ﺣﺬف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ از آب ﺑﺎ ﻧﻘﺎط
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه از ﭼﻤﻦ
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ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽﻋﺼﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﮐﺮﺑﻦ ﻧﻮرﺗﺎب از ﭼﻤﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﺬف رﻧﮓﻫﺎی
آﻟﯽ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ از آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات از
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ
آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ روش ارزان و ﺳﺒﺰ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﺮﺑﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ روش از ﭼﻤﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد :روش ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،از ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل و ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﺮﺑﻦ اﺑﻌﺎدی
ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ و از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ
ﯾﻮنﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻮن ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻢ را ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺟﺬب و از ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﻮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﺎب را ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ

دارﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ آزﻣﻮن “ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎﺑﯽ” ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه،
“ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ” ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪازه و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ذرات و “ﻋﻤﻠﮑﺮدی” ﺟﻬﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﺮﺑﻦ در ﺟﺬب و ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی آﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﺑﺎﻻی ﻧﻮرﺗﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ،ﻣﯽﺗﻮان از
آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LEDﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه از ﭼﻤﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻧﮓﻫﺎی آﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﯿﺪ “ﺑﻠﻮ” ،اﺳﯿﺪ “رد”،
اﯾﻮﺳﯿﻦ  Yو ﻣﺘﯿﻞ اورﻧﮋ را ﺗﺎ  100درﺻﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه )ﮐﻤﺘﺮ از 10
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ( ،آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﻮن ﺳﺮب را ﺑﺎ ﺑﺎزده  75درﺻﺪ از ﻣﺤﻠﻮل
آﺑﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ در ﺣﺬف
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ از آب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت از ﺳـﻮی ﻣﺤﻤـﺪ ﺛـﺎﺑﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ و ﮐـﺎﻣﺮان
ﻣﻬــﺪوی داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤــﯽ داﻧﺸﮕــﺎه وﻟﯽﻋﺼــﺮ )ﻋــﺞ(
رﻓﺴﻨﺠﺎن اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻣﺠﻠﻪ  Applied Surface Scienceﺑﺎ
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ  4.439ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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