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تولی ــد ب ــرق ب ــا گیاهــان
تصفی هکننده فاضالب
ترجمه :خلیل کریمزادهاصل

*

در دو دهــه گذشــته ،بهتقریــب ســهچهارم گازهــای
تولیدشــده توســط انســان ،از ســوختهای فســیلی بهدســت
آمــده اســت .افزایــش آلودگــی هــوا و کاهــش منابــع انرژیهــای
فســیلی ،دانشــمندان را ترغیــب کــرده تــا منابــع انــرژی پــاک،
پایــدار و جدیــد را جســتوجو کننــد .ســلولهای ســوختی
میکروبــی یکــی از آنهــا بــوده کــه کاربــرد گســتردهای داشــته و
از پاکتریــن منابــع انــرژی شناختهشــده هســتند .ایــن ســلولها
کــه توســط میکروارگانیســمهای زنــده ،بــا ویژگیهــای پــاک
و پایــدار تولیــد شــدهاند ،میتواننــد از طیــف وســیعی از مــواد
آالینــده ،در شــرایط طبیعــی بــرق تولیــد کننــد.
اگرچــه ایــده توانایــی تولیــد بــرق از میکروارگانیســمها،
در ســال  1911معرفــی شــد ،امــا ایــن موضــوع ،در ســال
 2000بهطــور جــدی مــورد توجــه قــرار گرفــت .گروهــی
از محققــان در سراســر جهــان ،بــا اســتفاده از فناوریهایــی،
در حــال تــاش بــرای بهبــود کارایــی ســلولهای ســوختی
میکروبــی هســتند .پژوهشــگرانی از دانشــگاه فنــاوری
کانــاس ( )Kaunas University of Technology: KTU
در لیتوانــی در تــاش بــرای بهبــود کارایــی ســلولهای ســوختی
میکروبــی ( )Microbial Fuel Cell: MFCبــا اســتفاده از گرافیــت
اصالحشــده هســتند .ایــن ســلولها میتواننــد از لجنهــای
باقیمانــده از گیاهــان تصفیهکننــده فاضــاب ،بــرق تولیــد کننــد.
نتایج اولیه نشان میدهد که سلولهای سوختی میکروبی جدید
میتواند  20درصد ولتاژ باالتری نسبت به سلولهای معمولی تولید
کنند .دکتر کریستینا کانتمنین ( ،)Kristina Kantmnienمحقق دانشگاه
فناوری کاناس در این باره میگوید :شاید تولید سوختهای میکروبی،
ی و دستاوردی است که ازطریق اکسیداسیون ترکیبات آلی،
تنها فناور 
در دمای معمولی اتـــاق ،حاصل میشود .بهعبارت دیگر نیازی

به سوختن
هیچ چیزی نیست
و انجام این پروسه حتی نیاز
به نور خورشید (همچون پنلهای خورشیدی) هم ندارد.
محققـان پیشبینـی میکننـد کـه اگرچـه فنـاوری سـلولهای
سـوختی میکروبـی ،جایگزین نیـاز به دیگر منابع انـرژی تجدیدپذیر
نمیشـود ،امـا در کارخانههای کوچک تصفیه فاضلاب یا در مناطق
دورافتـادهای کـه تأمین برق آنها محدود اسـت ،میتواند مفید باشـد.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212125816.htm

* استادیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
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