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مدلسازی فازی فرآیند حذف آرسنیک از آبهای زیرزمینی با نانو ذرات
اکسید آهن
عطااله ندیری ،1مریم قرهخانی ،2پریسا لطفینیا ،3مهدی اسدی
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چکیده
مطالعاتی که اخیراً در سطح ک شور صورت گرفته ،آنومالی آر سنیک با غلظت بیش از حد ا ستاندارد سازمان بهدا شت
جهانی و ملی ( )10 ppbرا در منابع آب نشااان میدهد که اسااتدادا از ا آ آب اثرات جبران ناپذ ری بر سااتمت اننااان
دارد .لذا میبا نت راهکارهای ا صولی و هدفمند جهت کاهش آنومالی آر سنیک ارائه گردد .تاکنون ا ستدادا از نانوذرات
در کاهش آر سنیک از آب در محیط آزما شگاهی انجام گرفته ا ست ولی کارا ی ا آ نانوذرات در کاهش مقدار آر سنیک
در منابع آب ز رزمینی که عموماً دارای کمپلکسهای مختلف اساات ،بررساای نشاادا اساات .در ا آ پژوهش از نانو ذرات
اکنید آهآ برای کاهش مقدار آرسنیک از منابع آب ز رزمینی استدادا شدا است .مطالعات پیشیآ انجام شدا بر روی
نانو ذرات اکنید آهآ به صورت جداسازی آرسنیک اضافه شدا در محیط آزما شگاهی بودا است ولی چالش اصلی ا آ
پژوهش ،جدا سازی آر سنیک از نمونه آب ز رزمینی میبا شد .نتا ج حا صل از برر سی تاثیر پارامترهای مختلف از جمله
 ،pHدما ،زمان ت صدیه و مقدار مادا جاذب در جدا سازی آر سنیک از آب ن شان داد که جدا سازی آر سنیک تحت شرا ط
دما ی باالتر از دمای محیط pH ،اساایدی ،زمان  ۵تا  1۵دقیقه و مقدار مادا جاذب  0/3گرم در باالتر آ میزان راندمان
خود قرار دارد .در ادامه ا آ پژوهش ،از مدل فازی ساجنو برای شبیه سازی و مدلنازی فرا ند حذف آال ندا آرسنیک از
منابع آب ز رزمینی اسااتدادا گرد د .نتا ج مدل فازی نشااان داد که ا آ مدل با مقدار  NRMSEو  R2به ترتیب برابر با
 0/03و  0/8برای پیشبینی تقر بی جذب آرسنیک توسط نانوذرات اکنید آهآ بنیار کارآمد میباشد.
واژههای کلیدی :آب زیرزمینی ،آرسنیک ،پاکسازی آلودگی ،نانوذرات اکسید آهن
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مقدمه
امروزا آلودگی آبهای ز رزمینی و سطحی بهعنوان
منابع تأمیآ آب شرب بشر ،به کی از مهمتر آ دغدغه-
های محققیآ و پژوهشگران رشتههای مختلف مبدل
شدا است .آرسنیک ک شبه فلز سنگیآ و سمی است
که بهطور گنترداای در پوسته زمیآ پراکندا شدا
است .نوشیدن آب با درصد آرسنیک باال به ک تهد د
بهداشتی جهانی تبد ل شدا است .درنتیجه ا آ موضوع،
سازمان بهداشت جهانی ا االتمتحدا استاندارد میزان
آرسنیک را در آب آشامیدنی کمتر از  10 µg/Lتعییآ
کردا است (.)WHO, 2004
در طول دهههای گذشته تتشهای ز ادی برای
حذف آرسنیک با روشهای مقرونبهصرفه همچون
استدادا از اکنیدهای فلزی جاذب )(Hu et al., 2008
 ،کربآ فعال ) (Mohan and Pittman, 2007و مواد
معدنی مانند زئولیت اصتح شدا (Soni and Shukla,
) 2019انجام شدا است .همچنیآ مطالعات ز ادی بر
روی جذب آرسنیک صورت گرفته است اما مشکلی که
همیشه در ا آ زمینه بودا ،مشکل جداسازی مواد جامد
از محلول موردنظر است .بنابرا آ برای حل ا آ مشکل
می توان با تکیه بر نانوذرات که دارای دو و ژگی بارز
جذب و مناحت سطح و ژا باال است به امر پاکسازی
و حذف آال ندا روی آورد .با توجه به ا نکه نانو ذرات
آهآ را میتوان با استدادا از صافی از محلول خارج کرد
و چون ا آ مادا دارای خاصیت جذب باال ی نیز می-
باشد ،لذا در طول سالیان اخیر مطالعات متعددی بر
روی آنها انجام گرفته است .در مطالعات اخیر نانو ذرات
مختلدی توانا ی خود را در ا آ امر به خوبی نشان
دادااند .در بررسیهای انجامشدا بر روی مطالعات
پیشیآ مشخص شد که تما ل به کار کردن با نانو ذرات
آهآ ،آلومینا ،اکنید مس ،دیاکنید تیتانیوم ،اکنید
روی ،اکنیدهای فلزی مخلوط و کربآ فعال در بیآ
پژوهشگران داخل و خارج از کشور برای حذف آال ندا-
های مختلف بنیار بیشتر از د گر گونههای نانو ذرات
میباشد ) .(Lata and Samadder, 2016.تاکنون
پژوهشهای ز ادی بر روی آلودگی خاکها و آبها

ننبت به فلزات سنگیآ صورت گرفته است (فرزی و
همکاران ;1397 ،پورمحمدی و همکاران )1398 ،که
در ا آ تحقیق با نگاهی به مطالعات گذشته به بررسی
حذف آلودگی در محیط آبی با نانو ذرات اکنید آهآ
پرداخته میشود Deliyanni .و همکاران ()2003
راندمان جاذب نانو ذرات ، hydrous iron oxide
 Ferrihydrite ، hydrous ferric oxideو گوتیت را
به همراا مقا نه کاربرد آنها در رابطه با جذب آرسنیت
و آرسنات در محیطی با  pH= 7 /۵بررسی کردند.
نتا ج مطالعات آنها نشان داد که در بیآ مواردی که
مورد بررسی قرار گرفته ،نانو ذرات )β-FeO(OH
عملکرد بهتری دارند .در پژوهشی  Kanelو همکاران
( )200۵از نانو ذرات آهآ صدر ظرفیتی برای حذف
آرسنیک استدادا کردند و تواننتند مقدار متوسطی از
آرسنیک ) (IIIرا از محلول جدا کنند .اما در ادامه همیآ
پژهش در سال  2006محققیآ موفق شدند با اضافه
کردن  0/1 g/Lمادا جاذب در  pH= 7و دمای 2۵˚C
تمام غلظت آرسنیک را از آب حذف کنند و همچنیآ
به ا آ نتیجه رسیدند که ،ا آ روش بهتر آ بازدهی را
در  pHطبیعی و محیط اسیدی دارد (Kanel et al.,
).2006
با توجه به ا نکه تا به حال از نانو ذرات اکنید آهآ
برای حذف آال ندا آرسااان یک از آب ز رزمینی و نیز
روشهای فازی برای مدلناااازی ا آ فرا ند اساااتدادا
نشاادا اساات ،لذا اهداف ا آ تحقیق عبارت اساات از
الف) بررسااای توانا ی نانو ذرات اکناااید آهآ در پاک
سااازی آرساانیک از نمونه آب منطقه هشااترود تا ز ر
شاااخص اسااتاندارد جهانی ،ب) ارز ابی و تعییآ عوامل
موثر در ا آ فرا ند ،ج) شاابیه سااازی و مدلنااازی ا آ
فرا ند با اساااتدادا از مدل فازی برای پیش بینی نتا ج
حذف آرسنیک.
منطقه ه شترود واقع در ا ستان آذربا جان شرقی،
کی از مهمتر آ مناطقی اساات که مطالعات ز ادی بر
روی آال ندگی زمیآزاد آر سنیک در آن صورت گرفته
اسااات و ن تا ج ت مامی آن ها نشاااان دادا که غل ظت
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آرساانیک در برخی از نقاط آن چند آ برابر اسااتاندارد
جهانی میباشد ).(Nadiri et al., 2018

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی
منطقه مطالعاتی در ا ستان آذربا جان شرقی در
فاصااله حدود  2۵کیلومتری جنوب غرب شااهرسااتان

هشترود واقع شدا و اراضی مشرف بر روان آبهای ال
شرقی کوا سهند را شامل می شود .مخت صات UTM
م حدودا نمونه برداری X= 644000،تا X= 677000
طول شرقی و  Y= 4134000تا  Y= 41۵۵000عرض
شااا مالی می باشاااد که در شااا کل 1موقع یت نق طه
نمونهبرداری از چ شمهای در رو ستای قوپوز ن شان دادا
شدا است

شکل ( :)1موقعیت نقطه نمونهبرداری

زمین شناسی منطقه
در محدودا مطالعاتی سازندهای به سآ میوسآ
تا کواترنری وجود دارد .سازندهای زمیآشناسی منطقه
به دو بخش مهم تقنیم میشوند  –1نهشتههای سازند
قرمز فوقانی نهشتههای ا آ سازند از نوع تخر بی می
باشد و رسوبات تخر بی گچ و نمک بهو ژا در بخش
ز ر آ آن به فراوانی د دا میشود ،به همیآ دلیل است
که آبهای جاری و چشمهها ی که در ا آ سازند ا جاد
شدا اند امتح گچی و نمکی فراوان دارند–2 .
نهشتههای آذرآواری و گدازا های تودة آتشدشانی
سهند گدازاهای سهند و نهشتههای آذرآواری آن،
بخش وسیعی ا ز گنترا مورد بررسی را می پوشاند .در
گنترا مورد بررسی حوضه آبر ز قرنقو ،تنها گدازا های
داسیتی و کوارتز  -آندز تی است که ا آ گدازا ها به

صورت قلههای پراکندا آتشدشانی به صورت مندرد ا
مختلط در ناحیه ،د دا میشوند (ند ری و همکاران،
.)1391
از نظر هیدروژئولوژ کی در محدودا مطالعاتی سدرا
آب ز رزمینی از تعدادی سدراهای هتروژن تشکیل شدا
است و بیشتر آبخوانهای محلی در حاشیه رودخانههای
آلمالو و قرنقو قرار دارند که در حال حاضر نیز برای آب
شرب روستاهای منطقه از جمله روستای قوپوز از منابع
آب ز رزمینی حاشیه ا آ رودخانهها استدادا میشود.
شرا ط هیدروژئولوژ کی منطقه در ارتباط منتقیم با
سازندهای زمیآشناسی و زمیآساخت منطقه است.
آبهای سطحی و ز رزمینی منطقه به هم مرتبط
هنتند به طوری که آبهای سطحی ناشی از بارش
جوی و ذوب برف دامنههای سهند ضمآ ندوذ در زمیآ
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به صورت جر انهای ز رسطحی به آبهای ز رزمینی
میپیوندند و آبهای ز رزمینی در بنیاری از مناطق به
واسطه زمیآساخت منطقه و از طر ق چشمهها به سطح
زمیآ راا می ابند که ا آ امر عامل اصلی انتشار
آرسنیک در منطقه به شمار میرود .بیشتر ا آ منابع
آبی در ارتباط با سازند سرخ میوسآ و نهشتههای
کواترنری هنتند (.)Nadiri et al., 2018
منشأ آرسنیک در منطقه
غلظت آرسنیک آب منطقه مطالعاتی با انجام
آزما ش طیفسنجی جذب اتمی به میزان 680 ppb
برآورد شدا که وجود مقاد ر باالی آرسنیک در منابع
آب منطقه بیشتر از سازندهای زمیآشناسی مرتبط با
فعالیت ماگما ی ،دگرگونی ،زمیآساخت و تخلخل
منطقه و به واسطه فرا ندهای تقابل آب -سنگ طبیعی
منشأ میگیرد .با توجه به ا نکه هیچ گونه فعالیت آلودا
کنندا صنعتی و شهری در منطقه د دا نمیشود
بنابرا آ تنها منشأ اننانزاد آرسنیک در منطقه را می-
توان استدادا از کود و سموم شیمیا ی دارای آرسنیک
در نظر گرفت که به دلیل استدادا محدود از ا آ سموم
در منطقه ،عامل اصلی آلودگی به شمار نمیآ د .در
نتیجه بر پا ه شواهد موجود ،آلودگی آرسنیک در منطقه
از نوع زمیآزاد (ژئوژنیک) میباشد (ند ری و همکاران،
.)1391
روش سنتز نانوذرات
در ا آ پژوهش روش بکار گرفته شدا برای سنتز
نانو ذرات اکنید آهآ ،استدادا از التراسوند میباشد
) .(Xu et al., 2013در شکل  2تصو ری از نانوذرات
اکنید آهآ صدر ظرفیتی در ز ر میکروسکوپ الکترونی
ارائه شدا است .اولتراسوند به عنوان امواج صوتی با
فرکانس باالتر از حد شنوا ی اننان تعر ف میشود.
استدادا از انرژی اولتراسوند روش متداوتی است که
شدت انرژی حاصل از متتشی شدن حباب ها در ک
میدان صوتی ،آن را بر سا ر روشهای تهیه مواد
ارجحیت بخشیدا است .مز ت اصلی ا آ روش ارزان
بودن آن است همچنیآ سونوشیمیا ی تحقیق بر روی

ک ناحیه از مولکولها ی است که در اثر به کار بردن
اشعه اولتراسونیک قوی ( )40 -20kHzواکنش
شیمیا ی انجام دادااند .درواقع سونوشیمیا ی ک پد دا
فیز کی صوتی است .اتداقات اصلی در فرا ند
سونوشیمیا ی ،ا جاد ،رشد و از بیآ رفتآ حباب در ک
ما ع است .در ک حمام سونو گیشآ آب به هیدروژن
پر اکنید تبد ل میشود .در مرحله اول ،حبابها رشد
میکنند بد آ صورت که بخار محلول در حباب ندوذ
میکند سپس در مرحله بعد ،حباب مندجر میشود
(اسدی و همکاران.)1394 ،

شکل(  :)2تصویر  SEMنانوذرات اکسید آهن صفر
ظرفیتی

تهیه مواد مورد نیاز
طی ا آ تحقیق ،از چشمه قوپوز ،نمونه آب
ز رزمینی تحت شرا ط نمونه برداری استاندارد در بطری
های پلی اتیلنی به گنجا ش  1لیتر برداشته شد .در هر
ظرف نمونه برای جلوگیری از رسوب آرسنیک و محلول
ماندن آن ،چند قطرا از محلول های تثبیت کنندا اسید
نیتر ک  0/1موالر اضافه گرد د.
به منظور ساخت محلولهای نمک آهآ ) (IIIکلر د
و هیدروکنید سد م از پودر  FeCl3 .6H2Oو قرص
( NaOHمرک،آلمان) استدادا شد .سنتز نانوذرات
اکنید آهآ با قرار گرفتآ  ۵0mlمحلول نمک آهآ )(III
کلر د در دستگاا التراسونیک با شدت  9 kHzو توان
 27 wو اضافه کردن  ۵0 mlهیدروکنید سد م به آن
در مدت  30دقیقه در دمای  80درجه سانتیگراد صورت
گرفت .سپس ،مقاد ر  0/2 ،0/1و  0/3گرم بر لیتر از
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نانوذرات اکنید آهآ با  100میلی لیتر از نمونه آب-
ز رزمینی مخلوط شد .تنظیم  pHمحلولها در محدودا
 7 ،6 ،۵/۵ ،۵و  8توسط سود ( )NaOHو اسید کلر ک
( )HClانجام گرفت و نیز اختتط با سرعت 2۵0 rpm
تحت شرا ط دما ی  30 ،2۵و  3۵درجه سانتیگراد به
مدت  20 ،1۵ ،10 ،۵و  2۵دقیقه صورت گرفت .در
مرحله بعد ،نمونهها از فیلتر  ،Whatman42عبور دادا
شد و سپس با سرعت  3000 rpmبه مدت  10دقیقه
سانتر دیوژ گرد د .در ا آ پژوهش نمونهها به دو دسته
تقنیم شدند .دسته اول نمونهها ی که با نانوذرات اولیه
سنتز شدا جذب دادا شدند و دسته دوم نمونه ها ی
که از نانوذرات باز ابی شدا برای جذب آرسنیک از آنها
استدادا شد .در نها ت ،غلظت آرسنیک توسط دستگاا
 AASمدل  Varian 220اندازاگیری و نتا ج آن جهت
بررسی راندمان حذف به ازای پارامترهای در نظر گرفته
شدا مورد بررسی قرار گرفت.
منطق فازی
Zadehدر سال  196۵تئوری فازی را برای اولیآ
بار در مقالهای با عنوان مجموعههای فازی ارائه نمود که
در مدلنازی سینتمهای پیچیدا بنیار مدید میباشد
( .)Zadeh, 1965مجموعههای فازی مرزها ی مبهم و
تدر جی میان مرزهای تعر ف شدا دارند که برای
برابری با ماهیت عدم قطعیت در سامانه و خطاهای
اننانی مناسب هنتند .بنابرا آ در مدلنازی پد داهای
که دارای عدم قطعیت میباشد ،استدادا از مدل فازی
میتواند روش مدیدی باشد .همچنیآ مهارتهای
اننانی نقش مهمی در روند ا آ روش دارند چرا که
روشی مبتنی بر دانش است (Saberi Nasr et al.,
) .2013مدل فازی ،مدلی مناسب برای کاهش خطای
برآوردی و اننانی میباشد و با توجه به ا نکه در اکثر
مطالعات آزما شگاهی عدم قطعیت مربوط به خطای
اننانی و ا تجهیزات آزما شگاهی وجود دارد از ا آ رو
در ا آ پژوهش از مدل فازی برای شبیه سازی و
مدلنازی فرا ند حذف آال ندا آرسنیک از منابع آب
ز رزمینی استدادا گرد د .اولیآ مرحله در ا جاد ک

مدل فازی دسته بندی داداها میباشد که بنتگی به
نوع مدل فازی استدادا شدا دارد .مدلهای فازی به سه
روش مختلف ممدانی ،الرسآ و ساگنو قابل اجراست که
در ا آ پژوهش از مدل فازی ساگنو استدادا شدا است.

نتایج و بحث
در ا آ پژوهش آزما شهای مختلف در شرا ط
زمانی ،دما ی pH ،و غلظتهای جاذب متداوت انجام
گرفت .لزوم انجام ا آ آزما شهای متعدد در شرا ط
مختلف برای مشخص شدن بهتر آ راندمان نانوذرات
جاذب است که برای ا آ امر با د ارتباط بیآ ا آ
پارامترها (زمان ،دما pH ،و غلظت جاذب) مشخص
شود .در ادامه با تدکیک عملکرد و تأثیر پارامترها توسط
نمودارهای رسم شدا ،نتا ج جذب آرسنیک مورد بحث
قرار گرفته است.
تأثیر  pHدر جذب نانوذرات اولیه
در حذف آرسنیک توسط نانوذرات اکنید آهآpH ،

از مهمتر آ عوامل میزان راندمان جذب میباشد .با
توجه به ا نکه  pHنمونه آب ز رزمینی به میزان 7/6
اندازاگیری شدا بود ،بنابرا آ  pHهای تعییآ شدا برای
آزما ش جذب  7 ،6 ،۵/۵و  8در نظر گرفته شد .برای
بررسی تأثیر  pHدر جذب آرسنیک ،مقدار مادا جاذب
به صورت ثابت و برابر  0/1 gدر نظر گرفته شد سپس
میزان جذب در دمای ثابت و در زمانهای مختلف ،۵
 20 ،1۵ ،10و  2۵دقیقه و نیز pHهای مختلف اندازا-
گیری شد .شکل  ،3غلظت آرسنیک نمونه آب را بعد از
فرآ ند جذب در  pHها و زمانهای مختلف نشان می-
دهد .همانطور که متحظه میشود نمونهها ی که در
 pHبرابر  ۵/۵مورد آزما ش قرار گرفتهاند ،در تمام
زمانها مقدار آرسنیک آنها صدر و ا در محدودا
استاندارد  WHOقرار گرفته است .مثتً در  pH= 8با
مقدار مادا جاذب  0/1 gو در زمان  20دقیقه ،مقدار
آرسنیک برابر  380 ppbمیباشد که ا آ مقدار در
 pH=۵/۵و زمان  20دقیقه به صدر رسیدا است.
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بنابرا آ راندمان حذف در  pHهای اسیدی در باالتر آ

میزان خود قرار دارد

.
شکل ( :)3نمودار تغییرات غلظت آرسنیک به ازای تغییرات pH

تأثیر دما در جذب نانوذرات اولیه
دما نیز کی از عوامل مهم در امر جذب آرساانیک
توساط نانوجاذبهای اکناید آهآ میباشاد .به منظور
برر سی تأثیر دما در جذب آر سنیک ،مقدار مادا جاذب به
صورت ثابت و برابر  0/1 gدر نظر گرفته شد سپس میزان

جذب در  pHثابت و در زمان های مختلف ،1۵ ،10 ،۵
 20و  2۵دقی قه و نیز د ما های  30 ،2۵و  40در جه
سانتیگراد اندازاگیری شد .نتا ج حاصل از اندازاگیری
میزان جذب آر سنیک در دماهای مختلف که در شکل
 4ارائه شدا است ،نشان داد که بیشتر آ میزان جذب
آر سنیک در دمای بیآ  2۵تا  30درجه سانتیگراد رخ

دادا ا ست .افزا ش تحرک مولکولها در اثر افزا ش دما
عامل اصااالی باال رفتآ جذب آرسااانیک در نمونه آب
میباشااد .ولی با توجه به ا نکه با افزا ش دما از  30به
 40درجه سانتیگراد تغییر قابل توجهی در روند جذب
د دا نشااد از ا آ رو میتوان در نظر داشاات که دمای
بهینه برای جذب آرسااانیک  30درجه ساااانتیگراد
میباشااد .پیشبینی میشااود دلیل اسااتدادا مطالعات
گذشاااته از دمای  2۵درجه ساااانتیگراد برای جذب
بهینه ،اسااتدادا از نمونههای آب با غلظت تعییآ شاادا
آر سنیک و همچنیآ نبود عنا صر مختلکنندا عملکرد
جاذب بودا است.

شکل ( :)4نمودار تغییرات غلظت آرسنیک به ازای تغییرات دما

تأثیر زمان در جذب نانوذرات اولیه
زمان تصدیه به عنوان ک فاکتور اساسی در امر

کاربردی و صنعتی شدن روشهای جداسازی آال نداها
شناخته شدا است .نتا ج حاصل از اندازاگیری میزان
جذب در زمانهای  20 ،1۵ ،10 ،۵و  2۵دقیقه نشان
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داد که با افزا ش زمان ،میزان جذب آرسنیک از نمونه
آب ز رزمینی افزا ش افته است (اشکال  3و  .)4دلیل
ا آ افزا ش جذب به ازای افزا ش زمان به خاطر افزا ش
میزان پراکندگی جاذب و افزا ش تماس سطحی با
آرسنیک میباشد و ا آ حالت تا جا ی ادامه پیدا میکند
که تمامی سطح محلول به وسیله جاذب دربرگرفته شدا
و سپس میزان جذب آال ندا را کنواخت میسازد.

تأثیر غلظت جاذب در جذب نانوذرات اولیه
برای بررسی تأثیر غلظت مادا جاذب در حذف

آرسنیک از نمونه آب ،پارامترهای دما و  pHبه صورت
ثابت در نظرگرفته شد و سپس میزان جذب در زمان-
های مختلف  10 ،۵و  1۵دقیقه و نیز مقاد ر جاذبهای
 0/2 ،0/1و  0/3گرم اندازاگیری شد .نتا ج حاصل از
انجام آزما ش برای جاذبهای  0/2 ،0/1و  0/3گرم
نشان داد که مقدار  0/3 gنانوذرات اکنید آهآ (مادا
جاذب) راندمان بهتری ننبت به مقاد ر د گر داشته و
میزان آرسنیک را به حد مجاز استاندارد ملی رساندا
است (شکل  .)۵با افزا ش نانوذرات اکنید آهآ در نمونه
آب ز رزمینی ،میزان جذب آرسنیک به دلیل افزا ش
سطح جاذب با آال ندا افزا ش می ابد.

شکل ( :)5نمودار تغییرات غلظت آرسنیک به ازای تغییرات مقدار ماده جاذب

مدل منطق فازی
در تحقیق حا ضر از مدل فازی ساجنو برای شبیه
سااازی و مدلنااازی فرا ند حذف آال ندا آرساانیک از
منابع آب ز رزمینی ا ستدادا شدا ا ست که تاکنون از
ا آ مدل در زمینه پیشبینی نتا ج حذف آرسااانیک
استدادا نشدا است .در ا آ روش پارامترهای  ،pHدما،
زمان و غلظت مادا جاذب به عنوان ورودیهای مدل و
مقدار آر سنیک به عنوان خروجی مدل تعر ف شدند و
نیز  80درصد از داداها برای مرحله آموزش ( )Trainو
 20درصد برای مرحله آزما ش ( )Testانتخاب شدند و
ساااپس مدلناااازی در محیط نرمافزار  Matlabانجام
گر فت .به منظور دسااا تهب ندی دادا ها و تعییآ تابع
عضو ت از روش کاهشی ( )Subtractiveاستدادا شد.

در ا آ پژوهش به منظور تعییآ دسااتهها ،شااعاعهای
دسااتهبندی متداوت از  0/1تا  1بررساای شااد و قوانیآ
متداوتی نیز تولید گرد د سپس شعاع د ستهبندی 0/4
بر اسااااس کمتر آ مقدار  ،RMSEبه عنوان شاااعاع
دسااتهبندی بهینه انتخاب شااد و  28قانون اگر -آنگاا
ا جاد گرد د .تابع عضو ت استدادا شدا برای داداهای
ورودی تابع گو سی بود و تابع ع ضو ت خروجی مدل از
نوع خطی اسااات که بر پا ه داداهای ورودی سااااخته
میشااود .نتا ج حاصاال از اجرای مدل فازی براساااس
معیارهای خطا ( )NRMSEو ضر ب تبییآ ( )R2مورد
ارز ابی قرار گرفت که در جدول  1ارائه شااادا اسااات.
نتا ج مدل فازی نشان داد که ا آ مدل برای پیشبینی
تقر بی راندمان جذب آرسنیک توسط نانوذرات اکنید
آهآ بنیار کارآمد میباشد.
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جدول ( :)1نتایج حاصل از مدل فازی ساجنو در مراحل
آموزش و آزمایش
معیار ارز ابی

آموزش

آزما ش

NRMSE

0/02۵

0/039

R2

1

0/804

با توجه به ن تا ج بدسااات آمدا در اسااات دادا از
نانوذرات آهآ صااادر ظرفیتی برای حذف آرسااانیک،
توا نا ی حذف توساااط نانوذرات آهآ صااادر ظرفیتی
مشااخص شاادا اساات .همچنیآ طبق گزارشاااتی از
 Kanelو همکاران ( ،)2006با ا ستدادا از  NZVI1در
محدودا  pHخنثی و دمای  2۵درجه سانتیگراد با 0/1
گرم مادا جاذب100 ،میلی گرم از آرسااانیک را از آب
حذف کردند ،کوهپا هزادا و همکاران ( ،)1391نیز با
اسااتدادا از 0/0۵گرم  NZVIدر محدودا  ۵-10 pHو
دمای  2۵درجه حذف  %80آر سنیک محلول در آب را
گزارش کردند.
مقاااد ر باااالی ون هااای محلول در آب هااای
ز رزمینی عتمت سوالی برای جذب آر سنیک تو سط
نانوجاذبها بشاامار میرود .در ا آ پژوهش اسااتدادا از
نانوذرات اکنااا ید آهآ صااادر ظرفیتی برای حذف
آر سنیک محلول زمیآ زاد از آب ز رزمینی برای اولیآ
بار آزما ش شدا ا ست ،که نتا ج حا صله ن شاندهندا
جذب کامل آرسااانیک محلول در  pH= ۵/۵و دمای
 2۵-30درجه ساااانتی گراد با اساااتدادا از  0/3گرم
نانوذرات آهآ صدر ظرفیتی می باشد .در پژوهش انجام
شدا مقدار آرسنیک محلول در آب از  380 ppbبه ز ر
حد مجاز استاندارد جهانی (کمتر از  )10 ppbرسید.

نتیجهگیری
آرسنیک ک فلز سنگیآ و سمی است که در بدن
انناااان باعث بیماری های پوساااتی و انواع سااارطان
میشاااود .بر اساااااس ن تا ج آ نالیز نمو نه های آبی
چشاامههای روسااتای قوپوز هشااترود ،مقاد ر باال ی از
.
Nano scale Zero Valent Iron

1

آر سنیک (چند آ برابر بی شتر از حد ا ستاندارد جهانی)
در منطقه مشاهدا شدا که طی مطالعات صورت گرفته
مشااخص شاادا منشااأ آرساانیک مرتبط با سااازندها و
تکتونیک منطقه میباشد .در سالهای اخیر استدادا از
نانوذرات در کاهش آرسااانیک در منابع آب در محیط
آزما شااگاهی انجام گرفته اساات ولی هنوز کارا ی ا آ
نانوذرات در کاهش م قدار آرسااان یک در م نابع آب
ز رزمینی که عموماً دارای کمپلکسهای مختلف است،
استدادا نشدا است .در ا آ پژوهش از نانو ذرات اکنید
آهآ برای کااهش مقاادار آرسااانیااک در منااابع آب
ز رزمینی که م قاد ر آرسااان یک در آن بیش از ppb
 380اساات اسااتدادا شااد .چالش اصاالی ا آ پژوهش،
جداساااازی آرسااانیک از نمونه آب ز رزمینی بودا که
توساااط پارامترهای مختلف از جمله پارامترهای دما،
زمان pH ،و مقدار مادا جاذب بررسااای شاااد .نتا ج
آزما شات ن شان داد که جذب آر سنیک تحت شرا ط
دما ی باالتر از دمای محیط و همچنیآ  pHاسااایدی،
در باالتر آ میزان را ند مان خود قرار دارد .همچنیآ
ز مان  ۵تا  1۵دقی قه و م قدار مادا جاذب  0/3گرم،
باالتر آ میزان جذب را از خود نشاااان دادند .بنابرا آ
نانوذرات اکنااید آهآ ساانتز شاادا ک جاذب قوی و
مقرون به صااارفه در راساااتای حذف و کاهش آنومالی
آر سنیک از آب منطقه قوپوز-ه شترود ا ست و کارا ی
خوبی در محیط اسیدی و دمای باال دارد .ا آ نانوذرات
تحت شرا ط بهینه از پارامترهای در نظر گرفته شدا،
آنومالی مورد نظر را حذف و ا در محدودا اساااتاندارد
جهانی قرار دادا است .در ادامه ا آ پژوهش ،مدلنازی
فرآ ند جذب آر سنیک تو سط مدل فازی ساجنو انجام
گرفت که بر پا ه نتا ج حاصااال از ا آ مدل میتوان
مقدار حذف و جذب آرسااانیک را در شااارا ط مختلف
( ،pHد ما ،ز مان و م قدار غل ظت جاذب های مت داوت)
پیشبینی کرد و با ا آ کار به نوعی میتوان در وقت و
هز نه صرفهجو ی کرد
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Fuzzy modeling of arsenic removal process from groundwater by
iron oxide nanoparticles
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Abstract
In recent studies in Iran, arsenic anomalies have shown in excess of the WHO standard (10 ppb)
in water resources that the use this water has irreparable effects on human health. Therefore, it is
necessary to offer a solution for reducing the arsenic anomalies. In recent years, nanoparticles
have been used to reduce the arsenic concentration in water resources at syntheses samples.
However, the performance of these nanoparticles to reduce the arsenic concentration in
groundwater resources, which generally have different complexes, has not been investigated. In
this study, iron oxide nanoparticles have been used to reduce the arsenic anomalies from
groundwater resources. Previous studies on iron oxide nanoparticles have been to isolate arsenic
added in the laboratory, but the main challenge of this study is the separation of arsenic from
groundwater sample. The results of investigation the effective various parameters such as pH,
temperature, filtration time and the adsorbent amount on the separation of arsenic from
groundwater showed that the highest separation is the temperature conditions above ambient
temperature, low pH, time 5 to 15 minutes and the adsorbent amount 0.3 g. Finally, Sugeno fuzzy
model was used to simulate and model the process of removing arsenic pollutants from
groundwater sources. The fuzzy model results showed this model is very efficient for approximate
prediction of arsenic adsorption by iron oxide nanoparticles with NRMSE = 0.03 and R2 = 0.8.
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Abstract
In recent studies in Iran, arsenic anomalies have shown in excess of the
WHO standard (10 ppb) in water resources that the use this water has
irreparable effects on human health. Therefore, it is necessary to offer a
solution for reducing the arsenic anomalies. In recent years, nanoparticles
have been used to reduce the arsenic concentration in water resources at
syntheses samples. However, the performance of these nanoparticles to
reduce the arsenic concentration in groundwater resources, which
generally have different complexes, has not been investigated. In this
study, iron oxide nanoparticles have been used to reduce the arsenic
anomalies from groundwater resources. Previous studies on iron oxide
nanoparticles have been to isolate arsenic added in the laboratory, but the
main challenge of this study is the separation of arsenic from groundwater
sample. The results of investigation the effective various parameters such
as pH, temperature, filtration time and the adsorbent amount on the
separation of arsenic from groundwater showed that the highest separation
is the temperature conditions above ambient temperature, low pH, time 5
to 15 minutes and the adsorbent amount 0.3 g. Finally, Sugeno fuzzy
model was used to simulate and model the process of removing arsenic
pollutants from groundwater sources. The fuzzy model results showed this
model is very efficient for approximate prediction of arsenic adsorption
by iron oxide nanoparticles with NRMSE = 0.03 and R2 = 0.8.

Fuzzy modeling of arsenic removal process from groundwater by iron oxide nanoparticles

253 Iranian Journal of Irrigation and Water Engineering

Winter2020. Vol 46. Nun2

1. Introduction
In recent decades, many attempts have been done to remove arsenic by cost-effective methods such
as the use of adsorbent metal oxides (Hu et al., 2008; Lata and Samadder, 2016), activated carbon
(Mohan and Pittman, 2007), and minerals such as modified zeolite (Soni and Shukla, 2019). Also, many
studies have been done on the adsorption of arsenic (Deliyanni et al., 2003; Kanel et al., 2005), but the
one of problems in this field is the separating solids from the solution. Therefore, to solve this problem,
it is possible to clean and remove contaminants by relying on nanoparticles that have high adsorption
and high specific surface area. Due to the iron nanoparticle has a high adsorption property, it can be
removed from the solution using a filter. Therefore, in recent years several studies have been
successfully done on them

2. Materials and Methods
The study area is located in the southwest of Hashtrood city, East Azerbaijan province. In this
research, iron oxide nanoparticles are used to remove the arsenic contamination from the groundwater
of Qupuz spring and then Sugeno fuzzy model is used to model this process. The synthesis of iron oxide
nanoparticles was performed by 50 ml iron (III) chloride salt solution in an ultrasonic device with an
intensity of 9 kHz, the power of 27 w and adding 50 ml of sodium hydroxide to it for 30 minutes at 80
°C. Then, 0.1, 0.2 and 0.3 g/L of iron oxide nanoparticles were mixed with 100 ml of groundwater
sample. The pH of the solutions was adjusted in the range of 5, 5.5, 6, 7 and 8 by sodium hydroxide
(NaOH) and hydrochloric acid (HCl), mixing at 250 rpm under temperatures of 25, 30 and 35 °C for 5,
10, 15, 20 and 25 minutes. Next, the samples were passed through a Whatman42 filter and then
centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes. Finally, the concentration of arsenic was measured by AAS
device, and then its results were analyzed to evaluate the removal efficiency for the considered
parameters.
Fuzzy model is a suitable model for reducing estimated and human error. Due to there is uncertainty
related to human error or laboratory equipment in most laboratory studies, in this study the fuzzy
modeling has been used to simulate and model the process of removing arsenic contaminant from
groundwater sources. The pH, temperature, time and concentration of adsorbent were defined as model
inputs and arsenic concentration as model output. Also, 80% of the data and 20% of the data were
selected for the training and testing phase, respectively.
3. Results
The results of investigation the effective various parameters such as pH, temperature, filtration time
and the adsorbent amount on the separation of arsenic from groundwater sample showed that the highest
separation is the temperature conditions above ambient temperature, low pH, time 5 to 15 minutes and
the adsorbent amount 0.3 g. In fuzzy modeling, different classification radii from 0.1 to 1 were
investigated to determine the categories. Then, the optimal classification radius was obtained 0.4 based
on the minimum value of RMSE. Also, 28 if-then rules were produced. The fuzzy model results showed
this model is very efficient for approximate prediction of arsenic adsorption by iron oxide nanoparticles
with NRMSE = 0.03 and R2 = 0.8.
4. Discussion and Conclusion
The results of the research showed that the separation of arsenic from groundwater by iron oxide
nanoparticles at temperatures above ambient temperature and acidic conditions has the highest
efficiency. Therefore, the synthesized iron oxide nanoparticles are a strong and cost-effective adsorbent
for removing and reducing arsenic anomalies from the groundwater of Qupuz-Hashtrood region and
have good performance in acidic condition and high temperature.
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