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 چکیده

حران های جوی و تشديد شونده که هم اکنون جهان و مخصوصاً کشور ايران با آن روبروست مسئله يکی از ب       

توسعه پايدار بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذايی هر کشور )به ويژه کشور های جهان سوم . کمبود آب می باشد

 نیز خود در گرو تأمین به موقع(، يکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی آن کشور می باشد. توسعه بخش کشاورزی 

افزون  افزايش روزاز طرفی آب برای نیاز محصوالت کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبِ آبیاری است.  و به اندازه

جمعیت جهان و در نتیجه افزايش نیاز بیشتر به تولیدات کشاورزی و مواد غذايی از يک سو و از سوی ديگر 

اهش کیفیت آب های موجود به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، بهره محدوديت منابع آب و روند ک

برداری بهینه از منابع آب را در تمام زمینه ها به خصوص در بخش کشاورزی که بیشترين سهم مصرف آب را دارا 

می باشد، ضروری ساخته است از اين رو عالوه بر مهار آب های سطحی، حفظ کیفیت آب های موجود، بهره 

ی از آب های نامتعارف و صرفه جويی در مصرف آب در تمام زمینه ها، اصالح روش های آبیاری سنتی و به بردار

در راستای  صنعت آب و فاضالب آبیاری و فناوری نانو دربايستی کاربرد کارگیری روش های آبیاری تحت فشار 

اين بخش به  و بهره بر داران نندگاننه تنها از سوی دولت که بايد از طرف همه تولیدکصرفه جويی در مصرف آب 

 .شدت مورد توجه قرار گیرد

 .نانوتکنولوژی، آب و خاک، صنعت آب، تصفیه آب :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

افزایش جمعیت جهان و کاهش منابع آب، نگرانی هایی را در باره تامین آب مورد نیاز کشورهای مختلف در سراسر جهان به 

که در نتیجه افزایش آلودگی های زیست محیطی شدت پیدا می کند ، سبب شده است تامین  وجود آورده است و کمبود آب

آب مورد نیاز مردم به یکی از مشکالت اساسی جهان امروز تبدیل شود امراض ناشی از آلودگی منابع آب بهداشتی ، روزانه 

حالی است که آب دسترسی به یک منبع مناسب  سبب کشته شدن هزاران و شاید ده ها هزار نفر از مردم جهان می شود. این در

اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و  .برای مصارف گوناگون را فراهم خواهد آورد

راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضالب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. استفاده از 

کاربردهای فناوری نانو در  .استفاده مجدد از منابع آب ایجاد کرده است در تصفیه اب وفیلترهای نانومتری ، تحول عظیمی را 

فیلترهای فیزیکی با  . این خصوص عبارتند از : نانو سنسورها ، نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات

ها، ویروس ها و حتی واحدهای کوچک پروتئینی را به صورت کامل و صد درصد توانند باکتریمیمنافذی درحد نانومتر 

غربال کنند؛ همچنین با استفاده از جداکننده های الکتریکی که به وسیله صفحات ابرخازن یون ها را جذب می کنند ، می توان 

هشی در سطح دنیا نشان می دهد که تصفیه آب یکی از بررسی فعالیت های پژو .نمک و مواد سنگین را نیز از آب جدا کرد

مهم ترین زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنعت آب است و با بهره گیری از آن ، هزینه های تصفیه آب به میزان قابل 

کاربرد نانو  توجهی کاهش خواهد یافت . استفاده از فیلترهای نانومتری به منظور افزایش بازیابی آب در سیستم های موجود و

حسگرهای زیستی برای تشخیص سریع و کامل آلودگی آب از مهم ترین موارد کاربرد نانو فناوری در صنعت آب و فاضالب 

نانو “نانو تکنولوژی فناوری جدیدی است که تمام دنیا را فراگرفته است و به تعبیر دقیقتر  نانو تکنولوژی، فناوری نوین .است

  "نیست بلکه همه آینده استتکنولوژی بخشی از آینده 

 تعريف نانو تکنولوژی

نانو تکنولوژی، توانمندی تولید مواد،ابزار ها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده  

در کوچکترین  از خواص آنها درمقیاس نانو می باشد. علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش وسایل و ساختار هایی که

نانومتر یا کوچکتر وجود دارند . از تعاریف فوق بر می آید که نانو تکنولوژی یک رشته نیست بلکه ( 2۰۰واحد دیمانسیون ) 

هر چند آزمایش ها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از ابتدای دهه قرن بیستم به طور  رویکرد جدیدی در تمام رشته هاست .

اثرات تحول آفرین،معجزه آور و باور نکردنی نانو تکنولوژی در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که جدی پیگیری شده اما 

نظر تمامی کشور های بزرگ به این موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای تحقیقاتی 

 ۹۶۰، 2۰۰۴میلیون دالر و در سال ۴۰۰، 2۰۰1درسال  خویش طی دهه اول قرن بیست و یکم محسوب نمایند .به طوریکه ژاپن

بیلیون دالر اختصاص داده است .  ۷/۳حدود  2۰۰۸-2۰۰۵میلیون دالر هزینه کرده است و آمریکا برای این امر در سالهای 

عتی پیش استفاده از این فناوری در کلیه علوم باعث شده است که تحقیقات در زمینه نانو به عنوان چالش اصلی علمی و صن

روی جهانیان باشد . نانو تکنولوژی دارای سه شاخه نانو فناوری خشک، مرطوب،و محاسبه ای است که از نظر کاربردی در 

 .پزشکی و صنایع غذایی کاربرد دارد-علوم مختلف به خصوص در ساخت و تولید مواد الکترونیکی

 نانو تاريخچه
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با  1۹۵۹م نظری و دارنده جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال در جهان چهل سال پیش ریچارد فیمن متخصص کوانتو

اصول فیزیک،  " عنوان آن پایین فضای بسیاری هست به بررسی بعد رشد نیافته علم مواد پرداخت وی در آن زمان اظهار داشت

زند او فرض را بر این قرار داد  تا آنجایی که من توانایی فهمش را دارم، بر خالف امکان ساختن اتم به اتم چیزها حرفی نمی

که اگر دانشمندان فرا گرفته اند که چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه ها را با مقیاس های کوچک بسازند، پس خواهیم 

توانست که آنها را کوچک و کوچکتر نماییم . در واقع آنها به مرزهای حقیقی شان در لبه های نا معلوم کوانتوم نزدیک 

به طوری که یک اتم را در مقابل دیگری به گونه ای قرار دهیم که بتوانیم کوچکترین محصول مصنوعی و  خواهند بود

ساختگی ممکن را ایجاد نماییم و جای این سوال باقی می ماند که با استفاده از این فرمهای بسیار کوچک چه وسایلی می توانیم 

ا تصور کرد که صدها بار از یک سلول منحصر به فرد کوچکتر فیمن در ذهن خود یک دکتر مولکولی ر " ایجاد کنیم ؟

خواهد بود و می تواند به بدن تزریق شود و درون بدن برای انجام کاری یا مطالعه و تایید سالمتی سلولها، انجام ترمیمی و به 

نوریوتا ینگوچی استاد علوم  طور کلی برای نگهداری بدن در سالمت کامل به سیر بپردازد .واژه فناوری نانو اولین بار توسط

دانشگاه توکیو مطرح شد .او این واژه را برای توصیف ساخت مواد )وسایل(دقیقی که تلورانس ابعادی آنها در حد نانومتر می 

باشد،به کاربرد . مینسکی توانست به تفکرات فیمن قوت ببخشد مینسکی پدر هوش مصنوعی و شاگردش درکسلرگروهی از 

وتر را به صورت انجمنی دور هم جمع کردند . او افکار جوانترها را با یکسری ایده ها که خودش نانو دانشجویان کامپی

 MIT ازدانشگاه 1۹۹1تکنولوژی نامگذاری کرده بود مشغول می داشت . درکسلر تنها درجه دکتری نانو تکنولوژی را در سال 

ایی بسیار از فناوریهای مهم ازجمله فناوری اطالعات و دریافت داشت او یک پیشرو در طرح نانو تکنولوژی است . شکوف

 . بیوتکنولوژی به عنوان دو دستاورد بسیار عظیم قرن بیستم بدون بهره گیری از نانو تکنولوژی دچار اختالل خواهند شد

 گزارشی از مصرف آب در ايران 

میلیارد متر مکعب استحصال  ۹۰منابع تجدید شونده میلیاردمترمکعب  1۳۰در مورد توسعه منابع آب در ایران در حال حاضر از   

میلیارد آن در صنعت و شرب و بهداشت مصرف مى شود یعنى  ۵میلیارد متر مکعب آب دربخش کشاورزىو ۸۵می گرددکه

میلیارد مترمکعب آب از کشور خارج و عمدتاً به دریاهاى خزر و خلیج فارس مى ریزندکه دراین زمینه  ۴۰در سال حدود

با مطالعات جامع مهندسى، زیست محیطى با احداث تاسیسات مهم از قبیل آبندها وسدها از خارج شدن آب از کشور  بایستى

 ۵۰با توجه به نسبت حجم آب مورد استفاد ونرخ بهره ورى و رشد فعلى جمعیت که پیش بینى شده است در جلوگیرى شود. 

رفى چون جمعت دو برابر شده در نتیجه محصوالت کشاورزى و در نتیجه میلیون نفر برسد، از ط 12۰سال آتى به دو برابر یعنى 

میلیارد مترمکعب داشته باشیم در حالى که کل پتانسیل منابع آب تجدید شونده  کشور 1۷۰حجم آب نیزبایستى دو برابر یعنى 

ازی کنیم و کارآیی آن را باال .پس ما بایستی  مصرف همین مقدار آب را بهینه سمیلیارد مترمکعب در سال بر آورد شده  1۳۰

درصد از منابع آبی کشور ۹۳درزمینه افزایش کارایى مصرف آب در بخش کشاورزى)با توجه به اینکه مصرف کننده ببریم. 

درصد  1۰است( مى توان گفت اگرکارایی مصرف باال رود راندمان مصرف در کشور باال مى رود به طور مثال اگر ما بتوانیم 

میلیارد مترمکعب تأمین خواهد شد که برابر است با  ۵/۸ب در این بخش را افزایش دهیم حجم آبی معادل کارایى مصرف آ

میلیون مترمکعب خواهد بود و در حال حاضر کارایی مصرف آب  2۰۰سد مثل سدکرج باظرفیت  ۴2حجم آب ذخیره شده در 

 1۷۵متوسط با مصرف یک متر مکعب آب به طور متوسط در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگربسیار پایین مى باشد بطور 

کیلوگرم محصول تولید می شود. همچنین تولید در واحد سطح بسیارپایین است. لذا متولیان آب و خاک کشور عالوه بر 
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از هم اکنون سیاست ها و استراتژى هاى افزایش کارایى مصرف آب، توسعه منابع آب  سرمایه گذاری های دولتی بایستی 

 زند.پردابمورد نیاز نوین نانو تکنولوژی  فناوری های  به کارگیریمراه با ه

 

 اهمیت کاربرد فن آوری نانو در صنعت آب  

فن آوری نانو طی مدت کوتاهی که از ظهور آن می گذرد کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون یافته است. در نتیجه صنعت 

این مساله جدا نمی باشد و در بخشهای گوناگون آن، شامل ساخت سدها، حفاظت آب، به عنوان یکی از پایه های حیات، از 

امروزه در جهان بسیاری  .خطوط لوله انتقال آب، تصفیه آب و پساب، شیرین سازی آب و غیره، فنآوری نانو کاربرد یافته است

هداشتی دسترسی ندارند. حدود یک از مردم به دالیل بالهای طبیعی، جنگ و زیر ساختهای ضعیف خالص سازی آب، به آب ب

کودک به علت مبتل شدن به امراض ناشی از مصرف آب غیر بهداشتی  ۵۰۰۰میلیارد نفر به منابع آبی دسترسی ندارند. روزانه 

می میرند. تمام تالش پژوهشگران این است که با کمک روشها و فن آوریهای جدید بتوانند این مشکلها را کاهش دهند. یکی 

فن آوریها، فن آوری نانو است. در مجموع کاربردهای متعددی را می توان در زمینه استفاده از فن آوری نانو متصور بود از این 

 -۳رنگ زدایی از آب آشامیدنی،   -2استفاده از ذرات نانو ساختار در تصفیه آالیندهها،   -1 :که اهم آنها در ذیل آمده است

استفاده از نانو   -۷نانو بسپارهای متخلخل،   -۶نانو لوله های جاذب گازهای سمی،  -۵نانو پوششها، -۴نمک زدایی از آب،  

فن آوری نانو با  حذف آرسنیک موجود در آب با استفاده از فنآوری نانو.   -۹صافیهای نانو،  -۸ذرات در تصفیه پس آبها، 

-2، نانومتری به منظور افزایش بازیابی آبغشاهای صاف کننده  -1ی تواند در تهیه آب تمیز کمک کند: روشهای زیر م

نانو مواد برای بهبود -۳، روشهای سازگار با محیط زیست جهت تصفیه ی آبهای زیر زمینی به وسیله اجزای معدنی و آلی

 نانو حسگرهای زیستی برای تشخیص سریع آلودگی آب -۴، کارایی فرایندهای فتو کاتالیستی و شیمیایی

 

 ر آبیاریکاربرد فناوری نانو د

استفاده از فناوری نانو در افزایش راندمان مصرف آب، اصالح خصوصیات خاک از جمله ظرفیت نگهداری آب در خاک، 

های نسل چکانهای آبیاری تحت فشار، ساخت قطرهها در سیستمها، کاهش خوردگی و زبری جدار لولهساخت سوپر جاذب

کاربردهای این فناوری در زمینه مسائل آب در بخش علوم و مهندسی آبیاری جدید با قابلیت تنظیم دقیق فشار آب از جمله 

رای اینکه آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت کنترل شده صورت گیرد سامانه هوشمند آبیاری مزارع با استفاده ب .باشدمی

ه با اندازه گیری میزان رطوبت شود کاز نانو حسگرها تولید شده است. در این سیستم، در کنار هر درخت سنسوری نصب می

به عالوه   .شودها باز و آبیاری انجام میکند و بر اساس میزان رطوبت خاک، دریچهخاک فرامینی را برای این سامانه صادر می

نش دهند که به محض ایجاد تنش در گیاه از جمله کمبود مواد غذایی )تنانو حسگرهایی وجود دارند که به ما این امکان را می

ها با پاالش مداوم کیفیت خاک به محض از آن با خبر شده تا نسبت به بر طرف کردن آن اقدام نماییم. نانو حسگر (کودی

ورود آالینده به خاک اعالم خطر کرده و قبل از وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر ما را آگاه خواهند ساخت. در حوضه کود 

عناصر  استفاده از -1 :ولید( شاید بتوان کاربرد فناوری نانو را به سه قسمت تقسیم کردهای موثر بر ت)یکی از مهمترین نهاده

ها که حاوی عناصر غذایی استفاده از نانو کپسول -۳، وسیله نانو مواد پوشش کودها به -2، غذایی به صورت ذرات نانو

رو، آلوده شدن های پیشرف دیگر یکی از چالشاز ط (.باشدها میدر حال حاضر تمرکز تحقیقات در این نوع کود)باشند می
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های اصالح کننده باشد. نانو ذرات آهن نسل جدیدی از فناوریهای آلی خطرناک و فلزات سنگین میها با آالیندهخاک

های محیط زیست بسیار مناسب محیط زیست هستند که برای تغییر شکل و سمیت زدایی محدوده وسیعی از آلوده کننده

 .دباشنمی

 

 استفاده از فناور ی نانو در ساخت کانالهای خاکی

 .شود تا خاک محکم به هم بچسبدشود و باعث میبر پایه نانو فناوری ساخته شده است و با خاک رس مخلوط می یمحلول 

کانالها فرسایش ر توانیم به کار ببریم، با استفاده از این محلول دیگهای خاکی و روستایی میجادهکانالها واین محلول را در 

این محلول همانند  .کندشود، به نوعی همانند آسفالت عمل میشود و خاک آن تثبیت و محکم میها گل نمیجادهنمیابند و

 .کندکند، عمل مییمان را سفت میمحلولی که س
 

 ها جهت شرب و کشاورزیآب  نمک زدايی و تصفیه ی اقتصادی تر

 آب جمعیت جهان( دچار کمبود %۳2کشور جهان )معادل  ۴۸میالدی ،  2۰2۵سال سازمان ملل پیش بینی کرده که در 

فناوری از زمینه های مورد توجه در دفاع نانو  به کمک آب  آشامیدنی و کشاورزی می شوند، تخلیص و نمک زدایی

برابر کمتر  1۰صرف انرژی دریا را با  آب  یی طراحی شده می توانندنانو  سامانه های .پیشگیرانه و امنیت زیست محیطی است

فیلترها امکان تصفیه نانو ذرات و نانو استقاده از .برابر کمتر از دستگاه تقطیر،نمک زدایی کنند 1۰۰از دستگاه اسمز معکوس، و 

 آب  فیلترها در حذف آلودگیهای میکروبی نانو را با سرعت و دقت بیشتر فراهم می کند همچنین استفاده از آب و بهسازی

(Bioremediation) کاربری گسترده ای دارد. 
 

 ساخت مواد پوششی جديد و کارا برای پوشش درون لوله های فلزی

 .این مواد پوششی به منظور جلوگیری از خوردگی ناشی از سیاالت و کاهش زبری جداره لوله ها به کار می روند

 

 و مواد کامپوزيت برای تولید انواع قطره چکان بکار گیری پلیمرها

را دارند همچنین به واسطه ی نوع مواد اولیه ی مورد  آب  ه چکان های ساخته شده با این مواد قابلیت تنظیم دقیق فشارقطر

 .استفاده این قطره چکان ها نسبت به نفوذ ریشه گیاه مقاوم هستند

 

 ب های نامتعارف آدر استفاده از   ی خورشیدی و فناوری نانوژکاربرد انر 

ده بسیاری از آبهای نامتعارف سطحی )شور یا فاضالب ها ( بدلیل کیفیت پایین آنها در کشاورزی وکشت از آنجائیکه استفا

های آبی محدودیت هایی به همراه دارد ، لیکن بدلیل کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی استفاد ه صحیح از این آبها اجتناب 

مواد شیمیایی گران قیمت ، کیفیت آب را با روشهای جدید فناوری  ناپذیر می باشد . در همین ارتباط می توان بدون استفاده از

نانو بهبود بخشید . بطوریکه بطور مثال جهت حذف میکروارگانیزم های بسیار ریز در فاضالب ها از کلر بعنوان ماده ضدعفونی 

ش کلر با آالینده های استفاده می شود که در این حالت ترکیبات آلی بسیاری در آب بوجود خواهندآمد که حاصل واکن

شیمیایی می باشد و از نظر زیست شناسی تجزیه ناپذیر و سمی می باشند و نمی توان آنها را از آب حذف نمود و وقتی به محیط 

زیست منتقل شوند مشکالت بسیاری را هم برای محصول و هم برای محیط ایجاد می کنند .با استفاده از فرایند جدید تصفیه 
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ری خورشیدی که جایگزین روش های قبلی در تصفیه آب های سطحی می گردد می توان با آلودگی هایی مانند نانو کاتالیزو

وبا که منشاء موجودات ریز و ترکیبات آلی دارند مقابله نمود و آبهای سطحی مشکوک را به یک منبع آب مناسب آبیاری 

روش بدین صورت است که بطور طبیعی میکروارگانیزم ها کشاورزی یا آبزی پروری تبدیل کرد .مکانیزم تصفیه آب در این 

خورشید بهمراه  UV ترکیبات شیمیایی بزرگ را متابولیز نموده و خود تکثیر می شوند بنابراین با استفاده از نوعی انرژی )اشعه

لید شده از واکنش بطوریکه انرژی تو . کاتالیزورهای نوری انرژی الزم جهت تجزیه این میکروارگانیزم ها تامین می شود

سلول های کاتالیزوری نوری آبزیان و کشاورزان تحویل دهد . از آنجائیکه کاتالیزورهای نوری خورشیدی موارد کاربرد متنوع 

دیگری نیز دارند و از آنها درتولید انرژی خورشیدی ارزان قیمت می توان استفاده نمود،فرایند تصفیه آب بسیار مقرون به صرفه 

 خواهد بود 
 

 تصفیه کنندهای نانويی

صافیهای نانو: یکی دیگر از کاربردهای مهم فناوری نانو در محیط زیست، استفاده از صافیهای نانویی در تصفیه آب و تصفیه 

پساب است. صافیهای نانو می تواند تقریباً از هر منبع آبی، آب پاک به وجود آورد و تمام باکتر یهای موجود در آب را حذف 

مورد استفاده در فرایند تصفیه کنندهای نانویی معموال مولکول های بزرگ را دفع می کند و در مقایسه با روش  کند. غشای

این فرایند قادر است  .های دیگر قادراست با صرف انرژی کمتر آب چاه ها یا آب های سطحی را نیز به خوبی تصفیه کنند

یی با منشا آلی و امالح کلسیم و منیزیم را از آب جدا کند. از دیگر انواع باکتری ها، ویروس ها، آفت کش ها، آالینده ها

کاربردهای تصفیه کننده های نانویی می توان به حذف مواد شیمیایی که به منظورکشتن موجودات مضر به آب اضافه شده اند، 

شاره کرد. نظر به این که در حذف فلزات سنگین، تصفیه آبهای مصرفی، رنگ زدایی و حذف آلوده کنندهها و حذف نیتراتها ا

فرایند تصفیه کنندهای نانویی از هیچ ماده شیمیایی برای سختی گیری آب استفاده نمی شود، بنابراین اثرات منفی زیست 

در  .محیطی آن به مراتب کمتر از روش های شیمیایی معمول است روش نانوفیلتراسیون طی چند سال گذشته رونق گرفته است

ی نانویی جدا سازی براساس اندازه مولکول صورت می گیرد و فرآیندی فشاری است.در ضمن امکان تصفیه کننده ها

 .استفادهی آسان از روشهای تصفیه را برای عموم فراهم میکند و بدون عمل شیمیایی تصفیه را انجام می دهد
 

 استفاده از نانو لوله های کربنی

و از جنس کربن می توانند به طور یکنواخت ردیف شوند تا غشاهای دارای منافذ با نانولوله های کربنی لوله هایی در اندازه نان

مقیاس نانو تشکیل دهند. این غشاها م ی توانند آالیند هها را حذف نمایند. منافذ با مقیاس نانویی این صافیها نسبت به 

سطح باال، نفوذپذیری باال و پایداری مکانیکی  فنآوریهای تصفیه دیگر، انتخابی تر عمل می کنند. نانولوله های کربنی، مساحت

و گرمایی خوبی دار ند.نانو لوله های کربنی یکی از سفت ترین مواد به شمار می آیند و در عین استحکام باال بسیار انعطاف 

رابر مواد شیمیایی برابر آلومینیوم است. نانو لوله ها مقاومت خوبی در ب ۵۰۰مقاومت یک نانو لوله نسبت به وزنش  .هستند پذیر

نانو لوله ها خاصیت . داشته و از پایداری گرمایی باالیی برخوردارند. نانو لول ههای کربنی از لحاظ کاتالیزگری فعال می باشند

غشاهای نانولوله های کربنی می توانند به وسیله  . مویینگی باالیی دارند و می توانند گازها و مایعات را در خود جای دهند

ن یک کاغذ سیلیکونی یا ذرات نانوی کاتالیزور فلزی ساخته شوند که سبب ایجاد نانو لوله های کربنی می شود که پوشاند

بصورت عمودی ردیف شده و بصورت فشرده بسته بندی می شوند . سپس، فضاهای بین نانوتیوبهای کربنی می توانند با مواد 

 .سرامیکی پر شوند تا پایداری غشا را افزایش دهند
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 نانوبسپارهای متخلخل

هنگامی که آالینده های آلی آب گریز از طریق آب وارد خاک می شوند، به راحتی توسط ذرات جامد غیرمحلول در آب 

جذب و از آب جدا می شوند. پدیده جذب و دفع اینگونه آالینده ها از آب به خاک و از خاک به هوا بسیار پیچیده است و به 

اللیت در آب، آب موجود در شبکه خاک و رقابت اجزای گوناگون خاک برای جذب این ذرات عوامل متعددی از قبیل ح

هنگامی که بیش از یک مولکول آب گریز در محیط وجود داشته باشد، مولکول های آالینده به جسمی متصل  .بستگی دارد

یل نانو بسپار های متخلخل که شباهت زیادی به می شوند که از لحاظ شیمیایی بیشترین شباهت را به آنها داشته باشد. به همین دل

مولکول های مواد آالینده دارند، مناسب ترین وسیله برای جداسازی این نوع آالینده های آلی از آب و خاک بشمار می روند. 

 -2، ی آب آشامیدن جداسازی آالینده های آلی از  -1:به طور کلی کاربردهای زیست محیطی این نانوساختارها عبارتند از

منابع آبی آلوده شده به پاکسازی  -۳، واحدهای صنعتی مانند نیروگاه های هسته ای برای استفاده مجدد از آنهاتصفیه پسابهای 

باتوجه به این که نانوبسپارهای متخلخل به کرات مورد استفاده  .پاکسازی منابع آب زیرزمینی از آالینده های آلی -۴مواد نفت،

 .براین هزینه های تصفیه به مراتب کمتر می شودقرار می گیرند، بنا

 نانو حسگرها

اگر چه حسگرهای گوناگونی برای آشکار نمودن آلودگی ها و مواد آلوده وجود دارند ولی فن آوری نانو امکان ایجاد نسل 

 .کم را آشکار می نمایندهای جدیدی از حسگرهای با توانایی باال را فراهم می نماید که مواد آالینده در مقادیر و غلظت های 

 

 رنگ زدايی از آب آشامیدنی

منشأ تولید  رنگ موجود در آب آشامیدنی نه تنها به خاطر ظاهر آن باید از آب زدوده شود، بلکه چون این رنگ ها می توانند

و دیگر  کلروفرم نیز باشند، خطرناک محسوب می شوند. این ماده هنگام ترکیب با کلر موجب تشکیل 1تری هالو متان 

اسیدهای معدنی با جرم  ترکیبات هالوژنة مضر و سرطان زا می شود . رنگ موجود در آب طبیعی معموالً ناشی از وجو د

موجود در آب حاصل می شوند. اغلب  گرم بر مول است . اسیدهای مذکور در اثر تجزیة مواد آلیِ ۵۰۰۰۰تا  ۸۰۰مولکولی 

درصد  ۹۹با استفاده از غشاهای نانو می توان تا  جداسازی مواد فوق نیستند، لیکنروش های متداول برای تصفیة آب قادر به 

 . این گونه مواد را به سهولت از آب جدا کرد
 

 کاربردهای نانوتکنولوژی در تهیه ی آب پاک

 1٫کند؛  تواند در تهیه آب تمیز کمکبرخی کاربرد های فناوری نانو در عرصه صنعت آب فناوری نانو با روشهای زیر می

روشهای سازگار با محیط زیست جهت تصفیه آبهای زیر زمینی  2٫غشاهای فیلتر اسیون نانو متری به منظور افزایش بازیابی آب 

نانو حسگرهای زیستی  ۴٫نانو مواد برای بهبود کارایی فرایندهای فتو کاتالیستی و شیمیایی  .۳به وسیله اجزای معدنی و آلی 

 .آب  جهت تشخیص سریع آلودگی

 

 نانوفیلترها 

تاریخچه نانو فیلتراسیون به دهه هفتاد میالدی زمانی که غشاهای اسمز معکوس بافشارهای نسبتاً پایین همراه با جریان آب تصفیه 

منجر به  ای قابل قبول، بسط و توسعه پیداکردند باز می گردد. استفاده از فشارهای بسیار باال در فرآیند اسمز معکوس، اگر چه
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یه آب با کیفیت بسیار عالی می شد، ولیکن به همان نسبت هزینه گزاف انرژیمصرفی عاملی نگران کننده به شماره می آمد. ته

از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود. بنابراین استفاده از غشاهایی با میزان درصد  در نتیجه، تهیه آب با استفاده از این روش

ا با قدرت نفوذ آب بیشتر و به طبع آن، افزایش حجم آبتصفیه شده با کیفیتی مطلوب )درحد پایین تر ترکیبات محلول، ام حذف

استانداردهای مورد نظر( در فناوری جداسازی یک پیشرفت قابل مالحظه، به شمار می آمد. از ین رو غشاهای اسمز معکوس با 

اسیون فرآیند غشاییجدیدی است که خواص آن بین فشار پایین،بعنوان غشاهای نانو فیلتراسیونی شناخته شدند.نانو فیلتر

بار( قابل استفاده می باشد. به علت عمل  2۰-1۰فرایندهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون قرار دارد و دراختالف فشار پایین )

ز نبوده و پساب تولیدی نیا نمودن در فشارپایین و بازیابی باالتر، هزینه های عملیاتی و نگه داری این فرآیند به مواد شیمیایی

فشرده و غلیظ می باشد. لذا هزینه حمل و نقل و دفع آن کمتراست. به کمک تجهیزات خاص غشاء ها به طور خودکار تمیز می 

شود. در مورد فرآیند نانوفیلتراسیون، هزینه انرژی به مراتب از اسمز معکوس کمتر می باشد. نکته حائز اهمیت درمورد نانو 

غشاهای نانو فیلتراسیون معموالً از دو الیه تشکیل می  .به سایر غشاها، قدرت انتخاب گری در حذف یون هاست فیلترها نسبت

شود. الیه نازک و متراکمعمل جداسازی و الیه محافظ، عمل حفاظت در برابر فشار سیستم را انجام می دهد. غشاهاینانو 

وجود هستند. مکانیسم اصلیدر حذف ملکول های بدون بار، خصوصاً فیلتراسیون معموالً در دو نوع باردار و غیرباردار م

ترکیبات آلی بر پایه غربالسازی استوار می باشد. در حال که حذف ترکیبات یونی به دلیل بر عم کنش های الکتروستاتیک بین 

فاده می گردند. این اشکال امروزه غشاهای نانویی تجاری، در اشکال متفاوتیاست .سطح غشا و گونههای باردار، حذف می شوند

شامل، سیستم های مارپیچی، صفحه ای، جعبه ای، لوله ای وفیبری می باشد. شکل هر یک از غشاهای نانویی براساس نوع غشا 

محدوده وسیعی از  نانو فیلترها برای حذف .و نانویی براساس نوع غشاو به منظور باال بردن بازده و عملکرد آن انتخاب می گردد

-2، حذف آفت کش ها ازجمله آترازین، سیمازین، دیورن و ایزوپرتورن - -1: ت به کار گرفته شده است، از جملهترکیبا

 حذف- -۳،حذف ترکیبات آلی فرار مانندمشتقات کلردار آلی سبک مانند کلروفرم، تری کلرواتیلن و تتراکلرواتیلن

حذف --۵، حذف کاتیون ها و سختی-۴،جمله هالومتان هامحصوالت جانبی حاصل از واکنش گندزدا با ترکیبات آلی آب از 

الزم به ذکر است که این فیلترها از دقت بسیار  .حذف پاتوژن ها--۷،حذف آنیون ها--۶، ، اورانیم، آرسنیک(VI) کروم

 –کتری ای نانومتر را بخوبی عوامل بیماری زای بزرگتر مانند با 2۵زیادی برخوردارند و می توانند ویروس هایی به اندازه 

کاربرد این کاهش هزینه ها و همچنین کنترل مقدار آالینده ها در آب تصفیه شده از دیگر مزایای  . کوالی از آب حذف کنند

 روش به شمار می آید .

 

 

 تصفیه آب به کمک نانوذرات
ا و استخرهای شنا می تواند نانوذرات النتانیوم ، فسفات را از محیط های آبی جذب می کند .کاربرد این نانوذرات درحوضچه ه

به طور موثری فسفات موجود را از میان برده و در نتیجه از رشد جلبک ها جلوگیری کند .نانوپودرها نیز میتوانند به عنوان مواد 

مناسبی برای پاکسازی خاک های آلوده و آب های زیرزمینی به کار روند ؛ همچنین نانوذرات آهن سبب اکسید شدن و درهم 

کننده می شود و آنها را به ترکیبات کربنی با درجه سمیت بسیار پایین تبدیل می کند .ارسنیک از  ی ترکیبات آلودهشکستگ

آالینده های بسیار سمی است که به طور طبیعی با پساب های انسانی سبب آلودگی آب می شود .مصرف این ماده سبب 

یت با ارسنیک در سطح جهان بسیار زیاد است و در بسیاری از افزایش شیوع سرطان مثانه و روده می شود .آمار مسموم

درصد جمعیت آنها به مسمومیت ارسنیک مبتال شده اند ، چنین اتفاقی یک فاجعه  2۰تا 1۰کشورهای درحال توسعه که بیش از 
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و به همین دلیل  بهداشتی به شمار می آید . بیشتر آالیندگی های ناشی از ارسنیک در کشورهای جهان سوم گزارش شده است

این کشورها بشدت نیازمند فناوری های نوین هستند تا به کمک آن بتوان آالینده های فلزی سنگین مانند ارسنیک را از آب 

آشامیدنی حذف کرد . در روش های جدید از نانوبلورهای مغناطیسی به عنوان هسته اصلی سیستم های تصفیه آب استفاده می 

تنها تمایل شدیدی به جذب ارسنیک دارند. بلکه با انتخاب اندازه متناسب می توان براحتی این  شود سطوح معدنی آهنی نه

ذرات مغناطیسی را که به کمک روش های جداسازی مغناطیسی از آب جداکرد. درحقیقت نانوذرات درجذب ارسنیک 

باالتر است بلکه به محض قرار گرفتن همانندتوده آهنی عمل می کنند. درواقع نه تنها ظرفیت جذب ارسنیک در نانوذرات 

ارسنیک در کنار نانوذرات، جداسازی آن از این ذرات بسختی انجام خواهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی ها و 

ر تحقیقات انجام شده در این زمینه میتوان گفت نانوذرات مغناطیسی ، جاذب های بسیار خوبی برای آالینده ارسنیک بویژه د

آب های اسیدی هستند وخاصیت جذبی غیر قابل بازگشت این ذرات ، مخزن مناسبی برای جمع آوری آالینده ها فراهم می 

 کند .

 

 تصفیه فاضالب
محققان به دنبال توسعه روش منحصر به فردی برای تصفیه فاضالب هستند که بدون استفاده از مواد شیمیایی گران قیمت ، 

با روش هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند ، به میزان قابل توجهی افزایش خواهد کیفیت آب را در مقایسه 

داد . آخرین مرحله تصفیه آب ، حذف موجودات زنده بسیار ریز است در حال حاضر از کلر به عنوان ماده ضدعفونی کننده 

ارگانیک زیادی در آب وجود خواهد داشت . کلر  استفاده می شود . اما در این صورت حتی پس از تصفیه نیز ترکیبات

موجودات زنده ریز را از آب حذف می کند . اما با آالینده های ارگانیک واکنش می دهد و محصوالت جانبی تجزیه ناپذیر و 

شاورزی سمی تولید می کند که نمی توان آنها را از آب حذف کرد. انتقال این مواد به محیط زیست و استفاده از آنها در ک

تصفیه فاضالب به کمک نانو کاتالیزور نوری می تواند  وصنایع دیگر میتواند مشکالت بهداشتی خطرناکی ایجاد کند .

جایگزین سومین مرحله تصفیه یعنی ضدعفونی با کلر شود تا موجودات زنده و ترکیبات آلی را به طور همزمان حذف و 

به طور طبیعی موجودات زنده ریز ، ترکیبات ارگانیک بزرگ را به ذرات فاضالب را به یک منبع آب مناسب تبدیل کند . 

کوچک تری تبدیل می کنند. اما از آنجاییکه این ترکیبات از نظر زیستی تجزیه ناپذیرند برای تجزیه آنها باید از نوع انرژی 

یزورهای نوری مورد استفاده قرا رمی گیرد . استفاده کنیم . این انرژی از اشعه فرابنفش نور خورشید تامین شده و به همراه کاتال

انرژی آزاده شده از واکنش سلول کاتالیزور نوری می تواند موجودات زنده ریز را از میان برده و ترکیبات تجزیه ناپذیر را 

ست. ذرات مجدد از کاتالیزورهای نوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه ا تجزیه کند . این فرآیند به دلیل امکان استفاده

کاتالیزوری یا بصورت همگن در محلول پراکنده می شوند یا به صورت ساختارهای غشایی رسوب داده شده هستندکه تجزیه 

اثر افزودن فلزات مختلف در بهبود فعالیت کاتالیزوری شناخته شده است و  شیمیایی آالینده ها را امکان پذیر می کنند .

نانوی اند. تحقیقات مرکز فناوریهای زیرزمینی استفاده کرده( از آبTCEتیلن )کلروادانشمندان از آن در حذف تری

هایی بسیار مؤثر برای حذف دهد نانوذرات طال و پاالدیم، کاتالیسترایس نشان می ( دانشگاهCBENمحیطی )زیست

 از آب هستند.  TCEآلودگی

نانو ش تا حدودی پرهزینه است. با به کارگیری فناوریبا پاالدیم به خوبی مشخص است ولی این رو TCEهای حذف مزیت

های رایج و در نتیجه کارایی این کاتالیست را چندین برابر کاتالیستTCEهای های در تماس با مولکولتوان تعداد اتممی
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در منابع آب است  حالل رایج در روغن زدایی از فلزات و قطعات الکترونیکی، یکی از مواد آلی سمی رایج  TCEافزایش داد. 

درصد پسماندهای صنعتی به عنوان آلودگی وجود دارد. تماس آن با بدن باعث صدمه زدن به کبد و بروز سرطان  ۶۰و در 

کنند ولی بسیار گران هستند. یکی از تر عمل میهای زیستی بسیار سریعهای شیمیایی نسبت به کاتالیستشود. کاتالیستمی

این است که پاالدیم، این ماده را مستقیماً به ماده غیرسمی اتان تبدیل  TCEالدیم برای تجزیه های پاهای کاتالیستمزیت

کنند. کلراید تبدیل میهای رایج مانند آهن، آن را به برخی مواد واسطه سمی مانند وینیلکند. در حالی که کاتالیستمی

 g2250 m/نانوبلورهای تیتانیوم با سطح ویژه باال )بیش از اند که طی آن محققان دانشگاه رایس روش جدیدی را توسعه داده

شوند. این مواد تحت تابش اشعه فرابنفش، قابلیت اکسیداسیون نوری بسیاری از های آلی تولید میبرای حذف آروماتیک

از تیتانیای موجود در  کاتالیزور نوری بسیار خوبی است که کارایی آن صدها برابر بیش C۶۰کنند. همچنین ها را پیدا میمولکول

  . کندها را فراهم میمتراکم در آب، امکان تجزیه آالینده C۶۰بازار است. تولید رادیکال آزاد به وسیله 

 

 زدايی از آب جیوه

دار (، عاملSHهای تیول )الیهای که با تکهای نانوحفرهوست آمریکا، از سرامیکمحققان آزمایشگاه ملی پاسیفیک نورث

-Thiolای )حفرههای خودسامان تیول بر روی سیلیکای میانالیهزدایی از آب استفاده کردند. تکدند، برای جیوهشده بو

SAMMS) ها از منابع اصلی باشند. این نیروگاهسنگی داشته های زغالتوانند کاربردهایی در تصفیه فاضالب نیروگاهمی

نانومتر و  5.6ای را با میانگین اندازه حفرات حفرهای از جنس سیلیکای میانروند. محققان زیرالیهآلودگی جیوه به شمار می

های قلیایی به حفرات این سرامیک، آن را فعال ساختند. ای از تیولالیهکار بردند. آنها با افزودن تکبه g2900 m/سطح ویژه 

ب باال و سینتیک جذب مناسب، منجر به گری، ظرفیت جذدسترسی به یک فناوری برای حذف جیوه که عالوه بر انتخاب

های متعارف حذف جیوه، تنها کارایی روشتولید پسماندی پایدار گردد، یکی از نیازهای فوری در زمینه تصفیه جیوه است. نه

ی شوند. ماده جدید عالوه بر پاکسازها منجر به تولید مقادیر زیادی پسماند میتر از این روش است؛ بلکه این روشپایین

 کار رود.تواند در تصفیه پسماندهای رادیواکتیو، تولید باتری و مصارف دندانپزشکی نیز بهسنگی میهای زغالفاضالب نیروگاه

 

کاتالیزورهای نوری نانوبلورهای تیتانیای تهیه شده تحت شرایط هیدروترمال به ترتیب بدون عوامل سطحی، با  TEMتصاویر 

 غلظت باالی عوامل سطحی غلظت پایین عوامل سطحی، و با

 تصفیه پساب های صنعتی

پساب های صنعتی صنایع شوینده ، حاوی اکسیژن بیوشیمیایی و مواد فعال شیمیایی است . که باید در فرآیندهای تصفیه از آب 

فرآیند  های صنعتی یافت می شود مواد نامحلول روغنی است . حضور این موادجدا شوند . یکی از دیگر موادی که در پساب 

آب را با مشکل مواجه می کند .یکی از روش های اقتصادی برای تصفیه این مواد ، استفاده از سیستم های ترکیبی حاوی  تصفیه
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میکروفیلترها و نانو فیلترهاست . در این سیستم برای حذف ذرات معلق مانند روغن ها و گریس ها از میکروفیلترها و برای 

 .فیلترها استفاده می شودحذف پاک کننده ها از نانو 

 

 محیط زيستمقابله با آالينده های فناوری نانو در 

در گذشته نه چندان دور اهداف تصفیه خانه های آب آشامیدنی کاهش مواد معلق و زدودن عوامل زنده بیماری زا در آب بود  

دانه، ترکیبات ازته، مواد  یش غلظت مواد ریزکه با روشهای متداول فیلتراسیون و گندزدایی قابل حصول بوده اند. لیکن با افزا

تصفیه خانه ها نبوده و الزم است از فرآیندهای  آلی و معدنی و فلزات سنگین به منابع آب روش های متعارف جوابگوی نیاز

جدیدی گسترش  کاتالیست ها و نانو ذرات با گسترش فن آوری نانو، نانو مواد، نانو. نسبتاً جدید در تصفیه خانه ها استفاده شود

برخی  باالتری بوده و می توانند به طور موثرتری مواد آالینده را از آب حذف کنند. یافته اند که در تصفیه آب دارای بازدهی

امکان استفاده از آن ها در آینده میسر  این تکنولوژی ها همچنان در مراحل تحقیقاتی هستند و با تکمیل اطالعات مورد نیاز از

توان نانو فیلتر ها جمله آنها می شتابد که ازمی زیست  نولوژی مدرن و پیشرفته به کمک منابع طبیعی و محیطتک. خواهد شد

نانو لوله ، نانو پودرها )برای تصفیه گازهای آالینده خروجی از دودکش و اگزوز اتومبیل ها(، )برای تصفیه پساب های صنعتی(

مجموع زیست اشاره کرد.  نانو کاتالیست ها در حفظ محیطو ژن( تمیز هیدرو "ها )برای ذخیره سازی سوخت کامال

استفاده از ذرات  -1توان در زمینه استفاده از فناوری نانو متصور بود که اهم آنها در ذیل آمده است: کاربردهای متعددی را می

های نانو لوله -5نانو پوشش ها  -۴نمک زدایی از آب  -۳رنگ زدایی از آب آشامیدنی  -2نانو ساختار در تصفیه آالینده ها 

حذف آرسنیک  -9نانو فیلترها  -8استفاده از نانو ذرات در تصفیه پسابها  -7نانو پلیمرهای متخلخل  -6جاذب گازهای سمی 

 .موجود در آب

 

 نتايج

است. صدم درصد  ۳۶ جمعیت کشور ما حدود یک درصد جمعیت جهان است ولى سهم ما از کل منابع آب شیرین در دنیا 

شود. بیش از درصد آب مصرف مى ۶۶کنند. در کشور ما درصد منابع آب مطلوب خود استفاده مى ۴۵کشورهاى دیگر دنیا از 

هاى زیرزمینى است که درحقیقت ما باید این منابع زیرزمینى را براى درصد ذخایر آب شیرین کشور، وابسته به منابع آب ۵۰

کره زمین درحال گرم شدن  و از سویى ما در اقلیم خشک و کم آب قرار داریم کردیم.هاى خشکسالى نگهدارى مىسال

توان از فناوریهای نوین در این راه بنابراین با نگاهی به مشکالت تأمین آب در ایران و نیاز مبرم کشور به منابع جدید، می .است

یابد. با توجه به اینکه در سالهای اخیر، ایران در میبهره جست. این مهم در سایه انجام نیاز سنجی و مطالعه دقیق اولیه تحقق 

های کالن آب در کشور از رسد که در سمت و سودهی برنامهحال اوج گیری در زمینه تحقیقات نانو است، عقالنی به نظر می

  د.فناوری نانو به عنوان یک پشتیبان قوی استفاده گرد

های های پالستیکی تراوا و لولهکننده فشار و مقاوم به نفوذ ریشه، لولهای تنظیمهاستفاده از فناوری نانو برای تولید قطره چکان

درصد به ۴۰-۳۰باشند که با استفاده از آنها راندمان آبیاری از رسی، از مهمترین دستاوردهای فناوری نانو در علم آبیاری می

شود و با وجود ور در بخش کشاورزی مصرف مییابد. با توجه به اینکه درصدی از منابع آبی کشدرصد افزایش می۹2-۹۳

تواند کمک انکار ناپذیری برای خروج از دستیابی به این میزان افزایش در راندمان مصرف آب می های پی در پی،خشکسالی

بحران آب در پی داشته باشد. در این زمینه استفاده از یک هسته نانویی برای آمیخته شدن پالستیک و علف کش هنگام 
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های پالستیکی سبب شده است که از تجمیع ریشه و شکسته شدن لوله هنگام استفاده از آن در آبیاری زیرزمینی خت لولهسا

ها و های گرمایی، بیماریامروزه فناوری نانو عالوه بر اصالح انواع محصوالت کشاورزی در مقابل تنش جلوگیری شود.

های های موجود در جهان را آبدرصد از آب ۹۵ مقاوم سازد. از آنجاییکهتواند آنها را در مقابل خشکسالی نیز آفات، می

تواند به کار برده شود. دهد، فیلترهای نانو در کشاورزی و برای استفاده در آبیاری مزارع نیز مینامتعارف تشکیل می

 ها را در آب از بین ببرند. کیست ها ونانومتر، قادرند ویروس ها، باکتری 2های نانوفیبرهایی اکسید آلومینیم با اندازه
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