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  :چکیده

- یمیولوژیکی و ب یاییکیفیت منابع آب شرب بر اثر عوامل طبیعی و انسانی در هر منطقه دچار تغییرات فیزیکی، شیم

به  بع آب راهاي صنعتی، کشاورزي، شهري و روستایی وضعیت کیفی منااز فعالیت ناشی هاي مختلفآلودگی. دشو

ع در مناب کآرسنی وجود فلز ؛آیدتی تهدید به شمار میهاي مضر که براي سالممخاطره انداخته است. یکی از آلودگی

د. نن) قرار دار(سرطانزا براي انسا 1ترکیبات غیر آلی آرسنیک در گروه  IARCآب شرب است. براساس تقسیم بندي 

ور حذف ه منظاین پژوهش ب .دارد هاي بهداشتی قراربه همین دلیل حذف آرسنیک از منابع آب در اولویت برنامه

ر در هن صفاز آب آشامیدنی توسط دو روش فرآیند غشایی اسمز معکوس و فرآیند جذب سطحی نانوذرات آ آرسنیک

براي انجام  ام شد.هاي آب شرب شهر اردبیل انجبا توجه به وجود احتمالی آرسنیک در چاه و دانشگاه محقق اردبیلی

ظت متغیرهاي غل ان تماس در نظر گرفته شد.، غلظت نانوذره آهن و زمpHپارامترهاي دما، غلظت آرسنیک،  ،آزمایش

 25، 20، 15، 10، 7، 4)، دما (9و  ppm ،(pH )4 ،5 ،6 ،7 ،8 2و  5/1، 1، 5/0، 2/0، 025/0، 018/0آرسنیک (

ر لیتر) و زمان تماس گرم ب 5/1و  1، 5/0متغیرهاي نانوذره آهن (  ،گراد) و در روش نانوذره آهني سانتیدرجه 30و

و دسنیک در هر ي درصد حذف آردقیقه) نیز در این تحقیق آزمایش شدند. نتایج نشان دهنده 30و  15، 10، 5، 2(

نوذره و در حالت توسط نا 4اسیدي  pH گرادي سانتیدرجه 30و دماي  گرم بر لیترمیلی 5/1 يروش در غلظت بهینه

ر گرم در لیت 5/1و  1ي هاي بهینهلظتدقیقه توسط نانوذره آهن با غ 30براي اسمز معکوس و زمان تماس  9بازي 

در حذف  ايحظهتوان گفت فرآیند اسمز معکوس به طور قابل مالنانوذره آهن بودند. با توجه به نتایج حاصل می

% 98وذره آهن . راندمان حذف نانباشددرصد می 99تا  95ر است و راندمان حذف آن، در حدود ثمؤ آرسنیک از آب

   ه کرد.یط استفادمحتوان روشی ارزان و کارآمد بیان کرد و از آن به صورت درجا در را مینانوذره آهن باشد. می

  ، اردبیل.، اسمز معکوس، نانوذرات آهن صفرآرسنیک: هاواژه کلید
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  مقدمه  - 1- 1
 گیردهاي شیمیایی در محیط آبی صورت میحیات یک موجود زنده است و اکثر واکنش يآب مایه

-درصد از آب 2/97ده است. زمین را پوشان ي). آب بیش از سه چهارم سطح کره1392یزدان پرست، (

 هايدرصد از آب 8/2تنها حدود  واند، ها و دریاها انباشته شدهي موجود در این سیاره در اقیانوسها

مناطق قطبی،  درزمین  يهاي سطح کرهمقدار قابل توجهی از کل آبد. نباشمی موجود قابل شرب

درصد از  62/0تنها است و  قابل دسترسباشد که عمال غیر هاي طبیعی، رطوبت هوا و خاك مییخچال

اند و ار گرفتههاي آب شیرین و منابع زیرزمینی قرا جاري بوده و یا به صورت دریاچههآن در رودخانه

قابل نمایند. امروزه این منابع محدود آب شیرین نی خود را از این منابع تأمین میها آب آشامیدانسان

هاي فراوانی از طریق و شیمیایی قرارگرفته، و آالینده یکروبیهاي مدسترس در معرض انواع آلودگی

(دینی و  نمایندا به طورجدي تهدید میها رودهاي شیمیایی منابع حیاتی انسانهاي صنعتی و کفاضالب

  ).1385همکاران، 

  هاي آببررسی آالینده -1-1-1

آب آشامیدنی  يا وجود تصفیهست. با هااي براي آسایش و رفاه انسانکیفیت آب عامل تعیین کننده

خطرناکی از عوامل بالقوه  در شهرها هنوز هم بعضی از منابع آب شهري در برخی نقاط حاوي مقادیر

هاي کم به هیچ وجه در آب آشامیدنی قابل رویت ترکیبات شیمیایی و سمی در اندازه زا هستند.بیماري

 نظر کرد. در جوامعن در خصوص کیفیت آبی اظهار توانجام آزمایشات ویژه به راحتی نمینبوده و بدون ا

 فاضالب اي شیمیایی به درون آب وجود دارد.هي گوناگونی براي وارد شدن آلودگیهاصنعتی سرچشمه

منابع آلودگی  ؛پاشی شدههاي کشاورزي سمکاري و عبور از میان زمینحاصل از صنایع شیمیایی و آب

ران و گیاهان شناخته براي جانو مغذيدر آب به عنوان مواد  برخی عناصر موجود شیمیایی آب هستند.

، پتاسیم، هیدروژن، اکسیژن، فسفر مانند ،شوند و مقدار کم آنها مورد نیاز و مقدار زیاد آنها سمی استمی

ز لحاظ مسائل محیط زیست بسیار با ). برخی عناصر ا 1392(یزدان پرست،گوگرد، منیزیم، کلسیم 

بعضی از شبه فلزات یعنی عناصري که حد فاصل فلزها و  .سرب، جیوه، کادمیوم مانند ،یت هستنداهم
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؛ آرسنیک، سلنیم، آنتیموان در این آیندهاي مهمی براي آب به حساب مییرفلزها قرار دارند نیز آالیندهغ

  ).1385زمینه حائز اهمیت هستند (دینی و همکاران، 

ختلف، مهاي اهرها از آب ي) به منابع تأمین کننده...ورود فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، جیوه و 

 ،ط زیستباشد. پایداري فلزات سنگین در محیبشر می يت زیست محیطی نگران کنندهیکی از مشکال

  کار تالل درغذایی و خاصیت تجمعی آنها باعث بروز اثرات حاد و مزمن (اخ يها به زنجیرهورود آن

  .)1386 مکاران،هعالیقدر و گردد (...) در انسان و سایر موجودات میهاي خطرناك وها، مسمومیتآنزیم 

  آرسنیک -1-1-2

ساله  در جوامع صنعتی کنونی، راهی براي دوري از فلزات سنگین وجود ندارد. مثال در آمریکا هر

م، کروم و غیره در ون تن پساب کارخانجات حاوي فلزات سنگین باعث انتشار آرسنیک، روي، کادمیاهزار

مشکالت  ،هاي فلزي در محیطگردد. پایداري یونغذایی انسان می يشود و سپس وارد زنجیرهخاك می

هاي شیمیایی یا زیستی در هاي آلی به روشتوانند مانند آالیندهکند. فلزات نمیاي را ایجاد میعدیده

مانند. ي همچنان باقی میهاي فلزتوانند تغییر یابند، اما یونهاي فلزي میطبیعت تجزیه شوند. ترکیب

شوند. یکی از دالیل فلزات سنگین همچنین جایگزین دیگر امالح و مواد معدنی مورد نیاز در بدن می

که موجب به مخاطره افتادن گیاهان  ؛باشدي غذایی میآنها در زنجیره ماندگاري ،هاي فلزيپایداري یون

ها در سازي آنفلزات، سلول زنده تمایل به ذخیره شود. به دلیل عمر طوالنی برخیو جانوران زیادي می

هاي سیستمیک بوده و با اثر اختصاصی بر به طور عام فلزات سنگین سم). 1381خود دارد ( یغماییان، 

کبد، سوراخ بینی، ریه، پوست، مثانه شوند. باعث مرگ ومیر می ،زاییروي اعصاب، کلیه، جنین و سرطان

). 1392کوهی و درناپور، پروستات و کبد در مردان را مشخص نموده است (و کلیه در مردان و زنان و 

(سرطانزا 1رکیبات غیر آلی آرسنیک در گروه ت 1المللی تحقیقات سرطانمان بینزسابندي براساس تقسیم

  ).2009 ،2(سازمان بهداشت جهانی براي انسان) قرار دارد

                                                

1 IARC 
2 World Health Organization (WHO) 
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هاي سطحی و زیرزمینی آنها گزارش شده است از دنیا که وجود آرسنیک در آب: کشورهایی  1- 1شکل

  ).2006و همکاران،  3رجیک(مو

، وزن 33است، عدد اتمی آن  As بطور کلی آرسنیک شبه فلزي است که نماد شیمیایی آن بصورت

 باشدمی C°613تصعید آن  يو نقطه C° 817ذوب آن  ي، نقطه272/5آن  ي، دانسیته92/74اتمی آن 

شود. این می ها جانشین فسفرکه در بعضی از واکنشباشد، بطوريو خواص شیمیایی آن شبیه فسفر می

بیستمین فراوانی در زمین است که از لحاظ فراوانی داراي جامد  يماده یکی از عناصر کمیاب در پوسته

حرفوش، ر بدن انسان است (ي زمین، چهاردهمین فراوانی در آب دریا و دوازدهمین فراوانی دپوسته

  شود که نیز به صورت معدنی و آلی یافت میهاي مختلف و ). این عنصر در محیط با ظرفیت1389

). 2007و همکاران،  6و حالت صفر ظرفیتی آن اشاره کرد (توماس 5، آرسنیت4توان به آرسناتمی

شکل ه آرسنات بطور عمده ب شود،ت یا آرسنیت در منابع آب دیده میآرسنیک معموال بصورت آرسنا

هاي دچار کمبود اکسیژن هاي داراي اکسیژن فراوان و آرسنیت در آبهاي یک و دو ظرفیتی در آبآنیون

  از  رتتر و پر تحركتر، محلولظرفیتی سمیهاي آرسنیک سه . گونه)1392(مددي،شوند یافت می

هاي عی آرسنیک در محیط زیست، فعالیتیباشند. عالوه بر حضور طبهاي آرسنیک پنج ظرفیتی میگونه

). قرار گرفتن انسان در 1389حرفوش، ( بشر نیز عامل افزایش میزان این عنصر در طبیعت شده است

باشد. اثرات مل هوا، مواد غذایی، آب و خاك میگیرد که شات میمعرض آرسنیک از چند طریق صور

یدنی یکی است؛ اما از منابع بالقوه آرسنیک، آب آشام ، متفاوتاین موارد با توجه به شرایط بومیمرتبط با 

                                                

3 Mukherjee 
4Arsenate 
5 Arsenite 
6 Thomas 
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. آرسنیک از )1392(شریفیان عطار و همکاران،  اشدبها میبراي سالمت انسان هااز مهمترین تهدید

گردد. غلظت آرسنیک ي پساب صنعتی وارد منابع آب مید معدنی، تخلیهها و مواطریق حل شدن کانی

، 7اومابا( کندي مختلف، اندازه آن نیز تغییر میهاو با توجه به حجم یار متغیر بودهدر این منابع بس

هاي زیرزمینی ، بیشترین غلظت آرسنیک آبی در آبانسانی ي. به استثناي منابع محلی آلوده شده)2001

  یافت 

ي جامد به محلول یافت شده در که به دلیل فرآیند تعامل طبیعی آب و سنگ و نسبت باال ،شودمی

و  8آیند (وانگین تهدید براي سالمتی به شمار میهاي زیرزمینی بزرگترهاست. بنابراین آبآبخوان

هاي بزرگ آب زیرزمینی در دنیا داراي دهد که تعدادي از سفرهتحقیقات نشان می ).2009همکاران، 

هاي میکروگرم در لیتر هستند. غلظت این عنصر در آب 50مشکل حضور آرسنیک در غلظت باالي 

  ).1391علیائی و همکاران، (  بوده است µg/L 2000 -200یرزمینی در گستره ز

 11، ترسیب شیمیایی10، تعویض یونی9هاي جذب سطحیهاي حذف آرسنیک شامل گزینهتکنولوژي

باشد. در تکنولوژي جذب با استفاده از مواد جاذب که نیروي کششی قوي می 12و فیلتراسیون غشایی

گیرد. تبادل یونی نیز فرآیندي ند، جذب و حذف آرسنیک از آب صورت مینسبت به آرسنیک محلول دار

دهی شیمیایی مواد کند. در فرآیند رسوبها تبادل میهاي آرسنیک را با کلر و یا دیگر یوناست که آنیون

  هاي تا با آرسنیک واکنش ،شونداي چون آهن و آلوم به فرم هیدروکسید به آب اضافه میمنعقدکننده

شوند. در نشینی حذف میها توسط فیلتراسیون یا تهانجام دهند و رسوب 14جذبی- و هم 13سوبیر- هم

هاي داراي ءفرآیند فیلتراسیون غشایی حذف آرسنیک توسط فیلتراسیون فیزیکی با استفاده از غشا

  ).1391پناهی و همکاران، شود (نفوذپذیري انتخابی انجام می

 15کارتینن( گیرند که عبارتند ازدر سه دسته اصلی قرار می بطور کلی فناوري حذف آرسنیک از آب

  ):1995و همکاران، 

 16جداسازي غشایی - 3جذب سطحی،  - 2، رسوب شیمیایی - لخته شدن  -1

                                                

1omaba 
8 Wang 
9Adsorption  
10 Ion exchange 
11 Chemical deposition 
12 Membrane filtration 
13 Co-sedimentary 
14 Co-adsorption 
4 Kartinen 
16 Membrane sepration 
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  پیشینه -1-1-3

  ي انگلیسیپیشینه -1-1-3-1

حاصــل از آن بــر حضور آرسنیک در آب آشامیدنی، به همــراه اثــرات و عــوارض نــامطلوب بهداشــتی 

مختلــف دنیــا  اي است که ذهن بسیاري از دانشمندان و محققــان را در کشــورهايمسئله ؛هامت انسانسال

در آب  17است. براي رسیدن غلظت آرسنیک به میزان مجــازبه خود جلب نموده  طی قرن گذشته و حاضر

به مــوارد توان ، که از جمله میصورت گرفته است سراسر دنیامختلفی در  تحقیقات ،به عنوان یک ضرورت

  اشاره نمود. زیر

 سهو  پنجسنیک براي آر 19اسمز معکوسراندمان حذف ) نشان دادند 1986و همکاران ( 18وردکلیف

  درصد است. 46- 75و  98- 99به ترتیب  20ppb1900  -40 ظرفیتی در آب با غلظت

و  اسمز معکوسانجام گرفت؛ نشان داد،  )9819و همکاران ( 21تحقیقی که توسط برند هیوبر

ظرفیتی  سه حالیکه آرسنیک؛ درکند% حذف می 95ظرفیتی را تا بیش از  پنجآرسنیک  22وفیلتراسیوننان

، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوسکند. به دلیل راندمان باالي حذف آرسنیک در % حذف می90را تا حدود 

نشان دادند  هاآن .ها امروزه گسترش یافته استکاربرد آن علیرغم مصرف انرژي باال در این دو فرآیند،

در  ؛ظرفیتی است پنجتر از آرسنیک ها برابر سمیظرفیتی که ده سهراندمان حذف آرسنیک 

 اسمزمعکوس دریافتند کهاین محققان  درصد است. 40و  74به ترتیب  نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس

حذف آرسنیک  کهدلیل  اینهاي غشایی دیگر کارایی باالتري در حذف آرسنیک دارد. به نسبت به فرآیند

کننده نسبت به فرآیندهاي غشایی دیگر باالتر بدون افزودن مواد اکسید اسمزمعکوسظرفیتی توسط  سه

االي آن را دارد. توانایی تحمل مقادیر ب اسمزمعکوس ظرفیتی تنها سههاي حاوي آرسنیک است و در آب

که ممکن است جهت تولید  ،تاس 23حذف مواد آلی محلول اسمزمعکوسهاي عمده یکی از محدودیت

  آب شهري الزم باشد. ي نهاییتصفیه کیفیت مناسب براي

                                                

17 MCL 
18 Clifford 
19 Reverse osmosis 
20 Particle per billion 
21 Brandhubber 
22 Nanofiltration 
23 TDS 
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براي حذف  26ونیل الکلو پلی 25آمیدپلی اسمزمعکوس) از دو نوع غشاي 2000و همکاران ( 24کانگ

  درصد راندمان دارد و در  80حدود  pH=3ونیل الکل در تفاده کردند، نتایج نشان داد پلیآرسنیک اس

8-5=pH 3- 5آمید راندمان در یابد و در غشاي پلیدرصد افزایش می 95دمان به باالي ران=pH، 75 

یابد. این نتایج نشان درصد افزایش می 90حذف تا باالي  راندمان ،10تا حد  pHدرصد بوده و با افزایش 

  محلول در راندمان حذف آرسنیک تأثیر مستقیم دارد. pHدهد که نوع غشاء و می

جهت ارزیابی  29در دانشگاه ایالت مونتانا )2002( 28آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا و 27مورتی

، که تمرکز اصلی در این تحقیق ندانجام داد براي حذف آرسنیک از آب تحقیقی رافرآیند اسمز معکوس 

ها در این تحقیق، مشخص شد که در تمامی آن 30پایلوت 21بود. پس از آزمایش  IIIبر حذف آرسنیک 

  درصد بوده است. 90باالتر از  IIIآرسنیک  حذف

هاي زیرزمینی با استفاده از دو روش حذف آرسنیک از آب برايتحقیقی  )2002و همکاران ( 31لین

مصرف انجام دادند. جهت انجام تحقیق از سه نوع غشاء اسمز  يدر نقطه 32اسمز معکوس و تقطیر

ر دو روش در حذف آرسنیک از حاصل نشان داد همعکوس و دو نوع تجهیزات تقطیر استفاده شد. نتایج 

هاي خروجی در ؤثر بوده. میزان آرسنیک در نمونههاي زیرزمینی و نیز سنتتیک مهاي واقعی آبنمونه

  درصد حذف نیز گزارش شده است. 99حد استاندارد و تا 

تلف به مخ در چند پایلوت اسمزمعکوسبا استفاده از غشاءهاي  34) در ساندیاگو2002(  33نینگ

  د. به طور کلی حذف آرسنیک ، رسیIIIآرسنیک درصدي  84، و حذف Vآرسنیک درصدي  99حذف 

  درصد بوده است. 40- 96هاي مختلف از پایلوت

از پساب صنایع آلومینیوم با استفاده از  36) به بررسی حذف فلوراید2005و همکاران ( 35ندیایی

ست که اسمز معکوس قابلیت حذف فلوراید در اند. در این بررسی مشخص شده اپرداخته ROغشاء 

  هاي باال را دارا است.غلظت

                                                

24 Kang 
25 Polyamid 
26 Polyviniel alcohol 
27 Moretti 
28EPA  
29 Montana state 
30 Pilot 
31 Lin 
32 Distillation 
33 Ning 
34 San Diego 
35 Ndiaye 
36 Fluoride 



8 

 

Family name: Saboori                                                        Name: Niloufar 

Title of Thesis  : Evaluation of Common Methods for Removal of Arsenic from 

DrinkingWater (Case study: Ardabil city) 

Supervisor(s):  Dr. Javanshir Azizi Mobser         

Advisor(s): Dr. Assadolah Asady 

Graduate Degree M.Sc. 

Major:  Agriculture Engineering                Specialty: Irrigation and Drainage 

University: Mohaghegh Ardabili        Faculty: Agricultural Technology and Natural 

Graduation date:    22/  09/ 2015                              Number of pages: 101 

Abstract: 

The quality of drinking water is a result of natural and human factors in each region, with a 

negative change of physical, chemical and biological. Get pollution from industrial activities, 

agriculture, urban and rural water supplies has jeopardized quality status. One of the human 

pollution that treats to health is considered an arsenic metal in drinking water. According to the 

IARC classification of inorganic arsenic compounds is located in Group 1 (carcinogenic to 

humans). For this reason, arsenic removal from water resources is a priority health programs. In 

this context, technologies are discussed to arsenic removal from drinking water. This study was 

conducted to remove arsenic from drinking water by the method of reverse osmosis membrane and 

adsorption process of zero-valent iron nanoparticles were done in mohaghegh ardabili university, 

due to the possible presence of arsenic in the drinking waters walls of Ardabil city. For testing, the 

parameters of temperature, concentrations of arsenic, PH, iron nanoparticle concentration and 

contact time were considered. In this study, variable of concentrations of arsenic (0.018,0.025, 

0.2,0.5,1,1.5 and2 mg/L), PH(4,5,6,7,8,9), Temperature(4,7,10,15,20,25,30°C), were tested for 

revese osmosis membrane, and in addition to 3 previous method concentration of iron 

nanoparticles(0.5,1 and1.5 g/L) and time(2,5,10,15,30 mint) were tested for nanoparticles iron 

method too. The results showed that the removal of arsenic in both methods, in the optimum  of 

concentration of 1/5 mg / L and a temperature of 30 ° C, PH 4 in  acid mode by nanoparticles and 9 

in buffer mode  for reverse osmosis and 30 minutes  by optimized of 1 and 1/5 g/L  iron 

nanoparticle concentrations. According to the results we can say that the reverse osmosis process is 

significantly influence the removal of about 95 to 99 percent, also iron nanoparticles can be an 

inexpensive and efficient expression and the in situ in use. It's removal efficiency is above 98%. 

Keywords: Arsenic, Reverse Osmosis, Nanoparticles zero valent iron, Ardabil. 
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