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  مقدمه: -1-1
احتیاجات بشري به آب    ،زندگیبا افزایش شهرنشینی و پیشرفت صنایع مدرن و یا به طور خالصه ماشینی شدن        

ــده تا جایی که حتی تمدن  ــتر ش ــی    ملت این ماده حیاتی بیش ــرانه آب افراد آن بررس ــرف س ها را از میزان مص
).بیش از یک  2آلوده می شود(  هاي کره زمینهر روزه بیش از پیش با توسعه صنایع و فناوري، آب  . )1(نمایندمی

شتی محروم  میلیارد نفر از مردم جهان، از نعمت آ شامیدنی بهدا ست یکی از   3اند (ب آ ). امروزه آلودگی محیط زی
شمار می      سی به  سا شکالت ا سعه       م شهرها، تو سعه  ست. افزایش جمعیت، تو شري با آن روبرو ا رود که جوامع ب

رویه بشر در طبیعت در بسیاري از مناطق، کیفیت آب    ها و دخالت بیکشاورزي و صنعت و مدیریت نادرست آن   
ــیمیایی و بیولوژیکیك را به گونهو خا ــیعی از آلودگی فیزیکی، ش ــته   را اي فزاینده تخریب و تنوع وس در برداش

  ).  4است(
صی برخوردارند و اهمیت آلوده کننده   در بین انواع آالینده سنگین از اهمیت خا سبت به   ها، فلزهاي  هاي فلزي ن

برخالف مواد آلی نسبت به تجزیه میکروبی مقاومت بسیار    شود که فلزها  هاي آلی از این امر ناشی می آلوده کننده
هاي  بار فیزیولوژیک بر جانداران در غلظتباالیی دارند. فلزهاي سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و آثار زیان 

وي اي در آلودگی محیط زیست دارند. با اینکه بسیاري از فلزها مانند مس، آهن، منگنز، نیکل و رکم اهمیت ویژه
هاي باال  هاي باال سمی هستند. همه این عناصر در غلظت   ها ضرورت دارند ولی همه فلزها در غلظت براي سلول 

ــاختار فعال ملکول هاي گروهتوانند با متوقف کردن فعالیتمی هاي بیولوژیکی،  هاي آنزیمی ضــروري و تغییر س
سان و یا حیوانات وارد نمایند. ف      شدیدي را به ان سیار  سته   صدمات ب لزها به طور طبیعی در مقادیر مختلف در پو

هاي استخراج معدن، صنعت و کشاورزي به رهاسازي تشدیدي فلزها به محیط زیست  زمین وجود دارند. فعالیت
ست پدید می    شکالت جدي براي محیط زی ست.     انجامیده و م شر ا سالمتی ب شاء ورود   آورد و تهدیدي براي  من

گري، هاي صـنعتی باشـد. صـنایع ریخته   ها و زبالهپسـاب  ،هاي شـهري ضـالب سـمی به آب می تواند فا  يفلزها
هاي  سوزي، پسماندهاي صنایع و معادن، لوله کشی    هاي زبالهآبکاري، کوره هايهذوب فلزها، کارخان هايهکارخان

نیز در  برخی فرآیندهاي طبیعی .است سنگین در آب آشامیدنی    يدیگر دالیل افزایش فلزهااز قدیمی شهري و ... 
هاي  هاي زمین در آبمناطق، آرسنیک به طور طبیعی از الیه  سنگین به آب نقش دارند. در برخی از  ينفوذ فلزها

شدن منابع تامین آب   زیرزمینی حل می شامیدنی شود و باعث آلوده  شتر دگردمردم می آ واحدهاي تولید کننده   . بی
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صنعتی حاوي فلزها    ضالب  ستم هاي     داراي ،سنگین  يفا صفیه  سی ضالب     نیت ستند و روزانه مقادیر فراوانی فا
  ).  5 (شوندد که باعث آلودگی منابع آبی میننمایمحیط زیست یا شبکه فاضالب شهري می صنعتی را وارد

تواند مواد  ها میها اسـت. نفوذ آب از طریق خاك و صـخره  دهنده خاك و سـنگ منگنز از جمله عناصـر تشـکیل  
صر را حل نموده و آن  صورت محلول درآورد. با توجه به اینکه منابع آب زیرزمینی    معدنی از جمله این عن را به 

صورت دو ظرفیتی خواهد بود که در مواجهه با هوا       ستند منگنز موجود در آب به  سیک ه معموال در حالت آنوک
شود. این شکل منگنز به صورت رسوب نامحلول اکسید       هاي مختلف به منگنز چهار ظرفیتی تبدیل میدهیا اکسن 

باشـــد. منگنز در حال  هاي خیلی پایین در آب محلول نمیpHمنگنز در خواهد آمد. منگنز چهار ظرفیتی بجز در 
باتري خشک، شیشه و سرامیک،       هاي تولید کنندههاي صنعتی مانند کارخانه حاضر در پساب بسیاري از کارخانه   

ــازيرنگ ــازي، کبریتس ــیمی یافت  کارخانه تولید ورقه ،س ــنایع پتروش هاي گالوانیزه و به عنوان کاتالیزور در ص
هاي زیرزمینی  شـود. اگرچه منگنز جزء مواد ضـروري براي انسـان اسـت. اما حضـور مقادیر باالي آن در آب     می

سوب و ایجاد رنگ و لکه برروي     رنگ قهوه باعث ایجاد طعم نامطلوب در آب، تولید شکیل ر سیاه، ت اي مایل به 
هاي بخار، ایجاد سنگ  گیري به روش تبادل یونی، ایجاد رسوب در دیگلباس و ظروف، اختالل در فرایند سختی

سنگ    ستعد  شکیل بیوفیلم در لوله   کلیه در افراد م شد باکتري سازي، ت شکل گرفتگی و تغیی ها از طریق ر ر ها و م
سانی     طعم و بوي آب و مزاحمت ستم آبر سی شار و مقدار آب در لوله  هایی در  ) را درپی  ها(گرفتگی و کاهش ف

  mg/l4/0خواهد داشــت. مقادیر توصــیه شــده براي منگنز در آب آشــامیدنی توســط ســازمان جهانی بهداشــت  
  ).6-7باشد(می

اکسید، پتاسیم پرمنگنات و ازون) به همراه  کلرديهاي حذف این آالینده عبارتند از: اکسایش (اکسیژن، کلر، روش
شینی و  ته سازي با آهک هاي رزین ،کردنصاف ن صافی   -تبادل یون، نرم  سی سدیم کربنات،  سایش هاي تما -، اک
   زالل سازي، تصفیه بیولوژیکی و جذب سطحی -نشینیته

ضر، جاذب  سترده    در حال حا صورت گ صفیه آب به  هاي  هاي آلی و معدنی از آباي جهت حذف آالیندهها در ت
هاي پایین آن، دسترسی هاي اخیر، استفاده از خاك رس به عنوان جاذب به دلیل هزینه در سال  رود.آلوده بکار می

هاي خاص رس مانند سطح ویژه   آسان، عدم سمیت و پتانسیل تبادل یونی باال، بسیار متداول شده است. ویژگی       
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ــتفاده از رس به عنوان جاذب جهت حذف فلزهاي          ي ویژهباال، به این ماده قابلیت کاربرد        ــت. اسـ اي داده اسـ
  ).  8هاي خوبی را نشان داده است(ها، نتیجهمختلف، ترکیبات آلی و رنگ

نانو تکنولوژي یک ســیســتم  توجه زیادي به اســتفاده از مواد با ســاختار نانویی شــده اســت.  هاي اخیردر ســال
سی کارآمد علمی و مفید در   شتوانه       مقیاس ملکولی میمهند شرفته و پ شی کامال پی شد که رو اي براي کارها و با

ــت (منظور از مقیاس ملکولی یا نانودر حد        ــد) می 100nmتا  1nmمفاهیم علمی اسـ فناوري نانو، توانایی     . باشـ
شتند را به وجود آورده          ساخت مواد مصنوعی که در گذشته در محیط زیست وجود ندا ست که امکان  جدیدي ا

پذیري باال، مساحت سطحی (باال بودن نسبت     ست. این مواد به دلیل آسانی نسبی تولید و ساختمانشان، واکنش      ا
ــري و دیگر ویژگی ــطح به حجم)، طبیعت موزون بص ــان کاربرد دارند(س ــرفت9هایش ها در زمینه علوم و ). پیش

توان با اســتفاده از  را می دهد که بســیاري از مشــکالت جاري کیفیت آب مهندســی در مقیاس نانو نشــان می 
صاف     نانوجاذب ساختار و  شاهاي کاتالیزوري نانو سازي ارتقاء یافته با نانوکاتالیزورها حل   ها، نانو کاتالیزورها، غ

هاي صنعتی یکی دیگر از   نمود یا به میزان زیادي کاهش داد. استفاده نوآورانه از نانوذرات جهت تصفیه فاضالب   
  ن است.کاربردهاي بالقوه مفید آ

ــتند و به عنوان مواد نانو ژئولوژیکی به    ــی داراي ذرات اولیه در مقیاس نانویی هس از آنجایی که رس و مواد رس
شرفت  شمار می  شگرفی در بخش روند، در دو دهه گذشته، تحقیقات نانو ذرات و پی هاي مختلف  هاي آن، تحول 

ست. ذرات رس می  هاي مختلف واکنش  د با ترکیبات آلی از طریق راهتواننعلوم پایه و کاربردي به وجود آورده ا
سورفاکتانت  ستفاده می دهند. معموال از  سطح پلیت   هاي آلی ا شوند و گالري شود تا  هاي  هاي رس، ارگانوفیلیک 

سطح ارگانوفیلیک و محیط داخلی الیه    شوند.  صورت طبیعی با جابجایی و تبادل   ها میذرات رس باز  توانند به 
جایگزین    1هاي زنجیره بلند آلکیل آمونیوم   هاي آلی مختلف مانند یون   ي غیرآلی موجود با کاتیون  ها یونی کاتیون 

هاي آلی و توانند به عنوان جاذب براي آالیندهاي میهاي آلی تغییر یافته به صـــورت گســـتردهشـــوند. این رس
س (ســطح بیرونی و ســطح  هاي فلزي اســتفاده شــوند. به دلیل اندازه ریز ذرات رس و ســطح ویژه خاص ریون

                                                             
1 alkylammonium 
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سترده آن     داخلی) می سطح ویژه گ شوند. ابعاد نانویی ذرات رس،  ستفاده  ها و تمایل زیاد  توانند به عنوان جاذب ا
  )10هاي مناسب نموده است(ها را تبدیل به جاذب، نانورسها و ترکیبات آلیها جهت جذب سطحی یونآن

سیل تري متیل آمونیوم   سورفا  HDTMA2هگزاد ست   کتانتاز  هاي کاتیونی آلی با زنجیره بلند آلکیل آمونیومی ا
سطحی زئولیت    صالح  ستفاده می که معموال از آن جهت ا صالح نانورس نیز      ها ا سورفکتانت براي ا شود. از این 

  استفاده شده است.
ست نگرانی    شار نانوذرات و نانو مواد به محیط زی شان می درباره انت دهد که ذرات با  هایی وجود دارد. تحقیقات ن

هاي صحرایی جمع شده و همچنین نانو مواد کربنی نیز سبب آسیب     ها و مغز موشاندازه نانو در حفره بینی، ریه
ــوالتی مانند لوازم   11گردد (مغزي در ماهیان می ــترش در محصــوالت بوده و در محص ). نانو مواد در حال گس

هاي  ه نانوفناوري با خود محصوالت پیشرفته و پیشرفت   شود. با اینک آرایش و دیگر محصوالت خانگی یافت می 
هاي آب و فاضالب   خانهعلمی را به همراه داشته است، دانش علمی اندکی در زمینه سرنوشت نانومواد در تصفیه     

ــفیه وجود دارد (و یا اثرات بالقوه آن ــت که چیز زیادي در مورد اثرات  11ها بر فرایندهاي تص ). واقعیت این اس
دانیم و وضــعیت علم و دانش در مورد خطرات   و زیســت محیطی نانوفناوري در طوالنی مدت نمی  بهداشــتی 

  ).  12واقعی آن ناکافی است (
ها  در منابع تامین کننده آب آشامیدنی باعث به خطر افتادن سالمتی انسان    حضور یون هاي فلزي سنگین و سمی   

ــت می ــودو آلودگی محیط زیس ــتا یافتن .)13(ش ــادي براي رفع آلودگی آب  روش در این راس هاي موثر و اقتص
هاي انجام شده در استان قم معادن استخراج منگنز وجود دارد به طوري که بزرگترین    طبق مطالعهضروري است.   

مرکز استخراج منگنز خاورمیانه (ونارچ) در استان قم واقع شده است. با توجه به وجود این معادن، منابع آبی این  
باشــد. به همین دلیل و با توجه به اثرات بهداشــتی افزایش غلظت منگنز در چ) نیز آلوده به منگنز میمنطقه (ونار

  آب آشــامیدنی که در باال به آن پرداخته شــد در این پژوهش به بررســی کارایی نانوذرات رس اصــالح شــده با 
  پرداخته شد. هاي آبیدر حذف فلز سنگین منگنز از محلول HDTMAسورفاکتانت 

                                                             
2 Hexadecyltrimethyl ammonium 
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  اهداف پژوهش -1-2
در حذف منگنز از   HDTMAکارایی نانوذرات رس اصالح شده با سورفاکتانت    هدف اصلی این پژوهش تعیین  

  هاي ویژه زیر پیگیري شد:بود. در این راستا هدف هاي آبیمحلول

 نانوذرات رس اصالح شدههاي آبی توسط محلول درحذف منگنز از محلول pHتعین اثر .1

رس   هاي آبی توسط نانوذرات از محلول در حذف منگنز HDTMAتعیین اثر غلظت اولیه سورفاکتانت   .2
 سنتزي اصالح شده

سط نانوذرات از محلول تعیین اثر غلظت اولیه آالینده در حذف منگنز .3 صالح      هاي آبی تو سنتزي ا رس 
 شده

 رس سنتزي اصالح شده هاي آبی توسط نانوذراتمنگنز از محلولتعیین اثر زمان تماس در حذف  .4

 هاي آبی توسط نانوذرات رس سنتزي اصالح شدهمنگنز از محلولتعیین اثر جرم جاذب در حذف  .5

ــب (فرندلیخ یا النگمویر) جذب منگنز از محلول  .6 ــط نانوذرات رس  تعیین ایزوترم مناسـ هاي آبی توسـ
 سنتزي اصالح شده

  نانوذرات رس سنتزي اصالح شدههاي آبی توسط تعیین ضرایب سینتیکی جذب منگنز از محلول .7
 

  هاهاي پژوهش یا فرضیهسوال -1-3
 رابطه دارد.  هاي آبی توسط نانوذرات رس اصالح شدهبا میزان حذف منگنز از محلول pHمتغییر .1

ــورفاکتانت    .2 ــط نانوذرات رس  با میزان حذف منگنز از محلول HDTMAمتغییرغلظت اولیه سـ هاي آبی توسـ
 رابطه دارد.  اصالح شده

شونده در حذف منگنز از محلول  .3 شده     متغییرغلظت اولیه جذب  صالح  سط نانوذرات رس ا موثر   هاي آبی تو
   است.

 رابطه دارد. هاي آبی توسط نانوذرات رس اصالح شدهزمان تماس با میزان حذف منگنز از محلول متغییر .4

 رابطه دارد. اصالح شدههاي آبی توسط نانوذرات رس جرم جاذب با میزان حذف منگنز از محلول متغییر .5
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  هدف کاربردي -1-4
هاي آبی آلوده توسـط نانورس اصـالح شـده با سـورفاکتانت      ارائه راهکار مناسـب جهت حذف منگنز از محلول 

HDTMA   
  

  هاها و اصطالحواژه -1-5
 +cloisite Na   نــام تجــاري رس مونتموریلونیــتMontmorillonite ــرکــت   Southern clay productشـ

(Gonzales, Texas, USA)  .است  
cloisite 15A و cloisite 30B شرکت  مختلف هايسورفاکتانت  با شده  اصالح  رس محصوالت  تجاري هاينام 

Southern clay product (Gonzales, Texas, USA)  .است  
SMS )surfactant-modified zeolite سورفکتانت را گویند.) زئولیت اصالح شده با  

صالح نانوذرات رس و ارگانوفیلیک      HDTMAسورفاکتانت کاتیونی   سیل تري متیل آمونیوم) که جهت ا (هگزاد
  شود.کردن آن استفاده می

 XRD)X- rayجهت تعیین اندازه ذرات و بدسـت آوردن خصـوصـیات نانو ذرات رس مورد بررسـی از روش     

diffractionشود.) استفاده می  
ــطح نانوذرات رس از     ــی مرفولوژي سـ عکس برداري   SEM(Scanning electron microscopy)جهت بررسـ

  شود.میکروسکوپی استفاده می
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  مقدمه: -2-1
خالصه ماشینی شدن زندگی احتیاجات بشري به آب با افزایش شهرنشینی و پیشرفت صنایع مدرن و یا به طور 

ها را از میزان مصرف سرانه آب افراد آن بررسی ملت این ماده حیاتی بیشتر شده تا جایی که حتی تمدن
آب کره زمین به صورت  %7/1ها و دریاها قرار گرفته است و آب کره زمین در اقیانوس %5/96. )1(نمایندمی
شور است. هاي لبمانده به صورت آبهاي کره زمین شیرین و درصد باقیآب %8/0ا هاي قطبی است. تقریبیخ

میلیون نفر در  3/2اند و تقریبا بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان، از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی محروم
میلیاردي  6جمعیت  اگر رشد فعلی جمعیت ادامه یابد،). 14کنند که با کمبود آب مواجه است(مناطقی زندگی می

 يافزایش شدیدنیز سال دو برابر یا بیشتر خواهد شد و به همان نسبت میزان نیاز به آب  50دنیا در کمتر از 
محسوس است که  هاي شیرینکاسته شدن آب ،خواهد یافت. این در حالی است که توام با زیاد شدن جمعیت

نمایند. ، صنعتی و کشاورزي انسان را تهدید میاجتماعیهاي هاي بزرگی از نظر پیشرفتدر نتیجه آن محدودیت
این مساله فکر انسان را به شدت به خود مشغول نموده، زیرا نداشتن آب کافی و مناسب براي صنعت و کشاورزي، 

هایی هستند تا ها در جستجوي راهتمدن و نسل انسان را به نابودي خواهد کشانید. در حال حاضر اکثر دولت
هاي شیرین موجود در اجتماعات را در صنعت، کشاورزي و آشامیدنی مورد تري، آبه نحو مناسببتوانند ب

  استفاده قرار دهند.

درصد در سال، افزایش تولید  5/2) با رشد جمعیت دنیا به میزان FAOطبق برآورد سازمان خواروبار جهانی (
میلیون  360هاي زیر کشت از افزایش دادن زمیندرصد باشد و این امر از راه  75/3تا  5/3مواد غذایی بایستی 

هاي جدید میلیون اکر یا بیشتر ممکن است تا حدودي عملی گردد. درنتیجه براي زمین 500اکر در حال حاضر به 
  ).1ها که مناسب با کشت مربوطه باشد تهیه شود(زیر کشت بایستی آب مورد نیاز آن

رسد و درصد آب موجود در اجتماعات به مصرف کشاورزي می 50در حال حاضر در بیشتر نقاط دنیا حداقل 
هاي جدید کافی نباشد، در هر صورت بحران شاید این درصد آب مصرفی در آینده براي زیر کشت بردن زمین

اکنون که شروع هزاره سوم میالدي است دامنگیر اکثر کشورهاي دنیا شده است. به عنوان مثال آب حتی از هم
  هاي شدیدي شد. اي اخیر دچار خشکسالیهایران در سال
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  منابع آب -2-2
هاي موجود در کره زمین در درصد از آب 2/97منابع گوناگون براي تامین آب وجود دارد. از نظر مقدار و حجم 

ها، آب موجود در ها، دریاچهها به شکل رودخانهدرصد از آب 8/2اند و فقط ها و دریاها انباشته شدهاقیانوس
  باشد.هاي آب زیرزمینی میها و سفرهاتمسفر، آب موجود در خاك

  هاي سطحیآب -2-2-1

هاي سطحی به صورت نهر، رودخانه دهند. آبهاي سطحی را تشکیل میهاي برف و باران، آببخشی از بارش
بخشی از این آب  شود.باشند. لذا این آب براي موارد آشامیدنی، کشاورزي و صنعتی استفاده میها میو دریاچه

شود. نوع و میزان مواد موجود در هاي ذخیره آب مانند سدها و آبگیرها هدایت میهاي آب به محلتوسط کانال
هاي مورد استفاده قرار گرفته به صورت هاي سطحی بستگی به مسیر عبور آب دارد. عالوه بر این، آبآب

هاي هاي سطحی شوند. کیفیت آبآلودگی بیشتر آبتوانند سبب هاي خانگی میهاي صنعتی و فاضالبپساب
هاي مختلف سطحی از لحاظ مقدار مواد محلول و معلق به دلیل سیالبی و طوفانی شدن و تغییر دما در طی فصل

  ).15هاي زیرزمینی است(هاي سطحی بیشتر از آبهاي آبسال متغییر است ولی به طور کلی کدر بودن آلودگی

  حیهاي سطهاي آبویژگی

 .زالل نیستند 

 pH باشد.می 7-8ها در حدود این آب 

 ها، نفت و روغن کند. ممکن است حاوي دترجنتها در نقاط مختلف تفاوت میمواد آلی موجود در این آب
 و فلزهاي سنگین باشند.

 ها هستند.معموال آلوده به میکروارگانیسم 

 باشد.ها ممکن است زیاد مقدار آمونیاك، فنل و نیترات این آب 

 هاي کشاورزي، ناشی شوند معموال داراي نیترات و فسفات قابل توجهی هستند به هاي سطحی از آباگر آب
  ).17شود(ویژه در مناطقی که از کودهاي شیمیایی استفاده می


