرح مفصلی از انواع نانومواد
بــهکار گرفتــه شــده در نانوحســگرها درجــای دیگر
آورده شده است.
 3انتقال سیگنال نوری
در یــک حســگر نــوری ،ســیگنال زمانــی تولیــد
میشــود کــه آنالیــت هــدف بــا نانومــاده وا کنــش
دهد .این رویکرد بهدلیل سادگی عملکرد ،سرعت
خوانش و حساسیت عملی ،بسیار محبوب است.
طیفســنجی فلوئورســنس و پالســمون ســطحی
رویکردهای غالب انتقال سیگنال نوری هستند.
فلوئورســنس براســاس اندازهگیــری انتشــار یــک
فلوئوروفــور اســت کــه پــس از عبــور نــور بــه حالــت
اصلــی خــود بازمیگــردد .نانــوذرات فلوئورســنت
ماننــد نقــاط کوانتومــی ،نانوذرات فلــز و نانوذرات

بــا قابلیــت تغییــر فرکانــس فوتــون بــرای کارکــرد
ً
تشــخیص آنها موردبررســی قرار میگیرنــد .اخیرا
بســیاری از ایــن پیشــرفتهای جالبتوجــه در
کاربــرد نانــوذرات فلوئورســنت در زمینــه کارکــرد
تشخیص ،توسط ِنگ و همکارانش ارائه شد.
نانــوذرات فلــزی نجیــب ماننــد طــا و نقــره،
زمانــی کــه توســط نــور برانگیختــه میشــوند قــادر
بــه پشــتیبانی از پالســمونهای ســطحی (ماننــد
الکترونهــای ســطحی بــا نوســان هماهنــگ)
هســتند که در مجاورت ســطح نانوذرات (در چند
نانومتــر) ،میدانهــای الکترومغناطیســی قــوی
تولیــد میکننــد .فرکانــس رزونانــس الکترونهــای
فلــزی باعــث ایجــاد بانــد جــذب میشــوند کــه
رزونانــس پالســمون ســطحی محلــی)LSPR( 5
نامیــده میشــود و تابــع انــدازه ،شــکل ،ماهیت و
محیطی اســت کــه نانــوذره را احاطه کرده اســت.
دو دســته از انتقــال ســیگنالهایی کــه از LSPR
اســتفاده میکننــد عبارتانــد از :طیفســنجی
رامان سطحی توســعهیافته )SERs( 6و روشهای
رنگسنجی (جذب).
 LSPRمیدان الکترومغناطیســی توسعهیافتهای
در مجــاورت ســطح فلــز نجیــب ایجــاد میکنــد.
زمانــی کــه آنالیتهــای هــدف در ایــن میــدان
باشــند ،پیک رامــان آنها چندین برابر میشــود،
ایــن افزایــش بــا عنــوان  SERsشــناخته میشــود.
ازآنجاییکــه  SERsروش طیفســنجی ارتعاشــی
است ،طیف  SERsنشــاندهنده مشخصه پیوند
کوواالنســی آنالیت اســت .ا گر ســیگنال این طیف
خــاص که بــه نوعــی ماننــد اثر انگشــت مشــخصه
خــاص آن پیونــد اســت ،بــه انــدازه کافــی شــدید

باشــد ،میتــوان آن را بهمنظــور حضــور آنالیــت در
یــک ماتریــس پیچیــده ،بهطــور مســتقیم بررســی
کــرد .در ایــن حالــت از شناســایی ماهیــت مــواد،
 SERsتوانایــی الزم بــرای شناســایی تکمولکــول
را نشــان داده اســت ،همانطوری که آنالیتهای
غیرزیســتی مرتبــط در شــرایط اجرایــی موردنیاز را
نشــان میدهد .الزام شناسایی هات اسپاتهای
کمتــر از  ۵نانومتــر باعــث پیچیدگــی کاربری SERs
در تشــخیص میــزان آلودگــی آب اســت ،بنابرایــن
آنالیتهای بزرگتر حذف میشــوند .این واقعیت
بــا این الــزام جمع میشــود کــه آنالیت بایســتی با
ســطح نانوذرات فلز نجیب تماس داشــته باشــد و
ایــن دو میتوانند از کاربری  SERsبرای حســگری
ذاتــی آنالیت جلوگیــری کنند .رویکــرد جایگزین و
غالب آن است که سطح نانوذرات را با لیگاندهای
 affinityماننــد آنتیبادیهــا و آپتامرهــا عامــلدار
کنیم .طیفســنجیهای بسیار حســاس و دستی
رامــان بســیار مقرونبهصرفهانــد ،بنابرایــن ایــن
امــکان وجــود دارد کــه  SERsبهدلیل حساســیت
بــاالی روش و قابلیــت چندگانه ،بــه تدریج بخش
بزرگتری از نانوحسگرها در حیطه پزشکی را از آن
خود کنند.
شناســایی بر پایه رنگســنجی شکل سادهتری از
ً
 LSPRاســت و معموال شــامل کنترل حالت ترا کم
نانوذرات اســت .بیثباتســازی نانوذرات موجب
تغییــر رنــگ میشــود (بــرای نانــوذرات کــروی طال
ً
عمومــا رنــگ قرمــز به آبــی ،بــرای نانــوذرات کروی
نقــره رنــگ زرد به قهــوهای تغییر پیــدا میکند) که
نشــاندهنده اتصــال پالســمون ســطحی بــه ذره
مجــاور اســت .این تغییر رنگ با چشــم غیرمســلح

جدول  .۲نانومواد بهکار گرفتهشده در حسگرهای کنترل کیفی آب
استراتژی تشخیص

نوع نانوماده

مرجع

آنالیت

نوری
رنگ سنجی

نانوذرات طال و نقره

، ،NO2 ،NO3کوکایینPb ،Cu ،Hg

۷۴-۷۸

فلوروسنس

نقاط کوانتومی

)(CdII ،PbII ،HgII ،CuII
فلزات سنگین

۷۹-۹۰

طیفسنجی رامان سطحی توسعهیافته

نانوذرات طال

آفتکشها ،با کتریها،
ویروسها ،پروتوزوئید

۹۱-۹۶

الکتریکی

مقاومتهای شیمیایی

نانوسیمهای طال

هالیدها

۹۷

نانوسیمهای نیمهرسانای ا کسید آهن

ترکیبات آلی فرار
) (VOCsو NO2

۹۸-۱۰۰

نانوسیمهای پلیمری

آهن سه بار مثبت ،ترکیبات
آلی فرار ،آمونیا ک

۱۰۱-۱۰۳
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مقاالت
ادامه جدول  .۲نانومواد بهکار گرفتهشده در حسگرهای کنترل کیفی آب
استراتژی تشخیص

نوع نانوماده

آنالیت

مرجع

نانوسیمهای سیلیکونی

نوکلئیک اسیدها ،آنفوالنزا

۱۰۴-۱۰۵

فلزات دی کلوژنی دوبعدی

گلوکز ،آب ا کسیژنه،
پروتئینها ،جیوه دو بار
مثبتpH ،

۱۰۶-۱۰۷

ترانزیستورهای اثرمیدانی پلیمری
عاملدار شده با نانوذرات طال

جیوه دو بار مثبت

فسفرن (فسفر سیاه)

پروتئین IgG

گرافن

با کتریها

۱۰۹

نانوتیوب های کربنی

آمونیوم ،کبالت دو بار
مثبت ،آفتکشهای ارگانو
فسفات

۱۱۰-۱۱۲

الکترودهای نانوسیمهای مسی

نیترات

۱۱۳

نانوکامپوزیتهای پایه پلیمری

AgI, HgII, Cu

۱۱۴

کامپوزیتهای گرافن ا کساید
کاهشیافته و نانوذرات طال

آفتکشهای ارگانو فسفات

۱۱۵

ترانزیستورهای اثر میدانی

الکتروشیمیایی

۱۰۸

مغناطیسی
مقاومتهای مغناطیسی

مگنتیت
(Fe3O4) maghemite
y-Fe2o3

آنفوالنزا

تغییرات خواص هیدرودینامیکی

مگنتیت )(Fe3O4

تشخیص اسپور

۳۲

رزونانس مغناطیسی ریلکسیشن اسپین-اسپین

دانههای مغناطیسی

ویروس بیماری Salmonella
 Newcastleو enterica

 ۳۳و ۱۱۷

یا بهوســیله اســپکتروفتومتر قابلمشــاهده است.
تعدادی از آزمایشهای مبتنی بر ترا کم برای مواد
شــیمیایی و میکروبهای آب گزارش شــده است
(جدول .)۲
 4انتقال سیگنال الکتریکی
انتقــال ســیگنال الکتریکــی از رســانایی بــاال و
پایــداری الکتروشــیمیایی ســیلیکون ،نانــوذرات
فلــزات نجیب (پالتین ،طال ،نقــره) ،نانومواد کربنی
(گرافــن ،نانولولههای کربنی) و نانــوذرات دوبعدی
غیرآلــی بهــره میبــرد .نانوحســگرهای مبتنــی بــر
انتقال الکتریکی به ســه دســته تقســیم میشــوند:
مقاومتهای شیمیایی ،ترانزیستورهای اثر میدانی
و حسگرهای الکتروشیمیایی .مقاومت شیمیایی
شــامل یــک مــدار الکتریکی اســت کــه مقاومت آن
بــا وا کنــش آنالیــت و ســطح حســگر تغییــر میکند.
ترانزیســتورهای اثر میدانی ( )FETتحرک حامل بار
(آنالیــت) را در کانالی حرکتی بار ارزیابی میکنند که
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Mycobacteriumbovis

تحت کنترل میدان الکتریکی اســت ،این میدان با
رســانایی الکترود گیــت کنترل میشــود .زمانی که
آنالیــت وارد کانــال میشــود ،تغییــری در ســیگنال
تشــخیص داده میشــود .پلتفرمهــای حســگری
7
مبتنی بر  FETاز زمان تحقیقات اولیه کویی و لیبر
در ســال  ۲۰۰۱درحالتوســعه هســتند .حسگرهای
الکتروشــیمیایی تغییــرات ولتــاژ یا جریانــی را اندازه
میگیرنــد کــه بــه دنبــال وا کنــش انتقــال الکتــرون
میان سطح حسگر و آنالیت یا پایانه اتفاق میافتد.
اصــاح مقاومتهــای شــیمیایی ،ترانزیســتورهای
اثــر میدانــی و حســگرهای الکتروشــیمیایی بــا
عناصــر تشــخیص (آنتیبادیهــا ،آپتامرها) موجب
شناســایی دقیق آلودگیهای موجــود در آب مانند
 ،Escherichia coliهپاتیت  Cو بســیاری دیگر شده
است.
 5انتقال سیگنال مغناطیسی
نانومــواد مغناطیســی قابلیــت پاســخ بــه میــدان

 ۳۰و  ۳۱و ۱۱۶

خارجــی را دارنــد و عملکــرد چنیــن نانومــوادی
بــا بیومولکولهایــی بــا آنالیــت خــاص توانایــی
جداســازی مغناطیســی آنالیتهــا و شناســایی
آنهــا را فراهم میکند .آرایش نانــوذرات به کاربرد
نهایــی بســتگی دارد و انــدازه نانــوذره و ماهیــت
شــیمیایی آن ،خاصیــت مغناطیســی ذرات را
مشــخص میکنــد .گســترهای از مــواد بهمنظــور
تولیــد ذرات مغناطیســی اســتفاده میشــوند کــه
شــامل آهــن ،ا کســید آهــن ،کبالت ،نیــکل و انواع
مواد چند عنصری اســت .نانوذرات مبتنی بر آهن
برای مثال :
FeO, Fe3O4, γ-Fe2O3
بهدلیل ســازگاری زیستی و هزینه ترکیب پایین از
اهمیت ویژهای برخوردارند.
اســتراتژیهای شناســایی ســیگنال مغناطیســی
به ســه دســته کلی تقسیم میشــوند :مقاومتهای
مغناطیســی ،اندازهگیری خــواص هیدرودینامیکی
و ریلکسیشــن اسپین به اســپین رزونانس هستهای

مغناطیســی .حســگرهای مقاومــت مغناطیســی
تغییــرات در مقاومــت الکتریکــی پــس از اتصــال
آنالیتهاینانوذرهایمغناطیسیرانشانمیدهند
ً
و اخیــرا بــرای شناســایی mycobacterium bovis
و آنفوالنــزا نــوع  Aاســتفاده شــده اســت .تغییــرات
در ویژگیهــای هیدرودینامیکــی (بــه دلیــل تجمــع
نانــوذرات بهواســطه آنالیــت) را میتوان با دینامیک
ریلکسیشــن نانــوذرات در یــک میــدان مغناطیســی
وابســته بــه زمــان کنتــرل کــرد .کاربــرد ایــن رویکــرد
بــرای شناســایی هــا گ  Bacillus globigiiاســتفاده
شــده اســت .از تصویربرداری رزونانس مغناطیســی
میتــوان بــرای کنتــرل تغییــرات زمــان ریلکسیشــن
اســپینبهاســپینپوروتونهایآباستفاده کرد که
با جمع شــدن نانوذره مغناطیســی در حضور آنالیت
اتفــاق میافتــد .چنیــن رویکــردی بــرای تشــخیص
حساس ویروس بیماریهای Salmonella enterica
و  Newcastleبهعنــوان ویــروس نماینــده اســتفاده
میشود.
 6چــه زمانــی نانوحســگرها برای نظــارت بر
آب بهکار میآیند؟
مســئله کلیدی که اغلب در شــتاب برای توســعه
نانوحســگر جدیــد فراموش میشــود ،توجــه اولیه
بــه ایــن نکتــه اســت کــه ایــن نانوحســگرها نیــاز
فعلــی را نشــان میدهنــد کــه بــه آن برنخوردهایــم
یــا رویکردهــای مقــرر را بهتر اجــرا میکننــد .تجربه
پیشــین نشــان داده اســت کــه کاربــرد نهایــی هــر
فنــاوری نوینی به توانایــی آن در ارائه قابلیتهای
بهبودیافتــه یــا نشــان دادن کمبودهــای فعلی در
عملکرد دستگاه وابسته است .با توجه به ماهیت
ســنتی انجمــن تصفیــه آب ،ایــن نگرانیهــا در
ابتداییتریــن مراحل طراحی نانوحســگر بایســتی
موردتوجه قرار گیرند .پیشرفت ادامهدار در شاخه
نانوحســگر کاربــردی ،نیــاز بــه تمرکــز بــر کاربردهــا
دارد کــه در آن نانوحســگرها قابلیتهــای نوین یا
کاربردهــای اضافهتر را به خوبی ارائه میدهند .در
زمینه کنترل کیفی آب سه موضوع مهم پیشنهاد
میشود.
 7نظارت بهتر شبکههای توزیع آب
روش فعلــی در زمینــه تأمیــن آب در بیشــتر نقاط
دنیــا براســاس توزیع و عرضه متمرکز اســت .تحت
ایــن پارادایــم ،آب در تصفیهخانــهای متمرکــز طی
تعــدادی فرآینــد فیزیکــی و شــیمیایی پیــش از
توزیــع تصفیــه میشــود .در بســیاری از کشــورها،
درســت قبــل از خــروج آب از تصفیهخانــه ،از ماده
ضدعفونیکننــده رســوبی بهمنظــور بــه حداقــل
رســاندن غلظــت پاتــوژن اســتفاده میشــود .در
سیســتم توزیع ،آب تصفیهشــده ممکن اســت در
معــرض آلودگی توســط زبالــه ،آبهای ســطحی یا
زیرزمینــی قرار گیــرد و بهدلیل اشــباع آالیندههای
موجــود در مــواد لولهکشــی (بــرای مثــال ســرب،
مــس ،پلیمرهــا) یــا رشــد مجــدد با کتــری کیفیــت
آن افــت کنــد .تصفیهخانههــای آب ،تانکرهــای

شــکل  -۲ســنجش آب مبتنــی بــر ( )IoTدر سیســتم توزیــع و نقاط انتخابی در لولهکشــی .در هر گره سنســوری
تعدادی نانوحسگر برای کنترل کیفی آب قابل جایگذاری هستند.

آب و شــیرهای آب اجــزای قابلمشــاهدهای از
سیســتمهای تصفیه آب هســتند؛ هرچند ممکن
است بهدلیل تفاوت زیاد میان سیستم توزیع آب
آشــامیدنی و شــبکههای لولهکشــی ســاختمانها
از نظــر حجــم و فاصلــه ،اهمیــت نســبی آنهــا
بهعنــوان مکانهــای نمونهگیــری کم و زیاد شــود
(شکل  .)۲این زیرســاختهای پنهان دربردارنده
ا کوسیســتم مهندسیشــده بســیار پیچیــدهای
هســتند که ویژگیهای آن با پارامترهای عملیاتی
و محیطزیســتی تأثیــر میگیــرد و تعریــف میشــود
و درحالحاضــر مــا بهطــور کامل بر جزئیــات آنها
احاطــه نداریــم .در سیســتمهای مرکــزی تصفیه،
تعــدادی از نمونههــای کیفی آب بهطــور مرتب در
تصفیهخانــه ،در نقطــهای انتخابــی در سیســتم
توزیــع یــا گاهــی در ســاختمانها (لولهکشــی)
جمــعآوری میشــوند .ایــن رویکــرد نمونهگیــری
نگرانــی بابــت تفاوتهــای جغرافیایــی ،ســن آب
و دیگــر فا کتورهایــی کــه ممکــن اســت در طراحی
برنامــه نمونهگیــری از نظــر دور مانــده باشــند را به
وجــود مــیآورد .افزونبراین ،چنیــن رویکردهایی
میتوانــد بــه جهتگیریهــای غیرعمــدی یــا
هدفمند منجر شــود که کیفیت کلی آب را اشتباه
بیان میکند .برای مثال در بحران ســرب فلینت،
ایالــت میشــیگان ،طبق آنچه به ثبت رســیده بود
کارکنــان تصفیهخانــه از خانههایــی با شــبکههای
آبرسانی سربی به تعداد کافی نمونهگیری نکرده
بودنــد ،هرچنــد که از نظــر قانونی الزم بــود چرا که
این خانهها در معرض بیشترین خطر هستند.
توســعه اینترنــت اشــیا ( 8)IoTنویــد گســترش
شــبکههای سنســوری را میدهــد کــه دادههــا را

در زمــان واقعــی از گرههای سنســوری در سرتاســر
مناطــق گســترده میگیــرد .ایــن مفهــوم بهطــور
ویژه برای تأمین و مدیریت آب اســتفاده میشــود
چرا کــه ایــن شــبکههای سنســوری بهطــور بالقوه
میتواننــد درک شــیمیایی و زیســتی دقیقتــری
از آب توزیــع شــده از تصفیهخانــه تــا شــیر آب را
در اختیــار مــا قــرار دهند .یکــی از چشــماندازهای
جذاب برای  IoTاتصال شــبکههای نانوحســگر به
 9IoNTاســت که دســتگاههایی در مقیــاس نانو را
بــه هــم متصــل و آن را بــه  IoTمتصــل میکند .در
زمینه توزیع آب ،چنین شــبکهای میتواند شامل
آرایش یکپارچهای از نانوحسگرها باشد که کنترل
زمــان واقعــی کیفــی و کمــی آب زمــان واقعــی در
مقیــاس زمانــی و جغرافیایــی را در مکانهایــی در
سیســتم توزیــع ارائــه میدهــد کــه بــا رویکردهای
موجــود غیرقابــل دسترســیاند (بــرای مثــال
لولههای سربســته ،نقطه اتصــال ،service mains
شــبکههای آبرسانی و لولهکشــی ،در بیوفیلمها،
در دوشها و غیره؛ شکل .)۲
 IoTبهســرعت درحال پیشرفت است و میدانیم
چالشهای زیادی باقی است که بایستی با توجه
به جمعآوری داده ،ارتباطات داده ،ذخیرهسازی
داده و تــوان دســتگاه آن را برطــرف ســازیم و ایــن
رؤیــا را بــه واقعیــت تبدیل کنیــم .یکپارچهســازی
نانوحسگرهای تعبیهشده در زیرساختهای آبی
مســتلزم بهینهســازی قابلمالحظه نانوحســگرها
اســت .بسیاری از نانوحســگرها که تا کنون توسعه
یافتهانــد (جــدول  )۲بهمنظــور ( )۱فعالکــردن
دســتگاه تحــت شــرایط محیطزیســتی بســیار
متغیر )۲( ،سادهســازی جایگزینی حســگرهای در
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مقاالت
میــدان )۳( ،سادهســازی ارتباطــات داده و ( )۴به
حداقلرســاندن پتانسیل رسوب حسگرها نیاز به
تنظیــم و طراحــی مجدد دارند .مورد آخر بایســتی
تمرکــز خاصــی بر حســگرهای تعبیه شــده داشــته
باشــد چــرا کــه رســوب بــا نمــک ،مــواد آلی و رشــد
زیســتی بایــد در مراحل اولیه توســعه درنظر گرفته
شــود .عــاوه بر ایــن مســائل و دیگر مســائل فنی،
ضروری اســت که توسعه شبکههای کنترل کیفی
آب توزیعــی با نهایت دقت و مالحظه برای امنیت
و حفــظ حریــم دادههــا انجام گیــرد .ا گر بنا باشــد
یک سیســتم متصل  IoTنانوحسگرها در سیستم
توزیع قرار گیرد ،بایســتی الزامات مربوط و معمول
بــه ســرعت در فرآینــد طراحــی درنظر گرفته شــود.
جنبه مهم ارزیابی نهایی آن اســت که نشان دهد
نانوحســگرها پایدارنــد و از بیــن نمیرونــد .بهطور
خاص پتانســیل نانومواد برای آزاد شدن از آرایش
نانوحسگرها در طول استفاده از آنها ،میبایست
همــراه بــا پیامدهــای بهداشــتی هرگونــه خطرات
بعدی درنظر گرفته شود.
بــا درنظــر گرفتــن اینکــه تمــام مشــکالت فنــی
و اجتماعــی کــه بــا توســعه پلتفــرم  IoTمواجــه
هســتند قابلحــل باشــند ،دادههــای جمــعآوری
شــده از نانوحســگرهای یکپارچــه بایســتی فهــم
مــا را در زمینــه ا کوسیســتمهای پیچیــده موجود
در سیســتم توزیــع آب آشــامیدنی زیــر و رو کنــد.
درحالحاضــر پیشــرفتهای اخیــر در ســنجش
میکروبــی و شــیمیایی آفالیــن ارتباطــات چنــد
وجهــی و بســیار پیچیــده میــان اجــزای فیزیکــی
سیســتم توزیع آب آشــامیدنی ،شــیمی مربوط به
آب جــاری در آن و میکروارگانیســمهای موجــود
در آب و چســبیده بــه دیــواره لولههــا نشــان داده
اســت .مجمــوع دانــش بهدســتآمده از کاربــرد
هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــین بــا دادههای
جمــعآوری شــده در مقیــاس زمان واقعــی تنها به
تثبیت این درک کمک میکند.
 8شــنــاســایــی آن ــال ــیــته ــای غ ــی ــره ــدف و
غیرقابلکنترل
استفاده مجدد و بازیافت فاضالب بهعنوان منبع
تأمیــن آب بهدلیــل تغییــرات آبوهوایــی ،افزایش
جمعیــت محلی و جهانی و مهاجرت ،در بســیاری
از نقــاط دنیــا روزبــهروز فرا گیرتــر میشــود .در پــی
ایــن امــر ،احتمــال حضــور آلودگیهــای زیســتی و
فیزیکــی فاضــاب در آب آشــامیدنی تصفیهشــده
افزایــش مییابــد .بــرای مثــال ،تحقیقــات نشــان
داده اســت کــه ســطح کریپتوســپوردیم ،جیاندیــا
و لوجیونــا 10در سیســتم توزیــع آب بــه وســیله آب
تصفیــه شــده افزایــش یافتــه اســت و نگرانیهــای
بســیاری دربــاره پتانســیل افزایش انتشــار پایداری
آنتیبیوتیک بــا آب بازیافتی وجود دارد .در نهایت
بــا افزایــش اســتفاده مجــدد از آبهــای فاضــاب،
نگرانیهــا بــرای احتمــال اینکــه بســیاری از مــواد
شــیمیایی آلی و غیرآلی غیرقابلکنترل و شناسایی
در آب تصفیهشــده باشد بیشــتر و بیشتر میشود.
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درحالحاضــر  ۸۵۰۰۰مــاده شــیمیایی در صنایــع
ً
ایاالتمتحــده و تقریبــا  ۱۴۰۰۰۰ماده شــیمیایی در
اروپــا اســتفاده میشــود .ایــن مــواد شــامل تعــداد
زیادی از ترکیبات با ســمیت شــناخته شــده مانند
پارافینهای ترکیبشده با کلر ،ترکیباتی فلوئوری،
نانومــواد ،میکرو پالســتیکها و نانوپالســتیکها و
مواد نســوز اســت .درحالیکه انتظــار نمیرود تمام
ایــن مــواد شــیمیایی در آب تصفیهشــده باشــد،
معلوم نیســت کدام ترکیب به احتمــال زیاد در آب
وجود دارد .این ندانســتنها تعداد و مقدار مطلق
مــواد شــیمیایی و نحــوه اســتفاده از آن را شــامل
میشود.
بهطورکلــی رویکردهــای فعلی بــرای کنترل کیفی
ً
آب براســاس پروتکلهایــی هســتند کــه لزومــا بــه
سوی آلودگیهای معمول جهت میگیرند (جدول
 .)۱گروههــای متفاوت آالینده (بــرای مثال فلزات،
موادآلی فرار ،مواد نیمهآلی یا غیرفرار) و آالیندههای
میکروبــی (بــرای مثــال ویروسهــا ،با کتریهــا،
تکســلولیها) ،بــه پروتکلهــای مجزایــی نیــاز
دارنــد .در مورد با کتــری ،این پروتکلهــا به دنبال
شناســایی با کتــری شــاخص ماننــد ایکــوالی 11و
کلیفرمهــای مدفوعــی 12هســتند .تا زمانــی که این
شــاخصها کمتــر از حــد معمــول باشــند انتظــار
مــیرود میــزان با کتــری پاتــوژن نیــز نگرانکننــده
ً
نباشــد .متاســفانه ایــن شــاخصها کامــا نشــانگر
نژادهــای بیماریزا نیســتند ،بنابراین عدم حضور
آنها تضمینی بر آب عاری از پانتوژن نیست.
بســیاری از آنالیتهــا را نمیتــوان بــا روشهــای
موجود شناسایی کرد (ارگانیسمهایی که اطالعات
چندانــی دربــاره آنها نداریــم ،موادآلــی کوچک با
انحاللپذیــری باال ،ژنهــای آنتیبیوتیکی پایدار).
حال که توســعه نانوحسگرهای بسیار خاص برای
شناســایی تمــام آالیندههــا زمانبــر و گران اســت،
بایســتی برای توســعه نانوحســگرها بــا هدفگیری
پاتوژنهــای مشاهدهشــده 13و مــواد شــیمیایی بــا
سمیت معلوم تالش کنیم .در مراحل اولیه توسعه
هــر دســتگاهی ،تصمیــم بــر اینکــه کــدام آنالیــت
هــدف گرفته شــود در اولویت اســت .ا گر حســگرها
همزمــان بــرای اهــداف مهمتــری توســعه نیافتــه
باشــند ،طراحــی ســاده نانوحســگر دیگــری بــرای
 E.coliو یون سرب ،کار چندان پرفایدهای به نظر
نمیرسد.
رویکرد مبتنی بر فناوری نانو نویدبخش آن اســت
کــه روشهــای نیمه انتخابــی را گســترش دهد که
بــر پایــه شناســایی یــک الگــوی خــاص هســتند.
تالشهــای اخیــر بــر توســعه آرایــش حســگرهایی
مبتنــی بر «شــیمی زبان» و «شــیمی بینی» متمرکز
اســت کــه شناســایی آنالیــت انتخابــی را بــهکار
میگیرنــد .وا کنــش هــر آنالیت بــا آرایش حســگرها
الگــوی انتخابــی میســازد .بهاینترتیــب پاســخ
ترکیبــی در آرایــش حســگرها با آماری چنــد متغیره
ارزیابــی میشــود .چنیــن رویکــردی هنــوز بــرای
کنتــرل کیفــی آب اجــرا نشــده امــا در تشــخیص
ً
بیماریها موفقیتآمیز بوده اســت .اخیرا آرایشــی

نانویــی قــادر بــه تشــخیص بیمــاری از بازدم شــده
اســت .پژوهشــگران موفــق بــه تعییــن میــزان ابتال
بــه  ۱۷نــوع بیمــاری مختلــف ،بــا جمعیــت آمــاری
بیــش از  ۱۴۰۰بیمــار ،بــا اســتفاده از آرایــش نانویــی
«هــوش مصنوعی» ترکیبی از نانــوذرات طال اصالح
شــده و شــبکهای تصادفــی از نانولولههــای کربنی
تــک دیــواره شــدند .بــا توجــه بــه تعــداد روزافزون
آالیندههــای شناساییشــده در آب آشــامیدنی،
چنیــن رویکــردی بســیار ارزشــمند اســت چرا کــه
میتوانــد طوری برنامهریزی شــود تــا گونههایی را
شناســایی کند کــه درحالحاضر معمول نیســتند
(نیتروســامینها .)14عالوهبرایــن ،چنین رویکردی
میتواند از طریق توسعه سیستمهای نمونهگیری
گاز کــه فضــای خالــی بــاالی نمونــه آب را ،آنالیــن
یــا آفالیــن ،کنتــرل میکننــد ،بــرای شناســایی
آالیندههــای فرار و نیمهفرار بســیار پرکاربرد باشــد.
چنیــن طرحــی کمک میکند تا رســوب حســگر به
حداقل برسد .پیچیدگی در انواع و ترا کم آالیندهها
رویکــردی جایگزیــن بــه عمــل مــیآورد که حســگر
بهجــای تمرکــز بــر آالیندههــا فــردی و جدا گانــه به
آالیندههــای گروهی متمرکز اســت .پیشــرفتهای
اخیــر در غربالگری غیرهدفمند ( )NTSبا اســتفاده
از طیفســنجی بــا رزولوشــن بــاال ،تعــداد دقیــق
آنالیتهــا در ماتریسهای وابســته به آب را نشــان
میدهــد .در برابــر ایــن پیچیدگــی و حجــم دقیــق
داده جمــعآوری شــده توســط رویکردهــای ،NTS
جامعــه  ،NTSماننــد انجمنهــای پروتومیــک و
متاژنومیک پیــش از آن ،روشهای آنالیز دادهها و
دادههــای طیفی را به اشــترا ک میگذارد و فعاالنه
به بحث درباره آینده  NTSمیپردازد.
شاخه نانوحسگر میبایســت از این داستانهای
موفقیتهای اولیه فرا گرفته شود و حتیاالمکان با
همکاری فعالیت کند تا از سازگاری با سیستمهای
مختلف که باعث پیشــرفت سریع گرایش میشود
اطمینان حاصل کند.
 9دموکراتیزه کردن سنجش کیفی آب
تصفیــه مرکــزی و در مقیــاس بــاالی آب در
مناطقــی با جمعیت باال و قابلیت ســاخت و حفظ
زیرساختهای ضروری برای تصفیه آب توزیعی ،از
نظــر اقتصادی به صرفهتر اســت .هرچند در نواحی
روستایی و کشورها و مناطقی با منابع نا کافی برای
ساختوســاز و نگهــداری ،چنیــن امکانــات مرکزی
نشــدنی اســت .افزونبرایــن ،تــاش بــرای افزایش
پایداری محلی در برابر خشکســالی و دیگر بالیا ما
را بــه ســمت مرکز زدایی ســوق میدهــد .بنا به این
دالیــل ،مرکــز زدایــی یا تصفیــه آب مبتنی بــر POU
بهطور فزایندهای بهعنوان رویکردی مناسب درنظر
گرفته میشود .گسترهPOUها در طراحی فیلترهای
کمهزینه تا طراحیهای پیچیده مهندســی و گران
کــه نانوذرات یــا فیلترهای مهندســی شــده را بهکار
میگیرنــد متغیــر اســت .آمــار فعلی نشــان میدهد
کــه وضعیــت بازار  POUســاالنه بیــش از  ۲۰میلیون
دالر اســت و اینکه میلیونها خانوار در چین و هند

درحالحاضر از دستگاههای  POUبرای تصفیه آب
شــیر با کیفیتهــای نامعلوم اســتفاده میکنند نیز
مهر تاییدی به آن میزند .مزایای ســامتی هر نوع
از  POUهنــوز بهطــور قطع ثابت نشــده ،اما روشــن
اســت که کارایی آنها در این زمینه بایســتی ثابت
شــود .در ایــن زمینــه ،توســعه دســتگاههای POU
بــا نانوحســگرهای یکپارچــه کــه عملکــرد را تعیین
میکنند بایستی حمایت شود.
پلتفرمهای سنســوری با هزینههای بســیار پایین
(بــرای مثــال آزمونهــای کاغــذی ،دســتگاههای
جابهجایــی عرضــی) و پرهزینــه (بــرای مثــال
الکترونیکــی ،مبتنــی بــر کارتریــج) در مقاالتی برای
آنالیــز کیفــی آب توضیــح داده شــدهاند .هرچنــد
انتقــال چنین فناوریهــای نوینی از آزمایشــگاه به
بازار بسیار دشوار است .مسئله کلیدی که در ابتدا
بایــد بــه آن توجه کرد این اســت که چگونــه از پس
هزینههای انتقال یک دستگاه آزمایشگاهی برآییم.
بــا اینکه بازار محصــوالت گرانقیمــت  POUبزرگ،
رقابتــی و مناســب توســعه ،آزمایــش ،جایگیــری و
بازاریابــی فناوریهای نوین اســت ،در بــازار ارزانتر
ایــن شــرایط وجود نــدارد .درســت مانند بســیاری
از حســگرهای پزشــکی کمهزینــه امــا نویدبخــش،
چالشهای همراه با انتقال دســتگاههای آزمایشی
جدیــد بــه بازارهای جاافتــاده یــا نوپاتر وجــود دارد
ً
کــه عمدتــا بازار این حســگرها افــراد در طبقه پایین
هســتند و بــه دلیــل نداشــتن انگیزه مالی کــه برای
توســعه ،آزمایــش و بازاریابــی محصــول ضــروری
اســت اغلــب آزردهخاطــر میشــوند .بهطورکلی ا گر
روشهای جدید و فناوریهای نوین راهی برای به
دست آوردن جای پایی در این عرصه باشند ،سود
ً
همــراه بــا روش جدید عمدتا باال و ریســک پذیرش
آن کم است.
بــا تلفیــق نانوحســگرها بــا دســتگاههای  POUیــا
توســعه نانوحســگرها به تنهایی ،چه در بــازار ارزان
و چــه در بــازار گــران ،مشــتریان میتواننــد کیفیــت

آب مصرفــی خــود را آزمایش کنند و تصمیم بگیرند
آیــا این آب با کیفیتتر اســت یا آبــی که در بطری یا
هــر منبــع دیگــری اســت .دراینصــورت ،ســنجش
کیفــی آب بهطــور فزایندهای دموکراتیــزه (انتخابی)
میشــود و چنیــن مشــتریانی متوجه میشــوند که
بــرای تصفیــه آب و تهیــه آب قابــل شــرب بایســتی
سرمایهگذاری شود.
پیش رو
 10راه
ِ
ً
همانطــور که قبال هم گفته شــد ،صنعت تصفیه
آب ســنتی اســت و بــرای اینکــه مفیــد واقــع شــود
بایســتی روشهــای جدید آنالیز برای دســتیابی به
قابلیتهــای جدید ابداع شــود یــا روشهایی ارائه
شــود کــه از نظــر اقتصــادی بتواننــد بــا رویکردهای
موجود رقابت کنند .روشــن اســت که حســگرهای
مبتنــی بــر نانومــواد در حــوزه پزشــکی و صنعتــی
پیشــرفت چشــمگیری داشــتهاند .باتوجــه به این
مطالعــات اســتفاده از ایــن حســگرها در تصفیــه
آب مناســب اســت .البتــه الزم به ذکر اســت که آب
آشامیدنی ماتریسی با متغیرهای بسیاری است که
بــا ماتریسهایی که در حوزه توســعه نانوحســگرها
(خــون و پالســما) وجــود دارنــد متفــاوت اســت و
ضروری اســت که اســتفاده از آنها در حوزه تصفیه
آب آشامیدنی بهطور کامل بازتعریف شود.
در سراســر دنیــا ممکــن اســت کیفیــت آب تــا حــد
بســیار زیــادی متغیــر باشــد ،ایــن تفاوت بــه میزان
ســختی ،قلیائیــت (میــزان مقاومــت آب در برابــر
تغییــرات  ،)pHمواد شــیمیایی آلــی ما کرومولکولی
پسزمینه (برای مثال موادآلی طبیعی) و همچنین
آالیندههــای آلــی و غیرآلــی کــه غلظت آنهــا تا حد
زیــادی بــه کیفیــت و نــوع سرچشــمهای بســتگی
دارد کــه بــرای تولید آب آشــامیدنی از آن اســتفاده
میشود .پلتفرمهای نانوسنسوری بایستی قابلیت
آن را داشــته باشــند کــه آنالیتها را در این گســتره
وســیع از شــرایط کیفیتی آب و در حضــور احتمالی

ضدعفونیکنندههــای ا کســیدکننده شناســایی
کننــد .درحالحاضــر از رویکردهــای بســیاری برای
کنتــرل کیفــی آب و شناســایی آالیندههــا اســتفاده
میشــود .ایــن رویکردهــا در طــول ســالها و در
همهجــا آزمایــش و بهینهســازی شــدهاند .با توجه
به این و ماهیت ســنتی تصفیه آب ،ضروری اســت
کــه حساســیت و جزئینگــری (محدودیــت روش
شناسایی) تمام نانوحســگرها در گستره وسیعی از
شــرایط کیفیتی متفاوت آب ارزیابی شــود و سپس
بــا تمام رویکردهای قابل جایگزین با نانوحســگرها
مقایسه شود.
در گســترش نانوحســگرها نبایــد اهمیــت امنیــت
مــواد را در انتهــای طراحــی چرخــه موردتوجــه
قــرار داد ،در عــوض بایســتی در ابتــدا و بهعنــوان
بخــش کلیــدی در طراحــی درنظــر گرفتــه شــود.
بخــش عظیمــی از مقــاالت پیامدهــای بهداشــتی
و محیطزیســتی نانومــواد را ارزیابــی کردهانــد ،این
مقــاالت را بایــد بهمنظــور ارزیابــی مــواد مناســب
بــرای طراحــی نانوحســگرها موردتوجــه قــرار داد.
اصل شــیمی ســبز کــه در فناورینانو اعمال شــده،
چارچــوب مفیــدی ارائه میدهد که میتــوان از آن
برای توســعه طر حهای مناسب ،پایدار و غیرسمی
که دارای عملکردی دلخواه هستند استفاده کرد.
پتانســیل نانوحســگرها بــرای نشــان دادن
آلودگیهــای آب در کشــورهای پیشــرفته و کمتــر
توســعهیافته تنهــا بــا بهبــود مــداوم در طراحــی
حســگرها و آزمــون و خطای طر حهــای مختلف در
شــرایط واقعــی به دســت میآیــد .نانوحســگرها در
زمینه کوچکســازی و قابلیت شناسایی چندگانه
در گروههــای آالینــده امیدوارکننــده هســتند.
دســتیابی بــه این اهداف به جامعــه جهانی کمک
میکند تا مشــکل دسترسی مساوی به علم امنیت
آب مصرفی را حل کند .پتانسیل نانوحسگرها برای
کنترل کیفی آب بســیار باال است ،اما درحالحاضر
تنها وعدهای امیدبخش است.

پینوشتها:
10. Cryptosporidium, Giardia and Legionella
11. E. Coli
12. E. coli and fecal coliforms
13. Legionella spp., Naegleria fowleri, enterovirus
14. nitrosamines

1. UN Sustainable Development Goals
2. RapidChek, Watersafe
3. analyte
4. nanoprobe
5. localized surface plasmon resonance
6. surface-enhanced Raman spectroscopy
7. Cui and Lieber
8. Internet of Things
9. Internet of Nano-Things
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