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فرآیندهاي ، . از سوي دیگراست هجدي تبدیل شد به یک مشکلانرژي و محیط زیست دغدغه در خصوص امروزه چکیده: 

خود جلب  ادي را بهتوجه زی محیطی و انرژيبراي مقابله با مشکالت زیستها هاديفتوکاتالیزوري با استفاده از نیمه

حت نور مرئی، با جدید و فعال ت به عنوان فتوکاتالیزور غیرفلزي )4N3C-g(کربن نیترید گرافیت مانند اخیراً  اند. کرده

سختی، سبک له هایی خاص از جمبه دلیل ویژگی فتوکاتالیزور) توسعه یافته است. این eV 7/2( مناسبشکاف انرژي 

جه ، مورد تویط محیطشرای ي قابل دسترس و پایداري عالی درز مواد اولیهي آسان ا، غیرسمی بودن، فراوانی، تهیهبودن

رئی و مجذب نور  ایین درپهاي بار تولید شده، توانایی املبا این وجود، سرعت باالي بازترکیبی ح زیادي قرار گرفته است.

یکی از راهبردهاي  4N3C-gي بهتر از سازد. براي استفادهي پایین کاربردهاي عملی آن را محدود میمساحت سطح ویژه

 درن دلیل همی شد. بهباهاي دیگر میهاديهاي آن با نیمهي کامپوزیتمهم جهت بهبود فعالیت فتوکاتالیزوري آن، تهیه

اي جدید فعال به عنوان فتوکاتالیزوره AgBr/4VO3Ag/4N3C-gو  AgI/4CrO2Ag/4N3C-gهاي نانوکامپوزیتاین کار 
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)IR-FT(سنجی حرارتی ، آنالیز وزن)TG( 2، جذب و واجذبNسنجی بازتاب نفوذي ، طیفvis-UV )DRS(  و

تهیه شده  در بین فتوکاتالیزورهاي ،با توجه به نتایج آزمایش .مورد بررسی قرار گرفتند )PL( فتولومینسانس

ر تخریب باالترین عملکرد را د AgBr/4VO3Ag/4N3C-g )%10 (و AgI/4CrO2Ag/4N3C-g )%30( هايانوکامپوزیتن

فعال بر اي هگونه يندازندهبه دام اثیر عوامل أبا بررسی تتخریب  احتمالیهاي مکانیسمهاي مختلف نشان دادند. آالینده

در چند مرحله سیون آبی در سوسپان هافتوکاتالیزور به عالوه، پایداري شدند.پیشنهاد  لیزوريفتوکاتاهاي روي فعالیت

  گرفتند. مورد بررسی قرار بازیافت
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  مقدمه 
 اثرات اند کهشده شناخته ي محیط زیستآالینده منابع بزرگترین از یکی عنوان به نساجی هايپساب

 صــنایع در مهم و پرکاربرد آروماتیک شیمیایی رنگ یک برودامین گذارند.میجا به مخربی محیطیزیست

 ایــن اهمیــت بــه توجه است. با زاجهش و زاسرطان سمی، اغلب بودن آروماتیک به توجه و با است نساجی

 کــه رنگرزي هايکارخانه هايپساب در بخصوص  رنگزا تا مواد کنیم استفاده فرآیندي از است الزم موضوع

 خروجی نهایت در و شده جدا هاپساب نهایی خروجی از ،دنشومی رنگ آنجا در نساجی محصوالت و کاالها

 خصــوص بــه نــوین هايفناوري از استفاده. )Mahmoodi et al, 2006( باشد رنگی مواد بدون هاپساب این

 مــدیریتی راهکارهــاي از یکی بعنوان محیطی،زیست هايآلودگی سوء اثرات کاهش راستاي در نانو فناوري

 کــه باشدمی آب منابع با ارتباط در چشمگیري دارد کاربرد فناوري این که مواردي از ی. یکباشدیم مطرح

 هاييفناور ورود با  راًخیا. است نموده ترپررنگ را آن از استفاده ضرورت روپیش هايچالش گرفتن نظر در

 آب نیز وآشامیدنی  بي آتصفیه براي جدیدي راهکارهاي و مواد نانوفناوري، و فناوريزیست قبیل از نوین

-راهکــار گیري از فتوکاتالیزورها یکــی از. بهرهشوندمی یا و شده معرفی کشاورزي و صنعتی هاي فاضالب و

 ;ها از آب اســت. ایــن راهکــار شــامل دو روش مجــزا اســتهاي بسیار امیدبخش براي حذف کامل آلودگی

بــنفش مصــنوعی دو  ءي مــاوراهاي فتوکاتــالیزوري مجهــز بــه اشــعهو سامانه 1فتوکاتالیزورهاي خورشیدي

هاي شیمیایی و زیستی گونــاگون در توانند در دماي محیط به کار بروند و آلودگیاي هستند که میسامانه

ــــیدي  ــــاي خورش ــــه در فتوکاتالیزوره ــــه اینک ــــه ب ــــا توج ــــد. ب ــــاهش دهن ــــوا را ک آب و ه
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اســت و  شود، این فناوري ارزان، ســازگار بــا محــیط زیســت و قابــل اجــرااز نور خورشید استفاده می

ســیته نیــز ســی بــه الکتریبــدون دستر يافتادههاي دورتجهیزات مورد نیاز آن بسیار کم است و براي مکان

  مناسب است.

  هاآلودگی ناشی از رنگ 

 ي،رنگــرز چرم، پارچــه، ی،مثل نساج یعیصنا يیلههستند که به وس یاز منابع آلودگ یکی یمواد رنگ

 ی،معــدن بــاتیترک یلاز قب یباتیمتنوع شامل ترک یمیاییمواد ش ین. اشوندیم یدو ... تول يچاپ، کاغذساز

  ).Venceslau et al, 1994هستند ( یآل یباتو ترک یمرهاپل

مانند رنگزاهــا هســتند، در سرتاســر  یآل هايیندهحاوي آال ینکها یلبدل ینساج یعحاصل از صنا هايپساب

 یــفاز نظــر ط یســتز یطمح آلودگی براي ايعمده منبع هاپساب ینا آیندیجدي به شمار م یمشکل یادن

نــوع رنــگ و  زارده هــ یبــاً. حــدود هفــت صــد هــزار تــن و تقرساختار هستند یچیدگیو پ هایندهآال یعوس

از لحــاظ ســاختار  یمختلف مواد رنگــ هايبنديکه شامل دسته دنشویم یدتول دنیا در سال در  1هارنگدانه

رنگرزي وارد پســاب حمــام  ینددر طول فرآ مواد رنگیدرصد از  1- 15، حدود هستندو کاربردي  یمیاییش

  :شوندمی هاباعث بروز مشکالتی در آب زیر دالیل به ها. رنگ)Barka et al, 2011( گرددیرنگرزي م

کــه در معــرض  هاییارگانیسم روي مزمن و حاد اتاثر توانندمی هابسته به غلظت و زمان تأثیر، رنگ - الف

  .داشته باشند گیرندیها قرار مآن

گذارنــد. مام مواد رنگی قابل رؤیت، بسته به رنگ و ضریب خاموشی بر روي شــفافیت آب تــأثیر مــیت - ب 

  .شودها باعث غیرعادي شدن رنگ سطح آب میوارد نمودن غلظت بسیار کم پساب در رودخانه

 کــه کننــدمــی منعکس یا و جذب را آب به ورودي خورشید نور هازیبایی، رنگ يصرف نظر از مسئله - ج 

 .یابدمی تداخل غذایی يزنجیره و هاو نیز تجزیه بیولوژیکی در آب هاباکتري رشد با این
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 یــزن یتــربــر ل گــرمیلیم یکبا غلظت کمتر از  یموجود حت هايرنگدانه یصنعت هايآنجا که در فاضالب از

تواننــد مــی هاآن یبحاصل از تخر هايفرآورده یو حت یرنگ هايیندهآال یناز ا یقابل مشاهده است و برخ

 يهــاپســاب يیهتصــف د،داشــته باشــن یمخرب یطیمح زیست اثرات و باشند زاموجودات زنده سرطان يبرا

 Dae-Hee( رســدیبه نظر م یرو اجتناب ناپذ يضرور یارامر بس یک یستمقبل از وارد شدن به اکوس یرنگ

et al, 1999.(  

  آن يیهآب و ضرورت تصف 

ي حیات تمــام موجــودات زنــده بــه آن بســتگی ترین منبع معدنی روي زمین است که ادامهآب مهم

هــاي زمــین در دریاهــا و درصــد آب 97ي زمــین را آب پوشــانده اســت. وم ســطح کــرهســ دارد. حدود دو

هاي زمین، شیرین هستند. آب شیرین، آبــی اســت درصد آب 3 ها قرار دارند و شور هستند و فقطاقیانوس

هــا در درصد) به صــورت یــخ و یخچــال 70ها (ف صنعتی، کشاورزي و خانگی دارد. بیشتر این آبکه مصر

باشــند. هاي زیرزمینی مــیها و آبها و نواحی کوهستانی وجود دارند و بقیه به صورت رودها، رودخانهقطب

. عــالوه بــر آن اي نزدیک استبنابراین کمبود آب شیرین یکی از مسائل و مشکالت بزرگ جهانی در آینده

ذخــایر  ،ي آب شــدهگسترش روز افزون صنعت، کشاورزي و افزایش جمعیت باعث مصرف بــیش از انــدازه

 هاي مختلف شده اســتهاي زیرزمینی را کاهش داده و باعث تولید مقدار زیادي پساب همراه با آالیندهآب

)Shannon et al, 2008; Elimelech et al, 2011(و میکروبــی شــیمیایی، آلودگی ،آب آلودگی . منظوراز 

اســت. بــه عبــارت دیگــر،  زیرزمینــی هــايآب و ها اقیانوس ها، رودخانه ها، دریاچه آب زاید مواد با آلودگی

 یــا فیزیکی از شیمیایی، اعم ناخالصی هر شده تعریف استاندارد حد از بیش افزایش از است آلودگی عبارت

 کــه هنگــامی .باشــد داشــته آب يویــژه مصرف اساسی در نقش و شده خواص تغییر موجب که بیولوژیکی

 هاآب شوند،می تخلیه هادر آب مضر ترکیبی مواد از تصفیه بدون مستقیم غیر یا مستقیم طور به هاآلودگی

 در تقریبــاً . گذارنــدمــی ها اثرآب این درون يزنده هايارگانیسم و گیاهان بر هاآب آلودگی .شوندمی آلوده
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 ندنکمی نیز تخریب را طبیعی زیستی هايگروه جمعی، و منفرد هايگونه بر عالوه اثرات این موارد،ي همه

 شــرب قابــل باشــد طعم خــاص داشــته و بو کوچکترین که آبی و است بو و رنگ فاقد آلوده غیر آب اصوالً.

 هــافاضــالب يتصــفیه ولــی شودانجام می صنعتی مصارف سایر و شرب جهت معموالً آب يتصفیه .نیست

  .گیردمی صورت هاآن خطرناك حذف مواد یا آالیندگی کاهش جهت اساساً

  هاها و پسابي فاضالبفرآیندهاي تصفیه 

 پســاب و بهداشــت عمــومی هــاي(سیســتم انســان بــه مربوط بهداشتی هايفعالیت از ناشی فاضالب

 آبکاري، زي،صنایع (داروسا انواع از آمده بدست صنعتی، فاضالب باشد در حالی که پسابها) می آشپزخانه

 ،(نفــري هــاي زیــر اســتپســاب شــامل روش و ي فاضــالبتصــفیه فرآینــدهاي. غذایی، نساجی و ...) است

1382.(  

توســط  هــافاضــالب و آب يآالینــده آلــی مــواد ياز تجزیــه اســت بیولــوژیکی: عبــارت يتصــفیه - 1

هــوازي، هــوازي هــاي هــوازي، بــیاین کــار توســط بــاکتري .مناسب محیطی شرایط در 1هامیکروارگانیسم

گیرد و هدف از آن جداسازي مــواد آلــی زدا انجام میهاي فسفاتزدا و باکتريهوازي نیتراتساز، بینیترات

 زیستی و مواد جامد معلق است. يقابل تجزیه

ها مانند فلزات ســنگین : به منظور حذف برخی آالینده)انعقاد يپدیده(  فیزیکوشیمیایی يتصفیه - 2

-هاي شیمیایی، رسوباتی تشکیل مــیي واکنشهاي شیمیایی وجود دارد. در نتیجهنیاز به استفاده از روش

-نشینی و فیلتراسیون از جریان فاضالب جدا میهاي فیزیکی مثل تهشوند، آنگاه این رسوبات توسط روش

هــا، روش فیزیکوشــیمیایی و شــیمیایی بــه ایــن روشهاي فیزیکی م از روشأي توگردند. به دلیل استفاده

هاي فلزي از جمله صنایعی هستند کــه از ایــن روش جهــت شود. صنایع نساجی و صنایع فرآوردهگفته می

 شود.ها استفاده میفاضالب آن يتصفیه
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شــیمیایی  پیشرفته: فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فرآیندي است اکسیداسون يتصفیه فرآیندهاي - 3

کیبــات هــا بــه تري ایــن رادیکــالهــاي هیدروکســیل در محــل و حملــهغیرانتخابی که با تولید رادیکــال و

ســیار اکســید هــا بگردد. این رادیکالها میي آنشیمیایی موجود در پساب، منجر به اکسیداسیون و تجزیه

ا هــي پســابهه بر تصــفیشوند. این فرآیند عالوکننده بوده و طول عمر کمی دارند و لذا در محل تولید می

یــرد و گي نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشــخص، مــورد اســتفاده قــرار مــیدر تصفیه

 شود.ها میها و ویروسباکتري يباعث حذف کلیه

-ولکــولي بــاال و ثبــات ممشکل اساسی در روش بیولوژیکی این است که به دلیل وجود آروماتیسیته

هــاي وشگیــرد. رها بســیار کنــد صــورت مــیارگانیسم ها توسط میکرورخی از آالیندههاي رنگ، تخریب ب

-قال مــیاز دیگر انتشوند بلکه مواد آالینده را از یک فاز به فها نمیفیزیکوشیمیایی نیز باعث حذف آالینده

از  فه نیستند.صرها سرعت بسیار پایینی داشته و از لحاظ اقتصادي مقرون به دهند. عالوه بر آن، این روش

ه طور کــمانهیندهاي اکسیداسیون پیشرفته توجه زیادي را به خود جلب کرده است. آاین رو استفاده از فر

کــه  هســتند )˙OH(هاي فعال همچــون رادیکــال هیدروکســیل ها مبتنی بر تولید گونهاشاره شد این روش

هــاي روش د. اکسیداســیون پیشــرفته بــهثیر بگذارنــأهــا تــي وسیعی از آالیندهقادر هستند بر روي گستره

ا لــی رآه مــواد ها استفاده از ترکیبات شیمیایی است کــي آناما وجه اشتراك همه ،گیردگوناگون انجام می

گن، قــدرت هــاي فتوکاتــالیزوري نــاهمهــا، روشکننــد. از بــین ایــن روشبه میزان بسیار باالیی اکسید می

  ).Parsons, 2004شوند (ضرر میل مواد آلی به ترکیبات بیتخریب کنندگی باالیی داشته، باعث تبدی

  نانوفناوري تحولی شگرف در عصر حاضر   

 هــايانــدازه در جدیــد هــايسیســتم و ابزارهــا ، مــواد تولیــد توانمندي از ستا عبارت تکنولوژي نانو

 ظــاهر ابعــاد ایــن در کــه هاییویژگی از استفاده و هاساخته این کنترل گرفتن دست در اتمی و و مولکولی

 هــاي مــوادزمینــه در را متعــددي کاربردهــاي تکنولــوژي نانو دهد کهنشان می ساده تعریف این .دنشومی
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 و هوافضــا مواد، زیست، محیط نقل، انرژي، و حمل ارتباطات، بیوتکنولوژي، پزشکی، تشخیص دارو، غذایی،

 حــال در. هــاسیســتم و ابزارهــا مــواد، ؛اســت بررســی سطح قابل سه تواند داشته باشد و درمی ملی امنیت

 در کــه را مــوادي. اســت شــده حاصل دیگر سطح به دو نسبت بیشتري هايپیشرفت مواد، سطح در حاضر

 عظــیم ايپدیــده صــنعتی، انقــالب چهارم موج نانونامند. فناوري می نیز ذرهنانو روندمی به کار نانو فناوري

 تــرهرچــه تمــام ســرعت بــا که است نوینی هايفناوري از یافته و راه علمی هايگرایش تمامی در که است

 بر این فنــاوري متکی آینده محصوالت از باالیی بسیار که درصد دهدمی نشان شواهد. است توسعه درحال

(یــک نــانومتر  دارد ســروکار نــانومتر ابعــاد به اجسامی با آیدبرمی آن نام از چنانکه نانو، فناوري. بود خواهد

 مــاده ابعاد نانویی، مقیاس در که چرا است، مهم بسیار نانو فناوري ذرات در است). اندازه متر میلیاردم یک

 و هــااتــم تــک تــک شــناختیزیست و شیمیایی فیزیکی، خواص و تأثیرگذار است بسیار آن خصوصیات در

 گیرنــد،مــی مقیــاس قــرار ایــن در مــواد انــدازه کــه زمانی . است ماده متفاوت يتوده خواص با هامولکول

و  شــیمیایی، خــواص نــوري خــواص خــوردگی، برابر در مقاومت استحکام، جمله از هاآن ذاتی خصوصیات

  . (Pal et al, 2011)کندمی تغییر زیادي حدود تا رفتارشان

  کاربرد فناوري نانو در صنعت آب 

-مــی رنج آب کمبود از دنیا سراسر در نفر میلیون 700 از بیش که است آمده ملل سازمان گزارش در

کــرد. در ایــران  خواهــد پیدا افزایش نفر میلیارد 3 به رقم این 2025 سال تا نگیرد صورت اگر کاري و برند

ي آب بــه ویــژه آب شــیرین یــک نیز به خاطر اینکه از موقعیت جغرافیایی حساسی برخوردار است، مسئله

-آب و اســت شدن شور و کاهش حال در ذخایر آب کشوربا توجه به اینکه  ي حیاتی است. همچنینمسئله

اند. چالش بزرگ مــا، ایجــاد بســتري مناســب بــراي شده ها آلودهآلودگی انواع با زمینی زیر و سطحی هاي

 اًهــاي جدیــد مخصوصــدستیابی به آب سالم، باکیفیت و مقرون به صرفه است. به یمــن اســتفاده از شــیوه

که با توجــه بــه حــذف  آب، شرایط ذکر شده براي ما میسر شده است. به طوري ينانوتکنولوژي در تصفیه
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-ها نســبت بــه روشتولید آب سالم، استفاده از این فناوري يهاي تمام شدهها و کاهش هزینهثر آالیندهؤم

 يهتوانــد در تهیــهاي زیر مــیبا روش هاي دیگر بیشتر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. فناوري نانو

  :بهداشتی و قابل شرب به ما کمک کند آب سالم

  شاي فیلتراسیون نانومتري به منظور افزایش بازیابی آبغ - 1

  ي و شیمیاییزورانومواد براي بهبود فرآیندهاي فتوکاتالین - 2

  هاي آبانوحسگرهاي زیستی جهت تشخیص سریع آلودگین - 3

  .عدنی و آلیاجزاي م يهاي زیرزمینی به وسیلهآب يهاي سازگار با محیط زیست جهت تصفیهروش - 4

و بــدون  دهنــدها به طور قابل توجهی بازدهی کــار را افــزایش مــیها عالوه بر کاهش هزینهاین روش

هــاي آب دههاي زیست محیطی، باالخص آالینــاي را در حذف آالیندهاي نزدیک، سهم ارزندهشک در آینده

  ایفا خواهد نمود. ،گیردمی نشأتکه سهم بسزایی از آسایش روانی اجتماعات از آن 

 کاتالیزورها 

یــاز بــراي نانــرزي مــورد حداقل سازي واکنش (اي است که با پایین آوردن انرژي فعالکاتالیزور گونه

ناصــر جــدول شــود. در میــان عدهد ولی خــود مصــرف نمــیشروع واکنش)، سرعت واکنش را افزایش می

م اهمگن تقســینــي همگن و ترین کاتالیزورها هستند. کاتالیزورها به دو دستهتناوبی، فلزات واسطه متداول

  پردازیم.ها میگردند که در ادامه به تشریح هر یک از آنمی

  کاتالیزورهاي همگن 

باشــد فاز مــیها همباشد که با واکنش دهندهاي به شکل اتم، مولکول یا یون میکاتالیزور همگن، ذره

شــود. اجــزا پــس از حــل شــدن قابــل تشــخیص نیســتند و ها حل میدهندهو به خوبی در مخلوط واکنش

ها از مخلوط واکنش سخت است. فعالیت بسیار خوب و درصد بازدهی باال از مزایاي این نــوع جداسازي آن

از معایــب ایــن نــوع  ،مشکل جداســازي کاتــالیزور حــل شــده از مخلــوط نهــایی ،کاتالیزورهاست در مقابل
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شــود. اگر کاتالیزور به مقدار کمتري استفاده شود مشکل دوچندان مــی ،باشد. با این اوصافکاتالیزورها می

 اما در نانوکاتالیزورهاي همگن، نانومواد تهیه شده از فلزات واسطه را به صورت کلوئیــد در مخلــوط واکــنش

کنند که در این رویکرد عالوه بر حفظ ســرعت واکــنش، جداســازي نــانومواد از محصــول نهــایی پخش می

  گردد.تر میسانآواکنش نیز 

  کاتالیزورهاي ناهمگن 

ور از ید کاتــالیزگرها در یک فاز قرار نگیرد و به صورت محلول در محیط در نیااگر کاتالیزور با واکنش

ابــل قواد کمتــر وع کاتالیزورها برخالف کاتالیزورهاي همگن با صرف زمان و منوع ناهمگن خواهد بود. این ن

-ز پــایین مــیها، درصد بازده واکنش نیجداسازي هستند، اما به خاطر پایین بودن سطح فعال در این گونه

ناســب بــه مآید بنابراین براي جبران کمبود سطح فعال و باال بردن بــازده واکــنش اســتفاده از یــک بســتر 

ت. یــک اه کاتالیزور ضروري است. بستر معموال یک ساختار متخلخــل بــا ســطح فعــال باالســگان تکیهعنو

ار ود. ایــن کــشکاتالیزور مناسب باید سطح فعال باالیی داشته باشد و به راحتی در پایان واکنش جداسازي 

لی و یزور معمــوک کاتــالپذیر است. سطح فعال یک نانوکاتالیزور بسیار بــاالتر از یــتوسط فناوري نانو امکان

بلیــت قا ،گن داردتري که نسبت به کاتالیزور همتر از یک کاتالیزور همگن است و به خاطر ابعاد بزرگپایین

بــا ن هــاي نــاهمگجداسازي بهتري دارد. در واقع نانوکاتالیزورها پلی میان کاتالیزورهاي همگــن و کاتالیزور

  رسانند.زمان الزم براي انجام واکنش را به حداقل میهستند که انرژي و ها حفظ مزایاي هر دوي آن

 انواع نانوکاتالیزورها 

  ؛کنیدهده میرفته در جدول زیر مشا ي به کاربندي نانوکاتالیزورها را بر اساس نوع نانومادهدسته
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  اساس نوع نانومادهبندي نانوکاتالیزورها بر دسته - 1-1 جدول
  

نوع 

  نانوکاتالیزور
  فلزات

اکسید 

  فلزات

اکسید 

مخلوط 

  فلزات

نانومواد 

  کربنی
  سیلیکا

هاي نانولوله

  معدنی

سایر 

  نانوکاتالیزورها

  هامثال

طال، 

پالتین، 

پاالدیم، 

نقره، 

آهن، روي 

  و ...

اکسید آهن، 

دي اکسید 

تیتانیوم، 

آلومینا، دي 

اکسید سریم 

  و ...

مگنتیت 

4O3Fe 
مخلوطی از (

3O2Fe  و

FeO( 

ي نانولوله

کربنی، 

فولرین، 

  گرافن و ...

سیلیکاي 

شکل، بی

سیلیکاي 

متخلخل و 

...  

تنگستن، 

نیترید، بور و 

...  

نانوذرات رس، 

نقاط کوانتومی و 

...  

  

 اينوکاتالیزورهــباشــد کــه بــه دو گــروه ناها میبندي نانوکاتالیزورها بر اساس رفتار آننوع دیگر دسته

از  شــده یــهات تههمگن، نانوذر زورینانوکاتال یکرددر روشوند. همگن و نانوکاتالیزورهاي ناهمگن تقسیم می

 یشــگیريپ ي. معموالً بــراکنندی(ذرات معلق) در مخلوط واکنش پخش م یدصورت کلوئفلزات واسطه را به

خوب، نــه تنهــا  دهیدارکننپا یک. شودیاستفاده م )Stabilizer( یدارکنندهماده پا یکاز تجمع نانوذرات، از 

اهش کــآن را  تیــحال فعال ین) حفظ کرده، در عزوريی(واکنش کاتال یتیکیکاتال یندفرا ررا د زورینانوکاتال

روش کــاهش  نمــود. يواکــنش جداســاز یینــانوذرات را از محصــول نهــا تــوانیم یــزن یــان. در پادهدینم

)Reduction (یآن به اتــم فلــز خنثــ یلتبد و يفلز یونالکترون گرفتن کات یعنی - فلزات  یاءهمان اح یا  - 

  در محلول است. ییدصورت کلونانوذرات به يشدهسنتز کنترل يمعمول برا یروش

 یــک یلشــکتبــا هــم  ،زوریبســتر و کاتــال هــا،زوریدارد؛ در نانوکاتال یــازنــاهمگن بــه بســتر ن زوریتالکا

ر بــاتالیزور طــال کبه عنوان مثال،  عملکرد مناسب است. ینبه بهتر یدنرس يکه برا دهندیم یتنانوکامپوز

بخشــد. مــی گیرد و عملکرد آن را به طور چشمگیري بهبودسطح بستر کربن نیترید گرافیت مانند قرار می

توان کــربن وزیت میبا استفاده از این نانوکامپ ،شودنشان داده می Au/4N3C-gاین نانوکامپوزیت به صورت 

   (Polshettiwar et al, 2010).خطر کاهش داد د سمی و خطرناك را به کربن دي اکسید کممنوکسی
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 اهآن یتو اهم یزورهافتوکاتال 

 در کاتــالیزوري ماده کاتالیزور. یک یک حضور در 1نوري واکنش یک تسریع از ستا عبارت فتوکاتالیز

 یــک پایــان در خــودش نهایتــاً و کنــدمــی تسریع را گرواکنش شیمیایی تبدیل و کرده شرکت واکنش یک

   .ماندمی باقی تغییر بدوني کاتالیزوري چرخه

حدواســط  کی تشکیل کاتالیزورها در که است این دارد، وجود فتوکاتالیزور و کاتالیزور که بین تفاوتی

 اثــر در رهــادر فتوکاتالیزو که حالی در گردد،می واکنش پیشرفت باعث کاتالیزور، سطح و گرهاواکنش بین

 نظر مورد هايواکنش انجام نش باعثواک در شرکت با که شودمی ایجاد حفره- الکترون هايزوج ،نور تابش

توســط  یزورهــافتوکاتال آییکــار یشو افــزا یاساســ ینــدهايفهم بهتــر فرآ یعی برايوس یقاتتحق .گرددمی

 هــاير ســالانرژي مرتبط است. د یلسازي و تبد یرهذخ یندهايبا فرآ یشترب ه است کهمحققان انجام گرفت

 وجه قــرارمورد ت یارسب هایبراي کاهش آلودگ یزورهااستفاده از فتوکاتال یع،در صنا هاآالینده یشبا افزا یراخ

 محصــوالت به را هاآن بلکه کنندنمی را حذف هاآلودگی تنها فتوکاتالیزورها ).1389 یبی،حباست ( گرفته

-زورنانوکاتــالی ذرات که است این هازورفتوکاتالی دیگر مزایاي کنند. ازمی لتبدی سازگار با محیط زیست نیز

 فــراهم ار آب از بــاالیی هــايحجم کارآمد و تیمار کرده ایجاد آبتیمار  براي بزرگ گرواکنش سطح یک ها

هــاي پروســه در هــاآن از مجــدد يو اســتفاده هــاآن امکان بازیافت ،باال به دلیل کارآیی مچنینه .کنندمی

-هزینــهکم و ادياقتص کاربرد و یی باالآکار با ابداع این .یابدمی کاهش مگیريچشبه طور  هاهزینه ،پیوسته

  .آیدمی فایق فاضالب پاکسازي و ي هواي آب، تصفیهتصفیه اصلی مشکل بر ها،ي فتوکاتالیزور

 خواص فتوکاتالیزورها 

 هاي زیر را دارا باشــدفرآیند فتوکاتالیزوري باید ویژگی آل براي اکسایش در یکیک فتوکاتالیزور ایده

(Mohamed et al, 2012; Carp et al, 2004):  

                                                

 

1- photoreaction 
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  پایداري نوري - 

  خنثی بودن فیزیولوژیکی و شیمیایی - 

  دسترسی آسان و ارزان بودن - 

  سازي فوتونی مؤثرگرها تحت فعالتوانایی جذب سطحی واکنش - 

  انرژي مناسبشکاف داشتن  - 

  کیبی پایینبازتر  سرعت - 

 غیر سمی بودن - 

  کاربرد فتوکاتالیزورها 

  :باشدها میزورهایی از کاربرد فتوکاتالیموارد زیر نمونه

  هاگاهها و آزمایشها، سطوح بیمارستانسطوح خود تمیز شونده مانند نماي خارجی ساختمان - 

  یوهاي زیستغذایی و مهندسی دار ي مواداثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد ویروسی در تهیه - 

  هاي ناشی از عوامل شیمیایی جنگیي آلودگیي آب، پساب، هوا و تصفیهتصفیه - 

  هااتومبیل يبخار در مواردي مثل شیشه و آینه اثرات ضد - 

  ، اکسایش و کاهش1ي ترکیبات آلی نظیر پلیمري شدنها و تهیهانجام بسیاري از واکنش - 

  ي فتوکاتالیزوري آبمثل هیدروژن با تجزیهتولید سوخت پاك  - 

هــا نیــز بــه مــرور زمــان بــراي مــردم زوردر کنار این کاربردها اثرات اقتصــادي و اجتمــاعی فتوکاتــالی

ها در محصوالت آرایشی، بهداشتی نیــز گویــاي ایــن واقعیــت گسترده از آن يگردد، استفادهتر میملموس

 هــا،توان به شــرح زیــر خالصــه نمــود: کــاهش آالینــدهها را میزوریاست. به این ترتیب اثرات کلی فتوکاتال

                                                

 

1- Polymerization 
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  .(Chaturvedi et al, 2013)ي درآمد اد شیمیایی و افزایش هزینهستفاده از حداقل موا

  خواص عمومی نانومواد 

دو  کــه شــویممی روروبه شیمیایی و فیزیکی خواص از برخی تغییر با نانو، به میکرو مقیاس از گذار با

 اثــرات قلمــرو بــه ذره يانــدازه ورود وذره  حجــم بــه ســطح نســبت افزایش: از عبارتند هاآن از مهم مورد

-مــی رخ ذره يانــدازه کاهش با تدریج به که حجم به سطح نسبت افزایش .) 11et al, 20 Pal( 1کوانتومی

 بــر پدیــده ایــن. شــودمــی درونــی هاياتم رفتار به ذره سطح در واقع هايرفتار اتم یافتن غلبه باعث دهد،

 پــذیريواکــنش ســطح، افــزایش. گذاردمی اثر هااتم دیگر با آن تعامالت بر انزوا و حالت در ذره خصوصیات

 تعــداد بــا مقایسه در سطح در موجود هاياتم یا هامولکول تعداد زیرا دهد،افزایش می شدت به را نانو مواد

بــه  تمایــل شدت به ذرات این که ايگونه به. است زیاد بسیار نمونه يتوده موجود در هايمولکول یا هااتم

 ســرعت بــه هــوا در قرارگیــري محــض به فلزي، نانوذرات مثال عنوان به. را دارند شدن ايکلوخه یا تجمع

 بیشــتر، واکــنش از پیشــگیري براي و نانو مواد خواص مطلوب حفظ براي بعضی مواقع در. شوندمی اکسید

 ایــن البتــه. باشــند مقــاوم خوردگی و فرسودگی سایش، برابر در تا کنندمی ها اضافهآن به پایدارکننده یک

 ســاختارهایی و کاتالیزورها کارکرد در کلیدي عاملی زیاد، سطحی مساحت. بر دارد در هم مزایایی خاصیت

 شــیمیایی کاتالیزورهــاي کارایی توانمی خاصیت این از استفاده با مثال عنوان به .است الکترودها همچون

 تــريمســتحکم شــیمیایی پیونــدهاي کــه کرد تولید هایینانوکامپوزیت یا و بهبود بخشید ؤثريم نحو به را

 آزاد انــرژي در تغییر. دارد ماده خواص در متقابلی تاثیر نانوذرات، در باال حجم سطح به نسبت. باشد داشته

) ذوب نقطــه مثــل(مــاده  ترمودینــامیکی خــواص در امــر ایــن. دهــدمی تغییر شیمیایی را پتانسیل سطح،

 در ســاختارها ایــن در بــار هــايحامــل شــوند، کوچک کافی اندازه به آنکه ذرات محض به .است ثیرگذارأت

 بر عالوه. است کالسیک حالت با متفاوت وضعیت یک ،وضعیت این و شوندمی محدود کوانتومی هاياندازه

                                                

 

1- Quantum effect 



 

 

14 
 

 

 باعــث خاصــیت ایــن. نمایــدمی شفاف و نامرئی را هاآن نور، موج طول از نانوذرات ابعاد بودن کوچکتر این،

حســینی نســب و ( باشند مناسب هاروکش و آرایشی مواد بندي، بسته چون براي مصارفی مواد نانو تا شده

  .)1393همکاران، 

  ي نانوموادزورعوامل مؤثر بر خواص کاتالی 

  ند از:هستند. برخی از این موارد عبارتعوامل مختلفی بر خاصیت کاتالیزوري نانومواد تأثیرگذار 

  ي نانوذراتاندازه الف)

انوذرات نــشــود. هــا مــیي آنزورنانومواد باعث افزایش خاصیت کاتــالی يدر اغلب اوقات کاهش اندازه

ي زورواص کاتــالیترین خنانومتر داشته باشند، اما بیش 100تا 1اي در حدود توانند اندازهعناصر واسطه می

  .(Cuenya, 2010) نانومتر باشند 10تا  1نی است که ابعادشان بین ها زماآن

  ي توزیع نانوذراتب) نحوه

وزیــع تشد. هر قــدر ثیرگذار باأها تي آنزورتواند بر فعالیت کاتالیتوزیع مکانی نانوذرات نیز می ينحوه

ه خــواص و در نتیجــ گیرنــدهاي سطحی بیشتري در دســترس قــرار مــیتر باشد، اتممکانی نانومواد باریک

  کند.ي نانومواد افزایش پیدا میزورکاتالی

  ج) شکل نانوذرات

 ،یابــدها افــزایش مــیاي باشند، سطح ویژه در آنهاي نازك و یا نانورشتهکه به صورت ورقه یذراتنانو

شــود و در یــک حجــم ي ذرات مــیعالوه بر آن وجود حفره و تخلخل در نانوذرات باعث افزایش سطح ویژه

ایــن  شــود.بیشتر مــیي آن ها ریزتر باشد، به همان اندازه سطح ویژهي حفرهها، هر چه اندازهابت از حفرهث

کند. زیــرا یدا میپ نمود بیشتري و مکعبی 2، هشت وجهی1چهار وجهی هايبه شکل یدر ذرات اثر مخصوصاً

                                                

 

Tetrahedral -1 
2- Octahedral 
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  .(Astruc, 2008) یابدافزایش بیشتري می ،در این حالت نسبت سطح به حجم

  ي نانوذراتد) بستر تهیه 

ر به یکدیگ شود تامواد در مقیاس نانو داراي انرژي سطحی بسیار باالیی هستند و همین امر باعث می

هــاي وشهــا، مــواد را بــه راي شــدن آنبچسبند. براي جلوگیري از تجمع نانوذرات و بــه اصــطالح کلوخــه

ن وذرات باعــث خــارج شــدن. چون تجمع نــاکنندیک بستر نشانده سپس وارد واکنش می بر سطحمختلف 

 اد را در ســطحهاي الکتروستاتیک و فضایی این مــوکنششود. بستر از طریق برهمها از حالت نانویی میآن

ر، در شــد یــا پلیمــگردد. البته نوع بستر بسته به اینکــه لیگانــد باخود گیر انداخته مانع تجمع نانوذرات می

  .(Astruc, 2008) نقش بسزایی دارد يزورکاهش و افزایش خواص کاتالی

  شرایط انجام واکنش  ه)

ار اســت. ثیرگــذأنانوذرات ت زوريبسته به اینکه در چه شرایطی صورت بگیرد بر خواص کاتالی ،واکنش

بــه روش  دهند و برخیي بهتري نشان میزوربه عنوان مثال برخی نانوذرات با روش رفالکس خواص کاتالی

  . (Martins et al, 2011) ماکروویو

  نانومواد يهاي تهیهروش 

-گویند که عالوه بر نوع فلزي، عــایقنانومواد می ،نانومتر باشد 100تا  1ها بین به موادي که ابعاد آن

شــود. نــانومواد در هــا را نیــز شــامل مــیها و نانوفنجانها، نانومیلهرساناها، نانومواد ترکیبی، نانوکرهها، نیمه

و پایین بــه  1ي نانومواد به دو روش کلی باال به پایینآیند. تهیهتر، نانوخوشه به حساب میهاي پاییناندازه

مطرح گردید، در این روش بــا اســتفاده  3گیرد. روش باال به پایین که اولین بار توسط فیمنصورت می 2باال

اي بــه ذراتــی در ههاي مکانیکی همچون آسیاب کردن و تراشیدن مــواد از حالــت تــودها و روشاز دستگاه

                                                

 

1- Top-Down  
2- Bottom-Up   
3- Richard feyman  
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  گردند.مقیاس نانو تبدیل می

آن را مطرح کرد برخالف روش قبلی از به هــم پیوســتن  1در روش پایین به باال که اولین بار درکسلر

این روش آن است کــه بــرخالف روش  يآیند. برتري عمدهنانومواد به وجود می يواحدهاي بنیادي سازنده

شد، ضایعات کمتري دارد و در وقــت و حاصل از تراش به دور ریخته میاول که حجم بسیار زیادي از مواد 

-هاي قــويشود و استحکام ماده نیز به خاطر تشکیل پیوندجویی میانرژي نیز به میزان قابل توجهی صرفه

  رود.آن باال می يتر بین ذرات تشکیل دهنده

  

   
  

  انواع نانوساختارها يبرا یینبه باال و از باال به پا ییناز پا یدتول هايروش -1-1 شکل

  

 وه تقســیمگــر ســه بــه اساســاً هاروش این.  دارد وجود متنوعی بسیار هايروش نانوذرات تولید براي 

  :پردازیممی یک هر شرح به ذیل در که شوندمی

                                                

 

1- Kessler  
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   1بخار یک از چگالش 

نانومتري  هايخوشه ،آن  سریع چگالش سپس با شود وجامد تبخیر می فلز یک ابتدا  در این روش

.  است ودگیآل کم میزان روش این ترین مزیتمهم.  شوندمی نشینته پودر صورت به شود وتشکیل می

روش  .شودمی ترلکن تبخیر سرعت و گاز و محیط دما نظیر پارامترهایی تغییر با ذره ياندازه ،نهایت در

 شود.هاي چگالش از بخار محسوب میتبخیر در خأل جزو روش

   2سنتز شیمیایی 

وش رباشد. حسن گرها میاین روش شامل رشد ذرات نانوذرات در یک محیط مایع حاوي واکنش

ت لوب به دسمط يزههنگامی که اندا ،توان با توقف فرآیندنهایی ذره را می يشیمیایی آن است که اندازه

ص کنترل ي خاهذرات پایدار و توقف رشد در یک انداز يآمد یا با انتخاب مواد شیمیایی تشکیل دهنده

 یرتحرایب تخر يهاروش نمود. البته آلودگی حاصل از مواد شیمیایی از معایب این روش است.

(Thermal Decomposition)یدروترمال، سولوترمال و ه (Solvothermal and Hydrothermal) سنتز ،

و   (Sol-Gel)ژل˗، سل(Reverse Micelle)معکوس  یسلما یا (Microemulsion) یکروامولسیوندر م

  دسته اند. ینز اا (Precipitation Chemical) یمیاییش یبترس يهاروش

  3فرآیندهاي حالت جامد 

روش شامل شکستن  ینرا ابداع کرد. ا یکیمکان يساز یاژروش آل 1966در سال  4ینبنجامبار  یناول

 یگاه یاو  يفلز يگلوله يمحفظه بسته است که از تعداد یکها درون ذرات و جوش خوردن مجدد آن

 ، یدينانوذرات اکس ها،یتنانوپودرها، نانوکامپوز یدتول يروش برا ینشده است. ا یلتشک یکیسرام

                                                

 

1- Gas Condensaton    
2- Chemical Precipitation 

State Processes-Solid -3  
4- John Benjamin 
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Abstract: 

Nowadays, energy and environmental issues have become a realistic problem. On the other 

hand, there is an increasing interest in application of photocatalytic processes using 

semiconductors to address these problems. More recently, graphitic carbon nitrid (g-C3N4) 

was developed as a novel metal free visible-light-induced photocatalyst with suitable band 

gap energy of 2.7 eV. This photocatalyst is a promising high performance material due to its 

hardness, light weight, non-toxicity, abundance, preparation from easily available starting 

materials, and excellent stability under ambient conditions. Nevertheless, the low efficiency 

caused by high recombination rate of the photogenerated charges, low capability of visible-

light utilization, and low surface area limit the practical applications of g-C3N4. To take better 

advantage of g-C3N4, one of the important strategies to improve its photocatalytic activity is 

combining with other semiconductors. For these reasons, we prepared the g-

C3N4/Ag2CrO4/AgI and g-C3N4/Ag3VO4/AgBr nanocomposites as novel visible-light-driven 

photocatalysts. The prepared samples were characterized by a series of complementary 

combinations of powder X-ray diffraction (XRD), energy dispersive X-ray analysis (EDX), 

scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Fourier 

transform-infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TG), N2 adsorption-

desorption, diffuse reflectance UV-vis spectroscopy (DRS), and photoluminescence (PL) 

techniques.  At the optimal AgI and AgBr contents, the as-prepared g-C3N4/Ag2CrO4/AgI 

(30%) and g-C3N4/Ag3VO4/AgBr (10%) nanocomposites exhibited the highest photocatalytic 

performance toward degradation of different organic pollutants. Possible photocatalytic 

degradation mechanisms were proposed by investigating the influence of active species 

scavengers on the photocatalytic activities. Additionally, the stability of the photocatalysts in 

aqueous suspensions was investigated by cyclic runs. 

Keywords:  g-C3N4, g-C3N4/Ag2CrO4/AgI, g-C3N4/Ag3VO4/AgBr, Environmental pollutants, 

Photocatalysts.   
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