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یــک نانوســاختار مصنوعــی الهــام گرفتــه از شــقایق دریایــی
میتوانــد برای حــذف کارآمد طیف گســتردهای از آالیندههای
آب مورداستفاده قرار بگیرد.
ســال  ،۲۰۱۰زمانــی کــه چشــمانداز جهانــی اهــداف توســعه
هــزاره 1مبنــی بــر بهبــود منابــع آب آشــامیدنی زودتــر از برنامــه
تحقــق یافــت ،دنیــا بــه نقطــه تحــول رســید .در ســال ،۲۰۱۵
 %۹۱جمعیت دنیا از منابع بهبودیافته آب آشــامیدنی اســتفاده
میکردنــد ،هرچند این دســتاورد همچنان بــرای  ۶۶۰میلیون
نفر دســتنیافتنی بود .شــعار اهداف توسعه پایدار  2۶با عنوان
«اطمینــان از دسترســی و مدیریــت پایدار آب و بهداشــت برای
همــه» ،از «منابــع بهبودیافته آب آشــامیدنی» به «خدمات آب
آشامیدنی با مدیریت ایمن» از جمله الزام صریح آب آشامیدنی
عاری از آالیندهها ،ارتقا یافته بود.
انســان در معرض آالیندههای آب آشــامیدنی قرار میگیرد که
تحــت تأثیــر کیفیــت منبــع آب و روش تصفیــه آن و همچنیــن

آالیندههایی اســت که ممکن اســت در طول انتقال و در منزل
وارد آب شوند .کیفیت منابع آب بسیار متنوع است؛ بهطورکلی
آبهــای ســطحی نســبت بــه آالیندههایــی کــه بــه واســطه
بیماری آب را آلوده میکنند و منجر به رشــد میکروارگانیسمها
(پاتوژنها) میشوند ،آسیبپذیرتر هستند .آبهای زیرزمینی
اغلــب غلظــت باالیــی از مواد طبیعــی مانند آرســنیک و فلوراید
دارنــد .چــه آبهای ســطحی و چــه زیرزمینی بهطــور محلی با
آالیندههــای صنعتــی ناشــی از تولیــد ،ذخیــره ،دفــع و حوادث
آلــوده میشــوند .در مناطقی که منابع تجدیدپذیر آب شــیرین
ً
کمی دارند ،آب شــور و حتی آب فاضالب تصفیه شــده ،مجددا
تصفیــه میشــوند تــا آب آشــامیدنی تولیــد شــود .تنــوع زیــاد
آالیندههــا در آب آشــامیدنی ،بهویــژه آن دســته کــه مشــمول
مقــررات اصلــی ملــی آب آشــامیدنی ایاالتمتحــده میشــوند
(جدول  ،)۱چالشــی دشوار برای تأمین آب ایمن پیشرویمان
میگذارد.
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جدول  -۱هفت مدخل اول لیست  88آالینده  US EPAمربوط به مقررات اصلی ملی آب آشامیدنی ایاالتمتحده ،MCL .حداکثر میزان آالینده؛
 ،TTروش تصفیه.
آالینده

MCLیاTT
)(mg/L

اثرات بهداشتی بالقوه ناشی
از قرار گرفتن طوالنی مدت در
معرض آالینده باالی MCL

منابع معمول آالیندهها در
آب آشامیدنی

هدف بهداشت
عمومی ()mg/L

ماده شیمیایی
آلی

آکریلآمید

TT

سیستم عصبی یا مشکالت خون؛
افزایش خطر ابتال به سرطان

طی تصفیه فاضالب به آب
افزوده میشود.

صفر

ماده شیمیایی
آلی

الکلر

0.002

مشکالت چشم ،کبد ،کلیه یا
طحال؛ کمخونی؛ افزایش خطر ابتال
به سرطان

رواناب حاصل از علفکشی که
برای محصوالت زراعی استفاده
میشود.

صفر

ایزوتوپ پرتوزا

نشردهندههای
آلفا/فوتون

۱۵
پیکوکوری
در هر لیتر
()pCi/L

افزایش خطر ابتال به سرطان

فرسایش رسوبات طبیعی برخی
از مواد معدنی که رادیواکتیو
هستند و ممکن است تابش
آلفا انتشار یابد.

صفر

ماده شیمیایی
غیرآلی

آنتیموان

0.006

افزایش کلسترول خون؛ کاهش
قند خون

تخلیه از پاالیشگاههای نفت،
بازدارندههای آتش ،سرامیک،
الکترونیک و جوشکاری

0.006

ماده شیمیایی
غیرآلی

آرسنیک

0.010

آسیب پوست و یا مشکالت
سیستمهای گردش خون و
ممکن است خطر ابتال به سرطان
را افزایش دهد

فرسایش رسوبات طبیعی،
رواناب از باغات ،رواناب از مواد
زائد تولید شیشه و الکترونیک

صفر

ماده شیمیایی
غیرآلی

پنبه نسوز (فیبر
بیش از )µm10

 7میلیون
فیبر در هر
لیتر ()MFL

افزایش خطر ابتال به پولیپ خوش
خیم روده

پوسیدگی سیمان آزبست در
شبکه آب و فرسایش رسوبات
طبیعی

7 MFL

ماده شیمیایی
آلی

آترازین

0.003

مشکالت سیستم قلبی عروقی یا
تولید مثل

رواناب حاصل از علف کشی که
برای محصوالت زراعی استفاده
میشود.

0.003

تنوع کیفیت منابع آب آشــامیدنی در اســتفاده از فناوریهای
متفــاوت تصفیــه آب نمــود پیدا میکنــد .اغلــب ،فناوریهای
تصفیــه در یــک زنجیــره انجــام میشــود ،بهطوریکــه
تصفیهخانههــای موجود ارتقــا مییابند تا الزامات جدید کیفی
آب را بــرآورده کننــد .درصورتیکه فرآیند تصفیه بســیار موثری
(مانند اسمز معکوس مبتنی بر غشا) نیاز به پیشتصفیه برای
حفظ عملکردش داشــته باشــد ،اجــرای زنجیــرهای فناوریها
امری ضروری است.
درحالحاضــر ،لئــو و همکارانــش کــه در بخــش فنــاوری نانــو
مجله نیچر فعالیت دارند ،راهکاری آســان پیشــنهاد میدهند
که اجازه میدهد کشورهایی با درآمد کم یا متوسط نیز بتوانند
از پــس اعمال چند فناوری برای تصفیه آب برآیند .جایگزینی
احتمالی فناوریهای موجود و مورداستفاده میتواند عملیات
را نیز ساده کند حتی در جایی که در حال حاضر آب آشامیدنی
باکیفیت فراهم میشود.
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لیو و همکارانش رویکردی در پیش گرفتهاند که از اســتراتژی
تغذیــه آ کتینیــا یــا شــقایق دریایــی تقلیــد شــده اســت کــه بــا
دراز کــردن شــاخکهایش شــکار را بــه دام میانــدازد (شــکل
 .)1نانومایســل لختهســاز شــبهآ کتینیا )AMC( 3هســتهای
چربیدار 4دارد که با پوستهای آلومینوسیلیکاتی احاطه شده و
هنگامیکه برای تصفیه بهکار میرود ،پوســتهاش توسط آب،
هیدرولیز میشــود و تودهای تشــکیل میدهد کــه آالیندههای
خاصی را به دام میاندازد.
کاربــرد واقعــی  AMCدر تصفیــه آب نه تنها بــه مؤثر بودن آن
بلکه به ممکن بودن آن از لحاظ تولید ،ذخیره و کنترل بستگی
دارد .ســنتز  AMCمبتنــی بــر هیدرولیــز یــک مــاده شــیمیایی
مقرونبهصرفه اســت که از طریق آن یک ترکیب آمونیوم نوع
چهارم با یک ُدم چربیدار (آلیفاتیک) و ســر ســیالنول تشکیل
میشــود .پس از چگالش سیالنول با آلومینیوم کلراید ،فرآورده
بــه صــورت میســل درمیآیــد (همــان  .)AMCدر  pHکمتــر از

نوشیدن آب پاک با تقلید فناورینانو از خلقت
 ،۴سوسپانســیون  AMCمدتزمان بیشــتری پایدار اســت که
ذخیره ،حمل و کنترل را ممکن میسازد.
عملکرد این ماده با استفاده از یک نمونه بسیار چالشبرانگیز
آزمایش شــد؛ یعنی بر روی پســاب حاصل از تصفیه بیولوژیکی
فاضالب! استفاده از  AMCنه تنها برای پارامترهای کیفی آب
معمولی ،مانند کدری و نیترات ،بلکه برای میکروآالیندههای
ارگانیــک و دارویــی نیــز عملکــرد بســیار خوبی (حــذف بیش از
 )%۹۰از خــود نشــان داد .عملکــرد آن در خصــوص نیتراتهــا
بســیار قابل توجه اســت چرا که این آالینده با منعقدکنندههای
سنتی 5حذف نمیشوند و نیاز به فرآیند تصفیه هدفدار دارند
ً
(عمومــا تبــادل یون) .گــزارش حــذف  ۹۴درصــدی نیترات با
 AMCغلظــت نیتــرات را تــا انــدازهای پاییــن آورده کــه بهطور
امیدبخشــی به اســتاندارد ایدهآل آب آشــامیدنی نزدیک است
( ۰٫۹۶میلیگــرم بــر لیتــر در مقابل  ۱میلیگــرم در لیتر) .دومین
پساب فاضالبی که برای آزمایش عملکرد  AMCاستفاده شد،
بســیار چالشبرانگیزتــر از چیــزی بــود که در تصفیــه واقعی آب
آشامیدنی با آن مواجه هستیم.
اطمینان از عملکرد  AMCو پیشبینی عملکرد آن در شرایط
متفــاوت ،بــا درک مبانــی مکانیکــی حــذف آالیندههــا میســر
میشــود .لئــو و همکارانــش بــرای توصیــف نانومنعقدکنندهها
و توضیــح رفتــار و عملکــرد انعقــادی آن ،از روشهــای ترکیبی
اســتفاده کردنــد .شبیهســازی دینامیــک مولکولــی ،حاکــی از
تعامــات الکترواســتاتیک میــان آنیــون نیتــرات بــا اتمهــای
نیتــروژن  AMCو همچنیــن بیانگــر تعامــات آبگریــز داروی
مســکن دیکلوفنــاک بــا زنجیــره کربنــی  AMCبــود .ترا کــم
مولکولهای رنگ فلوئورسنت و جذب آنها به توده  AMCبا
میکروسکوپ فلوئورسانت بهطور مستقیم مشاهده شد.
پیشــرفت بیشــتر کاربــرد  AMCدر تصفیــه آب ،گزینههــای
تصفیــه را برای طیف وســیعی از آالیندهها باال میبرد .آزمایش

شکل  -1صورت باز و بسته شقایق دریایی (آ کتینیا)

 AMCبــر تصفیــه بیولوژیــک پســاب نیــز یــادآور آن اســت کــه
نیازهــا و فرصتهــا برای اســتفاده مجــدد از آب ،تفــاوت میان
آب و فاضــاب را کمرنــگ میکنــد .بازیافــت و اســتفاده مجدد
غیرمتمرکــز ،امکان کاهش قابلتوجــه تقاضای تحویل آب به
خانوارهــا را بــه ارمغان میآورد؛ بهبود و تصفیه آب خاکســتری
حــاوی مقــدار کمــی آالینــده بــرای اســتفاده مجــدد خانوارهــا
میتوانــد میانگین جهانی تقاضای روزانه  ۱۴۲لیتر در هر نفر را
تا بیش از  %۶۵کاهش دهد.
رویکــرد اســتفاده از  ACMکه منجر به تصفیــه تکمرحلهای
طیف گســتردهای از آالیندهها میشــود ،موجب خواهد شد که
فناوریهــای چندمرحلــهای تصفیه آب کــه گروههای خاصی
از آالیندههــا را مــورد هدف قــرار میدهند ،دچار چالش شــوند.
هرچنــد ایــن رویکرد در نهایت کاربرد گســتردهای دارد ،ما باید
هوشــیار باشــیم کــه دل به یــک گلوله نقــرهای ،یا یــک راهکار
بــرای همــه دردهــا نبندیم .مشــکالت تأمیــن و تصفیــه آب ،از
نقطــهای بــه نقطه دیگــر متفاوت اســت و راهحلهــای ما باید
پاســخگوی نیازهــا و فرصتهایــی از قبیــل بازیافــت آب ،مواد
مغــذی و انــرژی حاصــل از فاضــاب باشــند AMC .میتوانــد
گزینهای ارزشمند برای تأمین آب ایمن باشد.

پینوشتها

1. Millennium Development Goal
2. Sustainable Development Goal 6
3. Actinialike micellar nanocoagulant
4. aliphatic
5. conventional coagulants
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