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فناوری نانو توانایی طراحی ساختارها 
را بــا دقــت و ظرافــت مولکولــی-
به معنای  این  اتمی را فراهم می آورد. 
در  ســاختار  یــک  دقیــق  مهندســی 
نانومتر  حد میلیاردیــوم متر یا همــان 
اســت. ســاختارهایی که با این دقت 
تهیه می شــوند، خصوصیــات ویژه و 
از خود نشان می دهند.  منحصربفردی 
در اصــل همین خصوصیــات منحصر 

به فرد اســت که منجــر به کاربرد گســترده محصوالت مبتنی بــر فناوری نانــو در حوزه های مختلف 
گردیده اســت. انتظار می رود که تا ســال 2050 میالدی، این فناوری بتواند چهره زندگی بشر را بطور 
کلــی تغییر دهد. فنــاوری نانو در کنار فناوری زیســتی و فناوری اطالعات، مــوج دیگری از انقالب 

صنعتی را در جهان رقم خواهد زد.

نو
 نا

ری
او

فن

آرسنیک و اهمیت حذف آن از آب
آرســنیک۱ یکی از عناصر شیمیایی اســت که در جدول تناوبی با عالمت As مشــخص شده و دارای عدد 
اتمی 33 اســت. آرســنیک دارای اعداد اکسایش -3، 0، +3 و +5 می باشد. آرســنیک شبه فلز سمی معروفی 
اســت که به اشکال مختلف یافت می شود. آرسنیک می تواند به صورت ارگانیک و غیرارگانیک وارد بدن 
گردد. تحقیقات نشــان داده که خطرات آرســنیک به صورت غیرارگانیک )مثل آرسنیک محلول در آب 
آشــامیدنی( بسیار بیشتر از آرسنیک ارگانیک )مثل آرســنیک موجود در غذاهای دریایی( می باشد. اثرات 
کوتاه مدت آرســنیک شــامل استفراغ، درد شکم و اســهال اســت و دوز باالی آن می تواند کشنده باشد. 
تاثیرات درازمدت مواجهه با آرســنیک می تواند منجربه آســیب در توالی DNA و ژن شود که در نتیجه آن 

 شکل 1.بیماری پوستی ناشی از تاثیر آرسنیک بر بدن انسان]1[.
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ســرطان حاصل مي گردد )شکل ۱(. اســتاندرد جهانی غلظت آرسنیک آب آشامیدنی برای بیشتر کشور ها 
0/0۱ میلی گرم بر لیتر و برای برخی کشــورها تا 0/05 میلی گرم بر لیتر تعیین شــده اســت. بخش زیادی از 
آلودگی آرسنیک در آب های زیر زمینی به دلیل شرایط زمین شناسی و وجود عوامل طبیعی همچون معادن 
زرنیخ As2S3(2(، می باشــد. اما با توجه به گســترش فعالیت های انسانی جهت اســتفاده از ترکیبات حاوی 
آرســنیک، آلودگی آب های ســطحی و آشــامیدینی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. حدود 
50 در صد آرســنیک به صورت ترکیبات شــیمیایی مختلف در کشــاورزي و دامپروری به عنوان حشــره 
کش، علف کش، قارچ کش ،جلبک کش ها، شستشــوي گوســفند، مواد محافظ پشــم اســتفاده می شود و 
همچنین 30 درصد استفاده جهانی آرسنیک به مصرف مواد نگهدارنده چوب می رسد و 20 درصد مصرف 
جهانی آرسنیک صرف صنایع مختلفی همچون صنعت فوالد، صنایع شیشه و سرامیک، صنایع الکترونیک، 

نیروگاه با سوخت زغال سنگ و صنایع داروسازی می شود.

روش های حذف آرسنیک
روش های متعددی برای حذف آرســنیک از آب وجود دارد. به دلیل ســاده تر بودن حذف آرســنیک با عدد 
اکســایش +5، در بســیاری از موارد باید آرســنیک با عدد اکســایش +3 را اکســید نمود تا به آرسنیک با عدد 
اکســایش +5 تبدیل گردد و بدین ترتیب بتوان آن را از آب حذف نمود. همچنین در بســیاری از روش ها باید 
هزینه ها و دردسترس بودن عمومی را مدنظر قرار داد. کشورهای پیشرفته به دلیل در دسترس داشتن فناوری های 
مدرن و گران قیمت و توانایی خرید آن ها، معموال با مشکل آلودگی آرسنیک در آب آشامیدنی مواجه نیستند 
)شکل 2(. این در حالی است که اکثر کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته، به دلیل هزینه  باالی تجهیزات 

شکل 2.سیستم حذف آرسنیک از آب آشامیدنی به با کمک ستون های 
جذبی در کشور آمریکا]2[.
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روش های حذف آرسنیک با استفاده از فناوری نانو
نانو جهت  فنــاوری  امروزه 
ارتقاء عملکــرد فرایند های 
از آب  حــذف آرســنیک 
مورد توجه واقع شده است. 
عمومــا در ایــن فرایندهــا، 
نانــو  فنــاوری  از  اســتفاده 
هزینه هــا را کاهــش داده و 
افزایش  را  سیســتم  کارایی 
اکثــر روش  های  می دهــد. 
مبتنی بر اســتفاده از فناوری 

نانو برای حذف آرســنیک که مورد اســتفاده قرار می گیرند، زیر مجموعه یکــی از انواع فرایندهای حذف 
آرســنیک مانند انعقاد، جذب و یا فیلتراســیون غشایی هســتند. البته با این تفاوت که این روش  ها از مزایای 
بیشتری نسبت به فرایند های متداول برخوردار هستند. مهترین روش  های مبتنی بر استفاده از فناوری نانو جهت 
حذف آرسنیک که بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته  اند، شامل فناوری نانو فیلتراسیون ، اسمز معکوس، 

نانو ذرات هیبریدی و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی هستند.

۱ نانوفیلتراسیون

به طور کلی غشــا ها دارای حفرات بسیار ریزی هســتند که مولکول های کوچک به راحتی از آن عبور کنند 
و مولکول های درشــت تر در طرف دیگر غشاء باقی می مانند. تقســیم بندی غشا ها بر اساس اندازه منافذشان 
 )RO(و اسمز معکوس )NF(نانو فیلتراســیون ، )UF( ۱۷الترافیلتراســیون ، )MF( ۱۶شــامل، میکروفیلتراســیون
می باشــد. عالوه بر اســمز معکوس، غشــا های نانوفیلتراسیون نیز جهت حذف آرســنیک از آب بسیار مورد 
توجه می باشند) شکل 3(. غشاهای نانوفیلتراسیون مورد استفاده می توانند پلیمری و یا سرامیکی باشند. به طور 

تصفیه آب، در دسترس نبودن این تجهیزات و یا به روز نبودن فناوری های مورد استفاده، با مشکل آلودگی آب 
به خصوص آلودگی آرسنیک )در همه و یا برخی نقاط( مواجه هستند.

در بیشــتر روش های متداول حذف آرسنیک، نیاز به استفاده از فرایند پیش تصفیه وجود دارد. عموما این پیش 
تصفیه شــامل اســتفاده از فرایند اکسیداســیون3 به منظور تبدیل آرســنیک +3 به +5 می باشد. از جمله مهمترین 

روش های حذف آرسنیک می توان به مواردی همچون موارد زیر اشاره نمود: 
 فرایند انعقاد و لخته سازی۴ مثل استفاده از آلومینیم سولفات5 و تصفیه کربناته۶ 

 فرایند جذب۷ مثل استفاده از آلومینای فعال۸ و تبادلگر یون۹ 
 فرایند غشایی۱0 مثل اسمز معکوس۱۱ 

 فرایند زیستی۱2 مثل برخی از انواع جلبک ها و خزه ها ) بدون نیاز به پیش اکسیداسیون(
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2 اسمز معکوس بهبود یافته با نانو مواد

اســمز معکوس به عنوان یک روش موثر جهت حذف آرسنیک از آب 
آشامیدنی شناخته می شود. با این حال به دلیل هزینه بسیار باالی تعویض و 
نگه داری غشــاها، استفاده از آن برای برخی از کشورهای در حال توسعه 
صرفه اقتصادی نخواهد داشــت. در ســال های اخیر با توســعه روز افزون 
فناوری نانو، توجه زیادی نیز به بهینه سازی فرایند اسمز معکوس با استفاده 
از نانوذرات مختلف صورت گرفته اســت )شکل ۴(. این بهینه سازی ها با 
استفاده از فناوری نانو در دو جنبه کلی صورت گرفته است: کاهش میزان 
مصرف انرژی توســط طرح های نمک زدایِی اسمز معکوس و همچنین 
بهبود عملکرد و کارایی غشاهای اسمز معکوس، که عمدتا هر دو مورد با 

 شـکل۴.غشـاء اسمز معکوس 
بهبود یافته با نانو مواد]۴[.

 شکل 3.حذف آرسنیک با استفاده از فناوری غشایی نانوفیلتراسیون]3[.

معمول غشــاءهای نانوفیلتراسیون ۹0 درصد آرسنیک 
را جداســازی می کنند. غشــاء های نانوفیلتراسیون در 
مقایسه با اســمز معکوس به فشار بسیار کمتری جهت 
جداسازی آرسنیک آب نیاز خواهند داشت. البته الزم 
به ذکر است که در روش های غشایی نانو فیلتراسیون، 
همیشــه نیاز به انجام فرایند پیش اکسیداســیون نیست، 
هرچند فرایند پیش اکسیداســیون می تواند تا حدودی 
بازده آن را افزایش دهد. اســتفاده این نوع از غشــا ها 

جهت حذف آرسنیک از آب آشامیدنی در کشور های پیشرفته بسیار متداول است.
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۴ نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی

یکی از مهمترین مشکالت آلودگی ناشی از آرسنیک، آلودگی آبهای زیر زمینی در ابعاد گسترده می باشد. به 
دلیل وسعت این آلودگی، حذف آرسنیک با روش های متداول امکان پذیر نیست. در دو دهه اخیر نانو ذرات 
آهن صفر ظرفیتی مورد توجه محققان محیط زیســت واقع شــده اســت. از این نانو ذرات برای پاالیش انواع 
مختلفی از آلودگی های محیط زیســت استفاده شده اســت. نانوذرات آهن صفر ظرفیتی از طریق واکنش های 
اکسیداســیون و احیا و جذب سطحی، آالینده هایی مانند آرســنیک در محیط کاهش می دهند )شکل ۶(. این 

نانوذرات  شکل۶.قابلیت   
حذف  در  ظرفیتی  صفر  آهن 

آلودگی ناشی از آرسنیک]۶[.

 شکل 5.رزین های تبادلگر یون حاوی نانو ذرات اکسید آهن هیدراته جهت حذف آرسنیک آب]5[.

دانه های رزین پلیمری 
تبادلگر یون

3 نانوذرات هیبریدی

رزین های تبادل گر آنیونی هیبریدی۱۸، در حقیقت دانه هایی از رزین های پلیمری تبادلگر یون هستند که محتوی 
نانو ذرات اکسید فلزی هیدراتهHMO(۱۹( هستند. فلزات مورد استفاده در ساختار رزین هیبریدی معموال از فلزاتی 
مانند، Fe(III)، Al(III)، Ti(IV) وZr(IV)  تشکیل می شوند. این نوع از رزین های هیبریدی گستره وسیعی از آنیون ها 
و همچنین کاتیون فلزی حد واس20را به راحتی جذب می کنند. این نوع از رزین هاِی حاوی نانو ذرات بسیار بهتر از 
رزین های تبادلگر یون معمول کار می کند. یکی از بهترین رزین های تبادلگر یونی جهت حذف آرسنیک آب، 

رزین های تبادلگر یون حاوی نانو ذرات اکسید آهن هیدراتهHFO(2۱( می باشد )شکل 5(.

تغییر ساختار و ترکیبات سازنده غشاها صورت می پذیرد.
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یکی از بزرگترین معضالت کشــورهای در حال توسعه که صنعت کشاورزی قوی دارند، استفاده بیش از حد از 
سموم کشاورزی است. از جمله آن، کشورهای هند و بنگالدش را می توان نام برد که به دلیل چنین فعالیت هایی، 
گســتره وسیعی از آب آشامیدنی به آرسنیک آلوده شده است و از سوی دیگر، مردم روستایی به آب آشامیدنی 

 شکل۷. الف( رزین های 
ArsenXnp ، ب( سیستم 

ArsenXnp جهت حذف 

آرسنیک آب

ب الف

5 شرکت های فعال در زمینه حذف آرسنیک 

به دلیل اهمیت حذف آرســنیک از آب آشــامیدنی، شرکت های بســیار زیادی در زمینه تجهیزات تصفیه 
آن ســرمایه گذاری کرده انــد. امــروزه اســتفاده از فناوری نانو به عنــوان یک روش قابــل اطمینان جهت 
حذف آرســنیک آب مورد توجه برخی شــرکت ها قرار گرفته اســت. امروزه غشــا های اسمز معکوس و 
نانوفیلتراســیون توسط شرکت های زیادی در دنیا تولید می شــود که از جمله بزرگترین و شناخته شده ترین 
این شــرکت ها را می تــوان Dow، GE Water و BASF نام برد. از مهمتریــن محصول نانویی جهت حذف 
آرســنیک می توان به محصول تجاری ArsenXnp اشــاره کــرد. ArsenXnp رزین هــای تبادلگر هیبریدی 
هســتند که از ترکیب بســتر پلیمری با نانو ذرات اکســید آهن هیدراته تشــکیل شــده اند]۷[. این محصول 
ســاخت شــرکت آمریکایی Systematix است و با بازده باال به راحتی آرســنیک آب را حذف می کند. 
هزینه فرایند تصفیه با این نانو جاذب در حدود 0/0۹-0/0۷ دالر در هر ۱000 لیتر برآورد شده اســت. بنابر 
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، ArsenXnp یکی از بهترین گزینه ها برای سیستم های حذف 

آرسنیک با حجم کم می باشد )شکل ۷(. 

نوع از نانو ذرات معموال از طریق تزریق به چاهک های حفرشده در مسیر آب زیرزمینی آلوده قرار می گیرند.

کاربردهای فناوری نانو در حذف آلودگی آرسنیک از آب مجموعه گزارش های  
۱۴۶صنعتی فناوری نانـو
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 شکل۸.اجرای پایلوت حذف 
در  آشامیدنی  آب  از  آرسنیک 
واقع   Murshidabad منطقه 
در بنگال شــرقی هندوستان 
، هر واحــد قابلیت تامین آب 
افراد  از  نفر   3۰۰ آشــامیدنی 

محلی را دارا می باشد.

یکی دیگر از شــرکت های فعال در زمینه فناوری نانو، شرکت آمریکایی Materials Modification می باشد 
که محصوالت نانوکامپوزیتی به عنوان فیلترهای حذف آرسنیک از آب به مرحله تولید رسانده است]۹[. یکی 
از مهمترین پروژه های این شرکت در راستای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی، با سرمایه بالغ بر ۱00000 دالر 

با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا در مناطق آلوده صورت پذیرفت]۱0[.

۶ شرکت های فعال ایرانی 

در ایران نیز شــرکت های معدودی موفق به تولید محصوالت نانویی جهت حذف آرســنیک آب شده اند. از 
جمله این شــرکت ها می توان به شــرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر اشاره نمود که سامانه نانوکویتاسیون 
جهت آرسنیک زدایی از آب را به مرحله تولید رسانده است )شکل ۹( ]۱۱[. محصول این شرکت با استفاده 
از راکتور نانوکویتاســیون، ترکیبات آرســنیک با اعدد اکســایش 3+ را به عدد اکسایش 5+ تبدیل کرده و با 
استفاده از بستر جاذب آلومینای فعال، آرسنیک را از آب جدا می کند. محصول این شرکت در ابعاد صنعتی 

قابل استفاده می باشد.

ســالم دسترســی ندارند. شــرکت هندی 
بــا  سیســتمی   ،InnoNano Research

اســتفاده از فناوری نانو عرضه کرده اســت 
که بــدون نیاز به برق به راحتی آرســنیک 
را از آب حــذف نمایــد ) شــکل ۸(. این 
سیســتم که AMRIT نــام دارد از نانو ذرات 
آهــن)III( اکسید-هیدروکســید22به عنوان 
جاذب آرسنیک استفاده می کند و همچنین 
جهت ایجاد خواص آنتی باکتریال سیستم، 

از ترکیب نانو ذرات نقره23 و نانو ورق آلومینیم )III( اکسید-هیدروکسید2۴ استفاده شده است]۸[.
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جمع بندی
آب  در  آرســنیک  بــاالی  غلظــت 
می تواند اثرات کوتاه مدت و یا دراز 
مدت بر ســالمت انســان داشته باشد. 
به دلیــل غلظت بــاالی آن در برخی 
مناطــق و تاثیــرات آن بــر روی آب 
آشــامیدنی و یا محصــوالت غذایی، 
حــذف آرســنیک الزم و ضــروری 
می باشــد. حــذف آرســنیک از آب 
زیرزمینی و یا آشــامیدنی از مهمترین 

اولویت های کشــورهای پیشــرفته جهت حفظ سالمت انسان درنظر گرفته شده اســت. برای انجام این کار، 
فناوری های متعددی در نقاط مختلف دنیا به کار می رود. امروزه فناوری های مبتنی بر نانو جهت رفع آلودگی 
آرســنیک از آب آشــامیدنی به دلیل بازده باال و هزینه کم بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. به نظر 
می رسد که سرمایه گذاری های گسترده بر روی فناوری نانو جهت یافتن روش های ارزان آرسنیک زدایی به 

خصوص در کشورهای فقیر، اهمیت این فناوری را نشان می دهد.

 شکل9.سامانه نانو کویتاسیون جهت آرسنیک زدایی از آب ساخت شرکت پیام 
آوران نانوفناوری فردانگر

از شــرکت هایی که در زمینه تولید غشــاهای نانوفیلتراسیون در ابعاد خانگی جهت حذف آالینده های مختلف 
فلزی فعالیت می کنند می توان به شرکت سپنتا پلیمر شریف و شرکت فناوری نانوکاسپین با غشاء نانوفیلتراسیون 

پلیمری و شرکت دانش پژوهان صنعت نانو با غشاء نانوفیلتراسیون سرامیکی اشاره کرد]۱۱[.

کاربردهای فناوری نانو در حذف آلودگی آرسنیک از آب مجموعه گزارش های  
۱۴۶صنعتی فناوری نانـو
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 
مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهای نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، »نساجی«، »ساخت وساز«، 

»بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - ۶۶۸۷۱25۹ :مرکز پخش

پی نوشت ها

۱  Arsenic

2  Orpiment

3  Oxidation

۴  Coagulation and Flocculation

5  Aluminum sulfate (Alum)

۶  Lime Treatment

۷  Adsorption

۸  Activated alumina

۹  Ion Exchange

۱0  Membrane Filtration

۱۱  Reverse Osmosis

۱2  Bioremediation

۱3  Nano Filtration

۱۴  Hybrid nanoparticles

۱5  Zerovalent iron nanoparticles

۱۶  Microfiltration

۱۷  Ultrafiltration

۱۸  Hybrid anion exchanger

۱۹  Hydrated Metal Oxide

20  Transition Metal

2۱  Hydrated ferric oxide

22  Iron(III) Oxide-Hydroxide (FeO(OH)•nH2O)

23  Silver nanoparticles

2۴  Aluminium Oxyhydroxide (AlO(OH))
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 درخت سان: نانوحاملی در عرصه سالمت 
 فناوری هـای نوین در اسـتفاده از آب های تخریب 

شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختلف 
 مدخل هوا-نانو الیاف

 رنگ های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
 کاربرد فناوری نانو در رنگ ها و پوشش های آب گریز

 کاربرد  فناوری نانو در رنگ های آنتی فولینگ
 کاربـرد نانـو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه های  

ضد حریق در صنعت ساختمان
بـر  مبتنـی  رنگ سـنجی  سـامانه های  کاربـرد   

اسپکتروفتو متری در صنایع رنگ
 نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی

 نانوحسگرهای تشخیص سرطان
  کاربرد فناوری نانو در صنعت کفپوش های نساجی

  کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای 
مجتمع

 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه های مقاوم در برابر 
لغزش

 بررسی و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه های 
مختلف 

  کاربـرد فناوری نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
مستقیم 

  آزمایشگاه روی تراشه 
 کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات

  کاربردهای نانومواد سلولز در صنایع مختلف، حوزه 
کامپوزیت و پلیمر

  کاربرد فناوری نانو در خازن ها
  کاربرد نانوکاتالیست ها در بهبود عملکرد پیل های 

سوختی
  کاربردهـای فناوری پالسـمای قوسـی خزنده در 

صنایع
  نانوذرات مغناطیسـی،  تشخیص و درمان هدفمند 

بیماری ها
 کاربرد فناوری نانو در منسوجات پزشکی و بهداشتی
 کاربـرد نانومواد سـلولز در فیلم های بسـته بندی 

خوراکی

 کاربرد های نانو ذرات نور تاب در بهبود سـلول های 
خورشیدی

  سلول های خورشیدی شفاف
 نانـو حسـگرهای تشـخیص و اندازه گیـری گاز 

دی اکسید گوگرد
 راهکارهای مقابله با آلودگی هوا توسط فناوری نانو

 نانـو حسـگرهای تشـخیص و اندازه گیـری گاز 
دی اکسید کربن

 نانو حسگرهای تشخیص توالی دی ان ای و ژن های 
معیوب

 نانوذرات و دارورسانی به چشم
  کاربرد منسوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه

 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب خاکستری
 کاربرد نانوسلولز در چاپ سه بعدی

 کاربرد نانو  مواد سلولزی در روکش های خوراکی
 کاربـرد نانـو کاتالیزورها در کنتـرل و رفع آلودگی 

محیط زیست
 بهبود شرایط بهداشتی سطوح تجهیزات در صنایع 

غذایی، نوشیدنی و دارویی با استفاده از فناوری نانو
 کاربرد های فناوری نانو در انرژی

 نانو امولسیون، نقش و کاربرد آن در پزشکی
 کاربـرد فناوری نانـو در تولیـد منسـوجات عایق 

گرمایی
 کاربرد فناوری نانو در تولید منسوجات عایق صوتی
 بهبود عملکرد پوشـش های مقاوم بـه خوردگی با 

استفاده از نانو لوله های کربنی
 کاربرد فناوری نانو در صنعت چرم

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربردهای فناوری نانو در حذف آلودگی آرسنیک از آب مجموعه گزارش های  
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