آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﭼﻮﺑﯽ MIT
در ﻫﻨﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی آب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن  MITﻓﯿﻠﺘﺮی از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آب آﻟﻮده را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪ و ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﺠﺮاﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻮﺑﯽ ) (Xylemوﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺠﺮاﻫﺎ آب را
از رﯾﺸﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﯿﺮه ) (Sapدر ﺗﻤﺎم درﺧﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﻮاره ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻮﺑﯽ از

ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻧﺎزک از ﺟﻨﺲ ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ ) (Ligninو ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﺮه ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از
ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎ دارد ،اﻣﺎ ﺣﺒﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان  MITﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ
ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻮﺑﯽ درﺧﺖ ﮐﺎج ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک  E. coliرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آب آﻟﻮده ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی اﺳﺖ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﮐﺎج آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﭼﻮبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮشﻫﺎی دﯾﺴﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ درون آب داغ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ درون آﺑﯽ
ﺑﺎ دﻣﺎی اﺗﺎق و ﺳﭙﺲ اﺗﺎﻧﻮل ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺗﺎﻧﻮل از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
دﯾﺴﮏ ﭼﻮﺑﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ،درون ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﭘﺎﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺳﯿﻠﻨﺪری
ﺑﺎ ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آب آﻟﻮده ﺳﭙﺲ وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻮب ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻮﺑﯽ ) (Xylemﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﺑﺎﻻ( .اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ
ﭼﻮﺑﯽ از ﻣﺠﺮاﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﮐﺘﺮی را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﭘﺎﻦ(

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﯾﮏ ﺑﺎزه دو ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از  ۹۹درﺻﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی  E. coliو روﺗﺎوﯾﺮوسﻫﺎ ) (Rotavirusرا ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ از آب آﻟﻮده ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاری در وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت دﺳﺘﮑﻢ دو ﺳﺎل ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺼﻔﯿﻪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻟﯿﺘﺮ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی  Xylemﺑﺴﯿﺎر
آﺳﺎن اﺳﺖ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ) (Open sourceدر اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

