پایاننامه برتر
رتبه سوم اولین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1395در مقطع دکتری
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

پردیس علوم ،گرایش شیمی تجزیه
عنوان :سنتز و اﺻالح ﺟاذبﻫای شبﮑه آلی فلزی برای ﺣﺬف برﺧی از آﻻیندهﻫای آلی و فلزی از نمونهﻫای پساب
نگارش :سید ارشاد مرادی
استادان راﻫنما :دکتر علیمﺤمد ﺣاﺟیشﻌبانی ،دکتر شایسته دادفرنیا
استاد مشاور :دکتر سﻌید امامی
تاریخ :تیر 1395

اﺑﺘﺪا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﻟﯽ ﻓﻠﺰي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎذب در ﺣﺬف
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻻﯾﻨﺪهاي ﭼﻮن رﻧﮓﻫﺎي ﮐﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺘﯿﻞ ﻗﺮﻣﺰ و داروي
ﺳﯿﭙﺮوﻓﻼﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﮑﻪ آﻟﯽ ﻓﻠﺰيMIL-
) 100(Feﺳﻨﺘﺰ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن در ﺣﺬف ﮐﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺣﺬف ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺘﯿﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ،ﺷﺒﮑﻪ آﻟﯽ
ﻓﻠﺰي ) MIL-100(Feو ﺷﺒﮑﻪ آﻟﯽ ﻓﻠﺰي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ
آﻫﻦ ) Fe3O4@MIL-100(Feﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ،
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﻟﯽ ﻓﻠﺰي ) MIL-100(Feو ) MOF-235(Feو ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﻟﯽ
ﻓﻠﺰي ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ )) Fe3O4@MIL-100(Feو
) (Fe3O4@MOF-235(Feدر ﺣﺬف ﺳﯿﭙﺮوﻓﻼﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎذبﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ )،(TGA
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮون ﻋﺒﻮري ) ،(TEMﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﻓﻮﺗﻮاﻟﮑﺘﺮون ﭘﺮﺗﻮ
اﯾﮑﺲ ) ،(XPSﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ) ،(XRDﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎدون
ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ) (FTIRو ﺗﺼﺎوﯾﺮ  STMﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﺬف اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذبﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن
ﺗﻤﺎس ،ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب و  pHﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺰوﺗﺮم و ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف ﮐﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂMIL-
) 100(Feﻧشﺎن داد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺟﺬب از دو اﻟﮕﻮي ﺷﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم و اﻟﻮﯾﭻ و
اﯾﺰوﺗﺮم ﺟﺬب آن از اﻟﮕﻮي ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺟﺬب ﺗﮏ ﻻﯾﻪ
ﮐﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ) MIL-100(Feﺑﺮاﺳﺎس اﯾﺰوﺗﺮم ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ  mg/g 714/3ﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪ .ﺟﺎذب ) Fe3O4@MIL-100(Feﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿشﺘﺮي از ﺟﺎذبﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮذرات
اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ و ﺷﺒﮑﻪ آﻟﯽ ﻓﻠﺰي ) MIL-100(Feﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﺘﯿﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﻧشﺎن
داد .ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ و اﯾﺰوﺗﺮم ﺟﺬب ﻣﺘﯿﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﺟﺎذبFe3O4@MIL-
) 100(Feﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم و ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
ﺟﺬب ﺗﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺘﯿﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ) Fe3O4@MIL-100(Feﺑﺮاﺳﺎس اﯾﺰوﺗﺮم
ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ  625 mg/gﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .در ﺑﯿﻦ ﺟﺎذبﻫﺎي ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﺣﺬف ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺟﺎذب ) Fe3O4@MIL-100(Feﺑﯿشﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
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ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﻧشﺎن داد .اﯾﺰوﺗﺮم ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ و ﺟﺬﺑﯽ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﺮ
) Fe3O4@MIL-100(Feﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از دو اﻟﮕﻮي ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ اﻟﻮﯾﭻ و ﺷﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
دوم و ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧشﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺟﺬب ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدي و ﮔﺮﻣﺎﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺗﮏﻻﯾﻪ
) Fe3O4@MIL-100(Feﺑﺮاي ﺣﺬف ﺳﯿﭙﺮووﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﺰوﺗﺮم
ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ  322/6 mg/gﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﺷﺒﮑﻪ آﻟﯽ ﻓﻠﺰي ) MIL-100(Feﻣغﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت
ﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺒﻪ ﻓﻨﺘﻮن ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺘﯿﻞ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﻪﮐﻤﮏ اﻣﻮاج رﯾﺰﻣﻮج ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺘﯿﻞ
ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن اﻋﻤﺎل اﻣﻮاج رﯾﺰﻣﻮج ،ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﯿﻞ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ،ﻣﻘﺪار ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ  pHﻣحﻠﻮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﻧشﺎنداد ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺘﯿﻞ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده و از اﻟﮕﻮي ﺷﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اول ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ  %99/9آن در  6دﻗﯿﻘﻪ اول ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺷﺒﮑﻪ آﻟﯽ ﻓﻠﺰي ) ،MOF-235(Feﻋﺎﻣﻞدار ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎذب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﯾﮏروش
اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ ﻣغﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ) (MSPEﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗغﻠﯿﻆ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺒﻞ
از اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آن ﺑﺎ ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ﺷﻌﻠﻪاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺟﺬب
ﺷﺪه ﺑﺎ 1 mLﻣحﻠﻮل  0/5 mol/L EDTAدر  4/5 pHواﺟﺬب و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﺷﺪ .اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ  pHﻣحﻠﻮل ،ﻧﻮع ،ﻏﻠﻈﺖ و ﺣﺠﻢ
ﺷﻮﯾﻨﺪه ،ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺧﻄﯽ  ،0/2-25 µg/Lﺣﺪ ﺗشﺨﯿﺺ µg/L
 0/04و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗغﻠﯿﻆ  200ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .اﻧحﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺴﺒﯽ روش ﺑﺮاي 5
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣحﻠﻮل  2/5µg/Lﮐﺎدﻣﯿﻢ  %1/0ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .روش
ﭘﯿشﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺎدﻣﯿﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪاي
آب ﺷﻬﺮ ،درﯾﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎران و ﭘﺴﺎب ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﮑﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ.
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پایاننامه برتر
رتبه دوم دومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1396در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده عمران ،آب و محیط زیست
عنوان :بررسی تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانهها بر اجزای آب بدون درآمد (مطالعه موردی :شرکت آب و فاضالب مشهد)
نگارش :فریدون عباسپور
استادان راهنما :دکتر محمدرضا جلیلی قاضیزاده و دکتر جالل عطاری
تاریخ :دی 1395

طرح هدفمندسازی یارانهها که در آذرماه سال  1389در ایران به
اجرا درآمد ،بر مصرف و هدررفت آب ،تاثیرگذار بوده است .هدف
این تحقیق ،بررسی تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها بر
اجزای آب بدون درآمد و مصرف در شبکه آب شرب شهر مشهد
است .در این تحقیق ،مصارف اندازهگیریشده ،مصارف غیرمجاز،
اشتباهات اندازهگیری کنتورهای مشترکین و نشت از شبکه و
انشعابات ،مورد مطالعه قرارگرفته است .در ابتدا نظرات متخصصین
و کارشناسان شرکت آب و فاضالب مشهد در قالب پرسشنامه
جمعآوری و مورد ارزیابی قرار گرفت .نتیجه آن نشان میدهد
هدفمندی یارانهها ،سبب رشد انشعابات غیرمجاز شده و حداکثر
کاهش مصرف در بخش مصارف خانگی ،تجاری و صنعتی بوده
است .همچنین با توجه به اطالعات موجود از یکصد و بیست هزار
مشترک ،اثر هدفمندی یارانهها بر مصرف و اجزای آب بدون
درآمد ،مورد تحلیل واقع شده است .نتایج حاصل از این تحلیل
نشان میدهد هدفمندی یارانهها در بیش از دوسوم مشترکین
سبب کاهش مصرف شده است .بر پایه آن ،پس از گذشت یک
سال از اجرای طرح هدفمندی ،متوسط سرانه کاهش مصرف در
کاربریهای تجاری ،صنعتی و خانگی برای هر اشتراک بهترتیب
 31 ،27و  8درصد بوده است .بهاین ترتیب کاهش مصرف در
بخشهای تجاری و صنعتی بیش از خانگی بوده است .همچنین
مشخص شد ،تابعی که روند کاهش از آن تبعیت میکند ،تابع
گاما است.گرچه در فرآیند هدفمندی یارانهها ،مصرف کاهش یافته
است ،اما از سوی دیگر ،افزایش هدررفت بهمیزان بیش از 19
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درصد در مدت یک سال پس از هدفمندی نسبت به شرایط عدم
اجرای طرح ،نیز اتفاق افتاده است .همچنین افزایش فشار در سال
پس از هدفمندی بهمیزان  0/22اتمسفر از دیگر تبعات اجرای
طرح بوده است .با اینوجود کاهش تعداد حوادث به میزان 10/4
درصد از نتایج قابلتوجه تاثیر هدفمندی است.
کلمات کلیدی :هدفمندی یارانهها ،آب بدون درآمد ،هدررفت
ظاهری ،هدررفت واقعی ،مصرف ،تولید.
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