گفتگو

آیا فناوری نانو میتواند جهان تشنه را سیراب کند؟

مترجم :آیدین هادی فکور ،کارشناس ارشد مهندسی نانومواد ،پژوهشگاه مواد و انرژی

کلمات کلیدی :تصفیه آب ،نانوذرات ،غشاءها ،نمکزدایی
ســه نفر از نوآوران با متمرکز کردن تواناییهای نانومواد ،راههایی برای جمعآوری
آب از هوا و شیرین کردن آب دریاها ارائه دادهاند.
کمبــود آب تــازه در اغلــب نقاط دنیا ،تبدیل به یک وضعیت همهگیر شــده اســت.
بــه گفته ســازمان ملل ،در طول  ۳۰ســال آینــده حداقل  ۱نفر از  ۴نفــر در کره زمین
در کشــورهایی زندگــی خواهنــد کرد کــه از کمبود «مزمن یا متنــاوب» آب پا ک رنج
میبرند.
دو ابــزار جدیــد که با محوریت فناوری نانو ســاخته شــدهاند میتواننــد راهی برای

تهیــه مقدار زیادی آب آشــامیدنی مطمئن و مقرونبهصرفــه ارائه دهند .اولی آب
خالــص را از هــوای بیابانــی بیــرون میکشــد و ابــزار دوم ،آب دریاها را به شــیوهای
ً
کامــا نو به آب شــیرین تبدیــل میکند .بهویژه اینکه هر دوی ایــن ابزارها برای کار
کــردن فقــط به نور آفتــاب نیاز دارنــد؛ بنابراین در کشــورهایی که انــرژی الکتریکی
محدود است و آب شیرین کم ،بسیار کارآمد خواهند بود.
در پشــت این فناوریهای شگفتانگیز ،سه دانشمند نانو حضور دارند .آنها به
بحث پیرامون اختراعاتشان ،جنبه علمی اختراعات ،قابلیتهای آنها و نقشی
که فناورینانو در حل کردن بحران جهانی آب بازی میکند ،پرداختهاند.

شرکتکنندگان در گفتگو
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بــرای گســترش تصفیهســاز بــادوام آب و غشــاءهای نمکزدایــی در مرکز تحقیقات نانوسیســتمهای مهندســی بــرای تصفیه آب با
فناوریهای نانو ( )NEWTاست.

نائومی هاالس (:)NAOMI HALAS
اســتاد مهندســی کامپیوتر و الکترونیک در دانشــگاه رایس و مدیر موسســه اســمالی-کرل ( )Smalley-Curl Instituteو مدیر پروژه
تحقیقات نمکزداییهای کم انرژی در  .NEWTاو در مطالعاتی که چگونه نانوذرات ،نور را به گرما تبدیل میکنند سرآمد جهانی
است.
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اســتاد شــیمی و مدیر موسســه علوم نانو و انرژی کاولی ( )Kavli Energy NanoSciences Instituteدر دانشــگاه برکلی است .او یکی از
پرارجاعترین شیمیدانان کنونی محسوب میشود .او نانوموادی را ارائه داده است که امکان گرفتن آب از هوای صحرا را امکانپذیر
میکنند.
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گفتگو
آنچــه در ادامــه میآیــد بحثهــای ویرایششــده
میزگــردی اســت کــه ایــن اســاتید در آن شــرکت
کردهاند .این فرصت به شــرکتکنندگان داده شد
تا صحبتهای خود را تصحیح یا ویرایش کنند.

خورشــید را جــذب کــرده و آن را تبدیــل بــه گرمــا
میکنند .تأثیر این مواد چنان قدرتمند اســت که
شــما میتوانید این نانــوذرات را وارد آب یخ کنید
و بدون اســتفاده از الکتریسیته ،بخار تولید کنید.
چــون میتوان از آب ســرد اســتفاده کــرد و تنها به
نور خورشید نیاز است بنابراین این فناوری هزینه
تولید انرژی را از بین میبرد .بهعبارتدیگر ،شــما
میتوانیــد بدون اســتفاده از برق و تنها با داشــتن
چنــد ســلول خورشــیدی بــرای بــهکار انداختــن
پمپها به تصفیه آب بپردازید.
«آبهــای کثیــف در همــه حالتهــا وجــود دارد.
مســئله جالبــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ما
میتوانیــم از فناورینانــو بــرای توســعه روشهای
تصفیــه یا گســترش سنســورهای شــیمیایی برای
حل مشکالت استفاده کنیم».

الیملــک :بلــه ،مــا هم بــه منابــع کافــی آب نیاز
داریــم و هــم به آب پا ک و امن .این دو فناوری هر
دوی ایــن نیازها را برآورده کردهانــد .ما میتوانیم
از هــوا آب اســتخراج کنیــم و همــان غشــائی کــه
آب دریاهــا را تصفیــه میکند میتوانــد آب آلوده یا
بدطعم را هم تصفیه کند.

موسسه کاولی:
چگونــه نانــوذرات چنین گرمای زیــادی را ایجاد
میکنند؟

موسسه کاولی:
کمبود آب میلیاردها انســان را در جهان تحت
تأثیــر قــرار خواهــد داد .آیــا ایــن مســئله باعــث
شــده کــه هرکــدام از شــما وارد ایــن پژوهــش
شــوید تا مشــخص شــود که چگونه فناورینانو
میتواند این بحران جهانی را کمتر کند؟
نائومی هاالس :بهطور ویژه این مسئله ما را به
ســمت این موضوع کشانده است .این فناوریها
ً
حتما میتوانند تفاوتها را رقم بزنند.

یاغــی :موافقــم .جامعــه همــواره مشــکالت
ســامت و محیطزیســت را بــا مــواد جدیــد حــل
کــرده اســت .حاال ما بــا بهکارگیری مــواد جدید به
شیوه بسیار هوشمندانه راهحلی که تا پیشازاین
هرگــز وجــود نداشــته را ارائــه کردهایــم .پــس بلــه،
مــن خیلــی خوشبیــن هســتم کــه ایــن روشهــا
میتوانند کمککننده باشند.
موسســه کاولــی :بنابرایــن بیاییــد بیشــتر در
مــورد ایــن فناوریهــای امیدوارکننــده صحبــت
کنیــم .پروفســور هــاالس و الیملــک ،فنــاوری
جدیــد شــما آب دریاهــا را بــه آب آشــامیدنی
تبدیــل میکنــد .ایــن روش تــا چــه انــدازه بــا
روشهــای پیشــین کــه در جاهایــی ماننــد
کالیفرنیــا یــا خاورمیانــه اســتفاده میشــود
متفاوت است؟
الیملــک :نمکزدائــی صنعتــی از بعــد از جنگ
جهانــی دوم آغاز شــد .در اولین موج فناوریهای
نمکزدایــی ،آب دریاهــا بخــار شــده و بخــار آب
بــه آب آشــامیدنی تبدیــل میشــده اســت ،امــا
ایــن فرآینــد به انرژی بســیار زیــادی نیــاز دارد زیرا
در آن بــه جوشــاندن آب احتیــاج خواهــد بــود،
درحالیکــه فرآینــد دوم کــه اســمز معکــوس نــام
دارد بــرای جداســازی آب شــور از آب آشــامیدنی
از غشــاء اســتفاده میکند ،با اینحــال این فرآیند
هــم بــه انــرژی زیــادی نیــاز دارد؛ اما حــاال نائومی
یــک فناوری جدید ارائه داده اســت که در آن این
مشکل حل خواهد شد.
هــاالس :مــا نانوذراتــی را ارائــه دادهایــم کــه نــور
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هاالس :هرکسی که تا االن کاغذی را با استفاده
از ذرهبین ســوزانده باشد میداند که هرچه نقطه
نــور کوچکتــر و متمرکزتــر باشــد گرمــای بهوجــود
آمده بیشتر خواهد بود .نانوذرات میتوانند نور را
گرفته و بر روی نقطه بسیار کوچکتری نسبت به
هر لنزی متمرکز کنند .این مســئله منجر به ایجاد
گرمای شــدید بر روی نقطه کوچکی خواهد شــد.
هیــچ فرآینــد دیگری نمیتواند چنیــن کاری کند.
در ایــن مــورد ،مــا از رفتــار نانوذرات که بهواســطه
آن نوعی جدید از تقطیرکنندههای غشــائی تولید
میشود اســتفاده کردهایم .ما با غشاءهایی که از
ورود آب مایع جلوگیری میکنند اما بخار آب را رد
میکنند استفاده کردیم .بعد از آن ،این نانوذرات
را به سطح غشاء متصل کردیم .زمانی که آب دریا
و نور اضافه شــد نانــوذرات آبهای اطراف خود را
بخــار کــرده و بخــار از غشــاء عبور کرد .ســپس این
بخــار بعــد از میعــان تبدیــل بــه آب بــدون نمــک
میشود.
موسسه کاولی:
پ ــروف ــس ــور یـ ــاغـ ــی ،ه ــم ــه ف ــک ــر م ـیکــنــنــد کــه
هـ ــوای بــیــابــان بــهش ــدت خــشــک اسـ ــت ،امــا
کادریلیونها لیتر (ده به توان  )۱۵از آب در جو
وجود دارد و شما راهی برای گیر انداختن آنها
پیدا کردهاید .آیا این کار تا پیشازاین انجام
شده بود؟
یاغــی :نه ،با اینکه خیلیها ســعی کرده بودند.
آنهــا از بادبانهــای بــزرگ بــرای چگالــش مــه
اســتفاده کرده بودند ،اما این کار تنها در مناطقی
که رطوبت زیاد است قابلانجام است .در مناطق
خشــک ،جایی که رطوبت  ۵تا  ۱۰درصد اســت ما
قــادر بــه انجام چنیــنکاری نیســتیم؛ امــا حاال به
لطــف انــواع جدید نانومــواد که در آزمایشــگاه من

در طــول ایــن  ۲۵ســال گســترش داده شــدهاند
قــادر هســتیم آب را بدون اســتفاده از بــرق به دام
بیاندازیم.
موسسه کاولی:
نانومواد چگونه این امر را ممکن میسازند؟
یاغی :من در حوزه چارچوبهای فلز-ارگانیک
کار میکنــم (بــه اختصــار  )MOFsکــه مــوادی
متخلخــل هســتند .آنها بهطــور بنیــادی با دیگر
مــواد متخلخلــی کــه آب را از هــوا جــذب میکنند
متفاوتانــد .بیشــتر مــواد دیگــر بــا آب به ســختی
پیوند میخورند و جدا کردن آنها از آب به انرژی
زیادی نیاز دارد.
در مقابــل ،مــا میتوانیــم شــیمی  MOFsرا کنترل
کنیــم تــا پیونــدی ضعیــف بــا آب برقــرار کننــد .ما
همچنیــن میتوانیم حفرههایی طراحی کنیم که
آب را دربرگیــرد بنابرایــن ســاختاری شــبیه بــه یخ
ایجاد کند.
موسسه کاولی:
بنابرایــن نتیجــه کار شــما تولیــد آب جامــد در
هوای گرم است؟
ً
یاغــی :بلــه ،مولکولها دقیقــا همانگونه که در
یــخ به یکدیگر پیونــد میخورنــد در اینگونه مواد
نیــز بــه یکدیگــر مرتبــط میشــوند .این امــر کمک
میکنــد کــه مایعــات درون تخلخلهــا متمرکــز
شــوند بهویــژه در محیطــی بــا رطوبــت کــم .بــرای
بیرون کشیدن آب (هدف دستیابی به آب مایع
اســت) آن را بهراحتی در معرض نور خورشــید قرار
میدهیــم .بــا ایــن کار انــرژی الزم برای شکســتن
پیوندهای ضعیف فراهم میشود.
موسســه کاولــی :بنابراین نیازی به خورشــید
بــرای جمــعآوری آب وجــود نــدارد و فقــط برای
آزاد کردن آب به خورشید احتیاج است؟
یاغی :درسته.
موسسه کاولی :آیا اختراع شما بخشی از یک
مســیر بزرگتر اســت کــه در آن از علــم نانو برای
تغییرات در فناوری آب استفاده شده است؟
الیملــک :بله .آب مســئلهای اســت که بهتازگی
توجههــا بهســوی آن جــذب شــده اســت ،امــا مــا
فکــر میکنیــم که راههــای زیادی بــرای بهکارگیری
علمنانــو در مــورد مســئله آب وجــود دارد .مــن و
نائومی بخشی از پروژه  NEWTهستیم ،یک مرکز
چنــد دانشــگاهی مهندســی کــه هدفــش ارتقــای
پا کسازی آب با استفاده از فناورینانو است.
هاالس :آب آلوده در حالتهای مختلف وجود
دارد .چیزی که هیجانانگیز اســت این اســت که

مــا میتوانیــم از فناورینانــو بــرای توســعه تصفیه
آب یا حســگرهای شیمیایی برای هرکدام از موارد
آلودگی استفاده کنیم.

مــا درحــال بررســی گونههــای مختلــف آلودگیهــا
هســتیم تــا ببینیم چــه آلودگیهایــی را میتوانیم
کاهش دهیم.

یاغــی :بــه نظــر مــن ایــن بحــث تا کیــد میکنــد
کــه چگونــه راههایــی کــه مــا میتوانیم از علــم نانو
اســتفاده کنیــم درحــال تغییــر اســت .زمانــی کــه
مــن دانشــجو بــودم همهچیز درمــورد انــدازه بود.
بعــدازآن بــود کــه شــروع به ایــن کشــف کردیم که
تمــام ویژگیهــای جدیــدی کــه مــواد بهدســت
میآورد بهعلت اندازهشــان اســت .بــا  MOFsیک
گام دیگــر بــه پیــش رفتیم .ایــن مولکولهــا یادآور
( Tinkertoysنوعــی اســباببازی جورچیــن) بــا
پیچهــای فلــزی و میلههای ساختهشــده از کربن
اســت .بــا تغییــر ترکیــب و مــکان تکههــا ،میتوان
بهصــورت شــیمیایی و ســاختاری مــواد را بــرای
ً
اهداف ویژهای دســتکاری کرد .اتفاقا این سؤال
را از نائومــی میخواســتم بپرســم کــه نانــوذرات
ترکیبات شما از چه چیزی تشکیل شده است؟

موسســه کاولــی :آیــا شــما فکــر میکنیــد کــه
میتوان سرب را از آبهای میشیگان زدود؟

هــاالس :آنهــا میتواننــد از گســتره وســیعی از
مواد رســانا ســاخته شــوند ،امــا در این مــورد ما از
کربــن ســیاه اســتفاده کردیــم؛ یــک نانــوذره کربن
تجــاری شــده کــه در تایــر ماشــین بــهکار مــیرود.
کربــن ســیاه بهعلــت در دســترس بــودن و ارزانــی
انتخاب خیلی خوبی است.
الیملک :ما برای پیشــرفت هنوز به مواد جدید
نیاز داریم چرا که گونهها و ترکیبات بســیار زیادی
از آب آلــوده وجــود دارد کــه نیــاز بــه پا کســازی
اســت .این امر با اســتفاده از فناوری کنونی بسیار
ســخت اســت؛ بنابرایــن مــا نیــاز بــه ویژگیهایــی
داریم که نانومواد بهوجود میآورند.
یاغی :موافقم .بســیاری از مواد سمی در منابع
آب وجــود دارند کــه از تولیدات دارویی و انســانی
سرچشــمه میگیرنــد .نانومــواد میتوانــد بــه گیــر
انداختــن ایــن مولکولهای ارگانیــک بزرگ کمک
کنند.
هــاالس :مــا همچنیــن میتوانیــم از نــور
خورشــید بــرای فراهــم کــردن انــرژی الزم بــرای
تجزیــه مولکولهــای بزرگتــر بــه مولکولهــای
کوچکتر و امنتر اســتفاده کنیم .من فکر میکنم
فرصتهایی در همه آن بخشها وجود دارد.
موسســه کاولــی :ایــن ایدههــا بســیار جذاب
هســتند .پروفســور هــاالس ،آیــا اختــراع شــما
میتواند برای تصفیه آب آلودهشــده بهکار برده
شود؟
هــاالس :مــا اینگونــه فکــر میکنیــم .فرآینــد
اجراشــده توســط مــا آب خالــص تولیــد میکنــد.
گونههــای مختلفــی از آب آلــوده وجــود دارد و

هاالس :بله.
الیملــک :بهطــور اصولــی فناوریهــای تقطیــر
غشــائی مــا هرچیزی که به بخار تبدیل نمیشــود
را از بین میبرد.
موسســه کاولــی :پــس شــما میتوانید ســرب
را از بیــن ببریــد اما گازوئیل و یــا مواد مصرفی در
خشکشوئیها را نمیتوانید؟
الیملک :درسته.
یاغی :ا گرچه ما قادریم تا با استفاده از نانومواد
فعــال شــونده بــا نور کــه نائومــی موفق به توســعه
آن شــده اســت ،آلودگیهای فرار را با روشی کاراتر
نســبت بــه روشهــای ســنتی به مــواد شــیمیایی
ایمنتری تبدیل کنیم.
من در کشــور اردن بزرگ شــدم و آن منطقه بسیار
خشــک اســت .زمانــی کــه مــن بــزرگ میشــدم
خانــواده من هر هفته یا حتی دو هفته مجبور بود
به شهر برود تا آب موردنیاز ما را تأمین کند».
موسســه کاولــی :مــن کنجــکاوم .پروفســور
هــاالس و شــما ســالها پیــش از اینکــه ایــن
تکنیــک را بــرای تصفیــه آب بــهکار بگیریــد ،در
حیطــه نانومواد همــکاری میکردید .چه چیزی
باعث شد تا وارد دنیای آب شوید؟
هــاالس :مــا درحــال کار بر روی یــک روش برای
درمان سرطان پروستات بودیم که درحال حاضر
در بیمارســتانهای مختلفی آزمایشهای بالینی
بــر روی آن درحــال انجام اســت .ایده مــا این بود
کــه نانــوذرات را تزریــق کنیــم تــا در اطــراف تومــور
جمع شــوند و ســپس نــور مادونقرمز بــه تومورها
بتابانیــم .این باعث میشــود که ذرات داغ شــده
و سلولهای سرطانی اطراف خود را نابود کنند.
هرموقــع کــه درمــورد ایــن فنــاوری صحبــت
میکــردم کســی میگفــت :آیــا میتــوان از ایــن
فنــاوری در ســلولها خورشــیدی اســتفاده کــرد؟
مــن هیچوقــت جــواب خوبــی بــرای ایــن ســؤال
نداشــتم ،بنابرایــن تصمیــم گرفتیم تا ایــن ایده را
ً
موردبررســی قرار دهیــم .نهایتا متوجه شــدیم که
میتــوان آب را در اطــراف این نانــوذرات بخار کرد
و تــاش کردیم تا فیزیک این پدیده را درک کنیم.
زمانــی کــه متوجــه شــدیم میتــوان آب را توســط
ایــن نانــوذرات بخــار کرد از موسســه بیــل ( )Billو
ملینــدا ( )Melinda Gates Foundationســرمایه

الزم بــه مــا داده شــد تــا پژوهشهــای الزم را بــر
روی تصفیه زبالههای انســانی با اســتفاده از بخار
انجام دهیم .ما پروژههای دیگری نیز داشتیم اما
درواقع پژوهشــگرانی که بــر روی آب کار میکردند
مثل «منی» و «کیلین لی» در دانشــگاه رایس این
ایــده را به مــا دادند که چطور میتــوان نانوذرات،
غشاءها و تقطیرکنندهها را با هم ترکیب کرد.
الیملــک :پیشزمینــه کاری مــن آب اســت
کــه شــامل غشــاءهای نمــکزدا و تقطیرکننــده
میشــود .مــا بهعنــوان بخشــی از کار گروهــی در
 ،NEWTروی مدلســازی چگونگــی اســتفاده از
نانوذرات آنها در مقیاسهای بزرگ کار کردیم.
هاالس :منی به ما کمک کرد تا بسیار پیشرفت
کنیــم« ،بیایید بســازیم و ببینیم که آیا کار میکند
یــا نه ».ا گــر میخواســتیم قابلیــت این فنــاوری را
مشــخص کنیــم بایــد دانســتههایمان از فیزیــک
نانــوذرات را بــا دانشمــان از گرمــا و ســیاالت در
غشــاءها ترکیــب میکردیــم و منی یک کارشــناس
واقعی در این زمینه است.
موسسه کاولی :شما چه کردید ،عمر؟
یاغــی :مــا قصــد داشــتیم دیا کســید کربــن را
از گازهــای نیروگاههــا حــذف کنیــم و ایــن گازهــا
حــاوی بخــار آب بودند و من به همیــن علت وارد
پژوهشهــای حــوزه آب شــدم .مــا میتوانیم این
کار را بــا محلولهــای شــیمیایی انجــام دهیم ،اما
بســیار هزینهبــر خواهــد بــود .مــا فکــر میکنیم که
 MOFsانــرژی کمتــری نیــاز خواهــد داشــت؛ امــا
زمانی که آزمایشها انجام شــد متوجه شــدیم که
آب بــرای پیوند خوردن با ســاختارهای مولکولی،
وارد رقابت با دیا کسید کربن میشود.
بــرای حــل ایــن مشــکل ،بایــد میــزان جــذب آب
را انــدازه میگرفتیــم .متوجــه شــدیم کــه ایــن
ســاختارها حتــی در رطوبــت کــم ،خیلــی خوب با
آب پوشــیده میشوند .ما توانســتیم آب را در ۷۷
درجــه فارنهایــت ( ۲۵درجــه ســانتیگراد) بــه دام
بیاندازیم و با گرم کردن آن تا  ۱۱۳درجه فارنهایت
( ۴۵درجــه ســانتیگراد) آن را آزاد کنیــم .متوجــه
شــدیم کــه رطوبــت و دما بــا دمای متوســط روز و
شــب در تابوک (عربســتان) جنــوب جایی که من
آنجــا بزرگ شــدم مشــابه اســت .فکر کنیــد چنین
یافتــهای برای مــن به چه معنی خواهــد بود .من
در َع ّمان به دنیا آمده و بزرگ شــدم که منطقهای
بســیار خشک است .زمانی که من بزرگ میشدم
خانــواده مــن هــر هفتــه یــا حتــی دو هفتــه یکبار
مجبــور بــود تــا به شــهر بــرود تــا آب موردنیــاز ما را
تأمیــن کنــد .بعضــی مواقــع مــن مجبــور بــودم تــا
سپیدهدم بیدار شوم تا منبع آب را پر کنم تا بقیه
روز را بــا آن ســپری کنیــم .ایــن مســئله در ذهــن
کــودک میماند .یافتن راهی برای اســتفاده از این
مولکولها برای تهیه آب بسیار حیاتی است.
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گفتگو
موسســه کاولــی :منی ،تو هــم در صحرا بزرگ
شدی اینطور نیست؟
الیملــک :بلــه ،جایــی کــه مــن هم بزرگ شــدم
ً
خشــک بود .با اینکه ما تقریبا هرروز آب داشتیم.
ابتدا من میخواســتم که کشاورز شوم و در مزرعه
کار کنــم؛ امــا زمانیکــه بر روی آبوخــا ک پژوهش
کــردم از ایــن مســائل خیلــی خوشــم اومــد و ایــن
مباحث را ادامه دادم.
موسســه کاولی :همگی شماها داستانهای
ً
جذابــی داریــد و غالبــا ایــن داســتانها در
مقالههــای علمــی گم میشــود که این مســئله
باعــث شــده تــا پاســخها کمــی بدیهــی بهنظــر
ً
برســد .آیا رســیدن بــه این اهــداف واقعا آســان
بود؟
هــاالس :ســؤال بســیار خوبی اســت .چیزی که
ً
درمورد مســائل علمی میشنوید معموال اینطور
اســت که« :آنهــا این کار را انجــام دادند» و «این
کار انجــام شــد» .ایــن نــوع بیــان ،قســمت بســیار
مشــکل کار را نادیــده میگیــرد .ا گــر شــما کاری
ً
کامــا غیرعــادی را انجــام میدهیــد ،بــا مســائل و
فشارهای بسیار زیادی روبرو خواهید شد.
اولیــن کاغــذ بخار خورشــیدی ما رد شــد .دو داور
گفتنــد ایــن کار شــگفتانگیز اســت امــا ســومین
داور گفــت ایــن کار غیرممکــن اســت! امــا مــا
ســالها مشــاهدات خــود را موردبررســی دقیــق
قــرار دادیــم .ما میدانســتیم زمانیکه دســتانمان
را بــاالی محلولــی از نانــوذرات که تحــت تابش نور
قــرار گرفته ،قرار دهیم ،دچار ســوختگی درجه دو
خواهیم شد!
موسســه کاولــی :بســیاری از دانشــمندان
شــامل بســیاری از برنــدگان جایــزه کاولــی در
ً
علــوم نانــو ،تجربیــات کامــا یکســانی بــا شــما
داشتهاند.
هاالس :کمکم پوســت کلفت خواهید شــد .ا گر
میخواهیــد درمورد مســائلی کار کنیــد که تفاوت
را رقــم میزننــد ،مردم شــما را به چالــش خواهند
کشــید و ایــن مســئله خوبــی اســت .آن رد شــدن
باعث شــد تا مــا به آزمایشــگاه بازگردیم و به مدت
یک ســال تالش کنیم و نشــان دهیم که این ایده
چگونــه کار میکنــد .درنهایت ایــن تالشها باعث
شــد کــه کارمــان را بــا درک بســیار عمیقتــری بــه
چــاپ برســانیم و همینطــور از کاربردهــای ایــن
فنــاوری در حوزههــای دیگــر مانند تصفیــه آب نیز
پرده برداریم.
یاغــی :من هم تجربیات مشــابهی داشــتهام .از
 ۲۵سال پیش که ما ساختارهای ارگانیک -فلزی
را کشــف کردیــم ،آنهــا را از جنبههــای مختلــف
بهبود بخشیدهایم .در هر گام ،من با پرسشهای
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آتشــین شکا کان مواجه شــدهام .آنها قدرتمند و
منتقــد بودهاند و بهگونــهای صحبت میکردند که
گویــی مــن در حال زیرپا گذاشــتن قوانین شــیمی
هســتم .زمانیکــه شــما از روشهــای متــداول
فاصلــه میگیریــد این نقدهــا هرگز تمــام نخواهند
شــد؛ اما کســانی هــم وجود دارند کــه موضوع را با
تمام جزئیات مطالعه میکنند و به کاری که شــما
میکنیــد بــاور دارند .این گروه بســیار دلگرمکننده
خواهند بود.
همانطور که نائومی گفت هر وقت کسی میگوید
«ایــن طرح شــما کار نخواهــد کرد» چالشــی برای
شــما خواهــد بود کــه نشــان دهید که طرح شــما
کار میکنــد؛ بنابرایــن زمانــی کــه دانشــجویان و یا
اســاتید میگویند «اســتاد ،ایــن کار نمیکند» من
جواب میدهم «نه ،تو نتوانستی جواب بگیری».
چرا؟ چون که طبیعت بسیار بزرگ است و همواره
شــگفتیهای فراوانــی را از خــود نشــان میدهــد.
مــا مجبوریــم و بایــد ســخت کار کنیــم تــا طبیعت
خــودش را بــرای مــا آشــکار کنــد .بــه نظــر مــن،
همــه چیــز کار میکنــد .زمانی که اینطور نیســت
بهاینعلت اســت که کســی نمیتوانــد این جواب
را آشــکار سازد .این روشی است که ما مشکالت را
در آزمایشگاه حل میکنیم.
موسســه کاولــی :اختــراع شــما بــدون نیــاز
بــه بــرق کار میکنــد ،امــا نیــاز بــه فناوری بســیار
پیشــرفتهای دارد .فکــر میکنیــد کشــورهای
درحالتوســعه از ایــن سیســتمها اســتفاده
خواهند کرد؟
الیملــک :مــا نیــازی بــه ســاخت محصوالتــی با
فنــاوری قدیمــی بــرای کشــورهای درحالتوســعه
نداریــم .حتــی در کشــورهای فقیــر آفریقــا ،همــه
گوشــی همراه دارنــد بنابراین چــرا نتواننــد از دیگر
فناوریهای پیشــرفته اســتفاده کنند؟ همچنین
مــا نمیخواهیــم چیزی بســازیم که آنهــا نتوانند
بهطور مداوم از آن استفاده کنند .پس نیاز داریم
کــه بــه آنها یاد بدهیــم که چگونه از آن اســتفاده
کننــد یــا فنــاوری نانو را خــودکار کــرده و آن را از راه
دور توســط اینترنــت کنتــرل کنیــم؛ بنابرایــن ،بله
میتــوان در کشــورهای درحالتوســعه از ایــن
سیستمها استفاده کرد.
موسسه کاولی :چگونه این فناوری پیشرفت
خواهد کرد؟ چه چیزی در ادامه خواهد آمد؟
ً
الیملــک :ســاختن در مقیــاس تجــاری معموال
کار بسیار ســختی است اما ظرفیت این دو پروسه
فقط بستگی به حیطه غشاء دارد .هرچقدر غشاء
یا ســاختارهای مولکولی بیشتری بسازید ظرفیت
بیشــتری دریافــت خواهید کرد .ا گــر عمر و نائومی
چالشهــای دیگــری را درنظــر نداشــته باشــند ما
میتوانیــم وقتیکــه هزینه تولید را کــم کردیم این
محصوالت را بهصورت تجاری بسازیم.

هــاالس :هزینــه همــواره در ذهــن مــا بهعنــوان
یک چالش وجود داشــته اســت .ما ترجیح دادیم
تــا بــا کربــن ســیاه کار کنیــم زیــرا ارزان اســت و در
کشورهای درحالتوسعه تولید میشود .ازآنجا که
پژوهشــگران بــه پایــداری و دوام عالقــه دارنــد مــا
میخواهیــم نگاهــی بــه جایگزینــهای عملــی کــه
تجاریســازیهای گســترده را ممکــن میســازند
بیاندازیم.
یاغی :تجاریسازی همواره چالشهای فراوانی
در پی خواهد داشــت .کار ما شامل طراحی منبع
ســوخت گاز طبیعــی بــرای اتومبیلهایــی اســت
کــه از  MOFsبــرای ذخیــره بیشــتر گاز در فشــار
کمتــر اســتفاده میکننــد .طراحــی چنیــن با کــی،
پرســشهای فراوانــی در پــی داشــت ،امــا از آن
بــرای تهیــه بهتریــن ذخیرهکننده آبی کــه تا کنون
ساختهشده میتوان استفاده کرد.
ً
موسســه کاولی :ســؤال آخــر .پژوهشــگران معموال
مسئلهای را حل میکنند و به سراغ مسئله بعدی
میرونــد؛ اما همانطور که در ایــن مصاحبه پیدا
بود ،فراهم کردن آب موردنیاز ،بیشــتر از تنها یک
تمریــن روشــنفکری اســت .پژوهشهای شــما به
راســتی تــوان تغییر جهــان را دارد .آیا این مســئله
نحــوه تفکر شــما درمــورد فعالیتهایتــان را عوض
کرده است؟
هــاالس :مشــاور رســالهام جایــی بــه مــن گفــت
هرکــس باید یک دوره پژوهشــی  ۱۵ســاله داشــته
باشد ،به اندازه کافی طوالنی تا یک پیوستگیای
در کارش باشــد امــا بایــد محــدود باشــد .منظــور
او ایــن بــود کــه آیا میخواهیــد کارهــای دیگران را
ادامــه دهید یا کاری را ادامه دهید که خود مؤلف
آن هســتید؟ من همواره میخواســتم که کاری با
اصالــت و مهم ماننــد بهکارگیــری نانوفوتونیک در
آب و سرطان انجام دهم.
الیملک :من کارم را با مطالعات بنیادی بدون
توجــه بــه کاربردهای آن شــروع کردم ،امــا در  ۱۰تا
 ۱۵ســال اخیــر بیشــتر بــه کار بر روی حل مســائلی
کــه از نظــر مردم مهم بودهانــد پرداختهام .ا گر من
بتوانــم مســئله کمبود آب را حل کنم بســیار عالی
خواهد بود.
یاغــی :زمانــی کــه مــن حرفــهام را شــروع کــردم
بسیار عالقهمند به حل مسائل روشنفکرانه بودم
و آن شــیمی بود .نظر من این بود که کاربردها به
مهندســی برمیگردد که مســئله من نیســت .این
بــه مــن کمــک کــرد تــا بــر روی چگونگــی ســاخت
 MOFsتمرکز کنم تا ویژگیهایی که من دنبال آن
بودم به دست آید.
امــا این کار مــرا وادار کرد تا با مدیرها روبرو شــوم.
یکــی از آنهــا پرســید «ایــن مولکولهــا بــرای چه
کاری مناســب هســتند؟» و مــن فکــر کــردم «ایــن
دیگر چه سوالی است؟ من یک دانشمند هستم،

یک چیزی شبیه به هنرمند».
بعد او گفت« :عمر ،تو میتوانی یک دانشمند نمونه
باشــی و تمــام جوایــز علمــی را دریافــت کنــی امــا تــا
زمانیکه نشــان ندهی کــه کارت برای جامعه چقدر
مفید است هرگز یک دانشمند بزرگ نخواهی شد».
ایــن کاربردهــای آبــی کــه ایــن محصــوالت دارنــد،
شانس تاثیرگذاری بر روی جوامع را خواهند داشت

و بــه کمــک مردمــی خواهــد آمــد کــه بــا مشــکالت
کمآبی مواجه هستند .زمانیکه کسی ایمیل زد و از
من خواست تا از این فناوری در کشاورزی استفاده
کند ،این مسئله بیشازپیش برای من روشن شد.
ایــن فناوری هنوز آماده بهرهبرداری نبود به همین
علت من پاســخ را به وقتی دیگر موکول کردم؛ اما او
بار دیگر برای من نوشــت «شــما این حــق را ندارید

تا این فناوری را از ما دریغ کنید .این حق بشــریت
اســت تا از این فناوری اســتفاده کند ».این مسئله
باعث باز شــدن چشــمهای من شــد زیــرا این حق
بشــر اســت تا از این فناوری استفاده کند .زمانیکه
من در آزمایشگاه هستم تالش میکنم تا این ایمیل
را در ذهن خودم مرور کنم و به تاثیری که میتوانیم
بر جهان بگذاریم فکر کنم.

شکل  -۱دستگاه برداشت آب با استفاده از چارچوبهای
فلزی-آلــی ( )MOFsو نــور خورشــید .این نمونــه میتواند شــکل  -۲فناوری نمکزدایی خورشــیدی مرکز  ،NEWTکه با اســتفاده از نانوذرات کربن ســیاه  ۸۰درصد
در زمــان  ۱۲ســاعت ،چندین لیتــر آب را از هوای با رطوبت انرژی نور خورشــید را به گرما تبدیل میکند .یک نمونه اولیه توانســت شــش لیتر آب شــیرین در هر ساعت
پایین جمعآوری کند.
به ازای یک مترمربع غشاء تولید کند.

شکل  -۳نقشه بحران جهانی آب در سال ( ۲۰۴۰منبع :موسسه منابع جهان)
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