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در مقطع دکتری 1395نامه برتر سال رتبه سوم اولین دوره مسابقه پایان

)برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

پردیس علوم، گرایش شیمی تجزیه

بپسا هاینمونه از یفلزو  لیآ یهاهالینداز آ برخی فحذ ایبر یفلز لیآ شبکه یهاذبجا حصالو ا عنوان: سنتز

نگارش: سید ارشاد مرادی

فرنیاداد شایسته کترد، حاجیشعبانی علیمحمد کترداستادان راهنما: 

 میماا سعید کترداستاد مشاور: 

1395تاریخ: تیر 

 فحذدر  ذبجا انعنوبه يفلز لیآ يهاشبکه دهستفاا مطالعه یندر ا ابتدا

و داروي  قرمز متیلو  قرمز کنگو يهانگر نچواي هالیندآ تترکیبا

-MIL يفلز لیآ شبکه رمنظو بدین. گرفت ارقر سیربر ردمو فالکساسینوسیپر

100(Fe)  گرفت ارقر سیربر ردمو قرمز کنگو فحذآن در  قابلیتو سنتز .

لی آ شبکه ،هنآ کسیدا ذراتنانو با قرمز متیل هالیندآ ترکیب فحذ سپس

کسید ا ذراتنانو بر هشد تثبیت يفلز لیآ شبکهو  MIL- (Fe)100يفلز

 ،هنآ کسیدا ذراتنانو مهدر ادامطالعه شد.  MIL4O3Fe@-(Fe)100 هنآ

 لیآ يهاو شبکه MOF-235(Fe)و  MIL-100(Fe) يلی فلزآ يهاشبکه

و  MIL4O3Fe@-((Fe)100شده بر نانوذرات اکسید آهن تثبیت يفلز

235(Fe)-@MOF4O3(Fe  شدند گرفته کاربه فالکساسینوسیپر فحذدر .

 ، (TGA)گرمایی تجزیه يهاروش با شده سنتز يهاذبجا رساختا

پرتو  ونلکتراسنجی فوتوطیف،  (TEM)ريعبو ونلکترا پسکوومیکر

 دونما سنجیطیف، (XRD)یکس ا شعها اشپر سنجیطیف،  (XPS)یکسا

  .گرفتند ارقر سیربر ردمو STM یروتصاو (FTIR)  یهرفو تبدیل قرمز

 نماز مانند هشد سنتز يهاذبجا توسط تترکیبا ینا فحذدر  موثر ملاعو

 سینتیکو  مترویزا ینا بروهعال. شد بهینهو  سیربر pH و ذبجا ارمقد س،تما

-MILتوسط قرمز کنگو فحذاز  نتایج حاصل. شد سیربر بجذ یندافر

100(Fe) و  لویچدوم و ا مرتبه شبه يلگواز دو ا بجذ سینتیک کهداد  شانن

یه ال تک بجذ ماکزیمم. نمایدمی تبعیت النگمویر يلگوآن از ا بجذ مترویزا

دست به mg/g 3/714 النگمویر مترویزا سساابر MIL-100(Fe) بر قرمز کنگو

 ذراتنانو يهاذبجااز  يبیشتر ناییاتو MIL4O3Fe@-(Fe)100 ذبجا. مدآ

 ننشا قرمز متیل فحذ ايبر MIL-100(Fe) يفلز لیآ شبکهو  هنآ کسیدا

MIL4O3Fe@-ذبجا ايبر قرمز متیل بجذ مترویزو ا سینتیکداد. 

100(Fe) ماکزیمم. دکر تبعیت النگمویر دوم و مرتبه شبه يلگوهااز اترتیب به 

 مترویزا سساابر MIL4O3Fe@-(Fe)100بر  قرمز متیل الیه تک بجذ

 ايبر هشد دهبر کاربه يهاذبجا بین. در مدآ ستدبه mg/g 625 النگمویر

و  ناییابیشترین تو MIL4O3Fe@-(Fe)100 ذبجا فلوکساسینوسیپر فحذ

بر فلوکساسینوسیپر جذبیو  سینتیکی مترویزداد. ا ننشارا  ظرفیت

100(Fe)-@MIL4O3Fe تبه مر شبهو  لویچا سینتیکی يلگواز دو اترتیب به

دوم و النگمویر تبعیت کرد. مطالعات ترمودینامیکی نیز نشان داد که فرآیند 

الیه ماکزیمم ظرفیت جذب تکخودي و گرماگیر است. جذب خودبه

100(Fe)-@MIL4O3Fe  مترویزا سساابر فلوکساسینوسیپروبراي حذف 

 مد. آدست به mg/g 6/322 النگمویر

 تسولفونا وهگر باو مغناطیسی  MIL-100(Fe) يفلز لیآ شبکه ،سپس

 تخریب نفنتو شبه یندافردر  کاتالیست انعنوبهآن  ناییاتوو شد دار عامل

 متیل تخریب بر موثر ملاعو. شد سیربر جیزمور اجموا کمکبه نجیرنا متیل

 غلظت ،نجیرنا متیل لیهاو غلظت ج،یزمور اجموا لعماا نماز مانند نجیرنا

 تمطالعا نتایج. شد بهینهمحلول  pH کاتالیست ارمقد ،کسیداپر روژنهید

 مرتبه شبه يلگوو از ا دهبو سریع نجیرنا متیل تخریب کهداد ننشا سینتیکی

 در. دشومی تخریباول  قیقهد 6آن در  %9/99 کهيرطوبهکند. می تبعیتاول 

 تسولفونا وهگر با هشددار عامل، MOF-235(Fe) يفلز لیآ شبکهاز  نهایت

روش یکو  شد دهستفاا ذبجا انعنوبه هنآ کسیدا ذراتنانو بره شد تثبیت

 قبل میمدکا تغلیظو  زيسااجد ايبر(MSPE) مغناطیسی  جامد زفا اجستخرا

 بجذ میمدکا. شد حیاطراي شعلهتمی ا بجذ طیفسنجی باآن  يگیرازهنداز ا

 يگیرازهندو ا بجذاو pH 5/4 در mol/L EDTA 5/0 لمحلو mL1 با هشد

 حجمو غلظت  ع،نو ل،محلو pH مانند میمدکا اجستخرا بر موثر ملاعو ثر. اشد

و  گرفتهارقر سیربر ردمو اجستخرا نماو ز نمونه حجم ذب،جا ارمقد ه،شویند

 µg/L تشخیص حد، µg/L 25-2/0 خطی هگستر ،بهینه یطاشر ر. دشد بهینه

 5 ايبرروش  نسبی اردستاندا افنحر. امدآ ستدبه 200 تغلیظ رفاکتوو  04/0

. روش مدآ ستدبه %0/1 میمدکا µg/L 5/2لمحلو يگیرازهندا مرتبه

 اياز نمونه میمدکا يگیرازهندو ا اجستخرا ايبر میزآموفقیت رطو به ديپیشنها

 کاغذو  بچو صنایعو  نکا هگاونیر بپساو  رانباو  خانهرود ،یادر ،شهرآب 

کار برده شد.به رانندزما
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کارشناسی ارشددر مقطع  1396نامه برتر سال مسابقه پایان مین دورهدورتبه دوم 

)برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

آب و محیط زیست، عمراندانشکده 

 (: شرکت آب و فاضالب مشهدی)مطالعه مورد آب بدون درآمد یبر اجزا هاارانهی یطرح هدفمند یاجرا ریتاث یبررسعنوان: 

 نگارش: فریدون عباسپور

 جالل عطاریدکتر  زاده ومحمدرضا جلیلی قاضیاستادان راهنما: دکتر 

1395 دیتاریخ: 

در ایران به  1389ها که در آذرماه سال طرح هدفمندسازی یارانه

آب، تاثیرگذار بوده است. هدف  اجرا درآمد، بر مصرف و هدررفت

ر ها بتاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانهاین تحقیق، بررسی 

بدون درآمد و مصرف در شبکه آب شرب شهر مشهد  اجزای آب

مصارف غیرمجاز،  شده،گیریاست. در این تحقیق، مصارف اندازه

گیری کنتورهای مشترکین و نشت از شبکه و اشتباهات اندازه

ن خصصیقرارگرفته است. در ابتدا نظرات مت انشعابات، مورد مطالعه

و کارشناسان شرکت آب و فاضالب مشهد در قالب پرسشنامه

دهد آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه آن نشان میجمع

ها، سبب رشد انشعابات غیرمجاز شده و حداکثر هدفمندی یارانه

کاهش مصرف در بخش مصارف خانگی، تجاری و صنعتی بوده 

از یکصد و بیست هزار  توجه به اطالعات موجود چنین بااست. هم

بدون  ها بر مصرف و اجزای آبمشترک، اثر هدفمندی یارانه

درآمد، مورد تحلیل واقع شده است. نتایج حاصل از این تحلیل 

بیش از دوسوم مشترکین  ها دردهد هدفمندی یارانهنشان می

سبب کاهش مصرف شده است. بر پایه آن، پس از گذشت یک 

ی، متوسط سرانه کاهش مصرف در طرح هدفمند سال از اجرای

ترتیب به های تجاری، صنعتی و خانگی برای هر اشتراککاربری

این ترتیب کاهش مصرف در درصد بوده است. به 8و  31 ،27

چنین از خانگی بوده است. هم های تجاری و صنعتی بیشبخش

کند، تابع مشخص شد، تابعی که روند کاهش از آن تبعیت می

ها، مصرف کاهش یافته در فرآیند هدفمندی یارانهاست.گرچه  گاما

 19میزان بیش از هدررفت به است، اما از سوی دیگر، افزایش

درصد در مدت یک سال پس از هدفمندی نسبت به شرایط عدم 

چنین افزایش فشار در سال طرح، نیز اتفاق افتاده است. هم اجرای

عات اجرای تب اتمسفر از دیگر 22/0میزان پس از هدفمندی به

 4/10وجود کاهش تعداد حوادث به میزان طرح بوده است. با این

 .تاثیر هدفمندی است توجهدرصد از نتایج قابل

هدررفت  بدون درآمد، آب ها،ارانهی یهدفمندکلمات کلیدی: 

لید.مصرف، تو ،یهدررفت واقع ،یظاهر




