آرﺳــﻨﯿﮏزداﯾﯽ آب آﺷﺎﻣﯿــﺪﻧﯽ ۱۰
ﺷﻬــﺮ ﺑــﺎ ﻧﺎﻧﻮﺟﺎذبﻫــﺎی ﺳــﺎﺧﺖ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ،اردﺑﯿﻞ و
ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮرﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ آرﺳﻨﯿﮏ آبﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ روش ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای
ﺣﺬف آرﺳﻨﯿﮏ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺷﻬﺮ اﯾﺮان
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺘﺎد
ﻧﺎﻧﻮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﻦ آبﻫﺎ ﺑﻪ آرﺳﻨﯿﮏ ،اﺧﯿﺮاً ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ آبﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ آرﺳﻨﯿﮏ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢآﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺼﻔﯿﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
آرﺳﻨﯿﮏ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ روش ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای
ﺣـﺬف آرﺳـﻨﯿﮏ از آب آﺷﺎﻣﯿـﺪﻧﯽ ﺷـﺪه ﮐـﻪ در ﻣﻘﯿﺎسﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ
ـﻮﻟﯽ
ـﺎی ﮔﺮاﻧـ
ـﺘﻢ از ﺟﺎذبﻫـ
ـﻦ ﺳﯿﺴـ
ـﺖ .در اﯾـ
ـﯿﺪه اﺳـ
ـﺮداری رﺳـ
ﺑﻬﺮهﺑـ
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ روش در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮاد در ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎذبﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ روش از ﻧﻮع اﮐﺴﯽﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ
از ﺑﺎزدﻫﯽ ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺣﯿﻦ ﺳﻨﺘﺰ اﮐﺴﯽﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرات
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ذرات ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
رﻫﺎﯾﺶ در ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ در اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و روش ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮاﻧﻮل ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻏﯿﺮﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ،اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎذبﻫﺎی آرﺳﻨﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺟﺬب اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﯿﺮﻧﺎﻧﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎور ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲ﺗﻦ ﮔﺮاﻧﻮل ﺟﺎذب
آرﺳﻨﯿﮏ را در ﻣﺎه داراﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﻔﺖ
وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از  ۳ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ راهاﻧﺪازی اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ،اردﺑﯿﻞ و ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮرﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ آرﺳﻨﯿﮏ
آبﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وزارت ﻧﯿﺮو ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ رﺷﺘﻪﮐﻮه زاﮔﺮس از ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ آرﺳﻨﯿﮏ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

