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 فرم پیشنهاده ی پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

 

 ح( اطالعات مربوط به عنوان پايان نامه :            
 

 افنبا استفاده از گر از آبهای معدني کادميوم  - (فلزات سنگين)فاز ساکن  تخراجاس  : عنوان فارسي پايان نامه
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Solid Phase Extraction of heavy metal- Cadmium in mineral Water Samples using Graphene 
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ام ماده خ کيآب سالم  نياست. همچن یسالمتي انسان ضرور یزا است( برا یماريو عوامل ب يسم ييايمياز مواد ش یکه عار يآب سالم )آب

 یاضا براتق شيافزادر  یاديز های¬شود. جهان با چالش يمحسوب م ييدارو و مواد غذا ک،ياز جمله الکترون یديکل عياز صنا یاريدر بس ياتيح

بهبود مقررات  و ديتشد  ت،يرشد جمع شيافزا ،يروبرو است که با توجه به گسترش وقوع خشکسال نيريآب سالم به عنوان منابع موجود آب ش

 [.1رشد مصرف آب در حال کاهش است ] شيو افزا يبهداشت

ی مسموميت حاد و های متعددی دربارهاخيرا بحثبوده است. آب در چندين سال اخير جزء نگراني های مهمّ بشری  درفلزات سنگين  وجود

ها که روز به روز در حال افزايش است، مزمن ناشي از آلودگي منابع آب به فلزات سنگين به عمل آمده است و شناسايي عامل اين مسموميت

ی محصوالت شيميايي، سموم، حشره ی خانگي، تخليههاهای فلزات سنگين ناشي از پسابدر دهه گذشته ورود آالينده .]2[اهميت بسياری دارد

های نفتي و رنگي به محيط زيست، به مقدار زيادی افزايش يافته است های راديواکتيو، هيدروکربنی صنعتي، پسابها، تخليهکشها . علفکش

ای هند و از طريق اين دو منبع، اين گونه آاليندهی نهايي اين فلزات هستآيند. آب  و هوا دريافت کنندهکه به عنوان يک خطر جدی به شمار مي

در حال حاضر آلودگي عمومي به فلزات سنگين بسيار . ]2[مي شود در نهايت انسانبسيار خطرناك و سمي سبب آلودگي گياهان، حيوانات و 

تقريبا تمام فلزات   .]3[شودبسياری ميرض و عوا مشکالت عديدهگسترده بوده و به دنبال آن تجمع اين فلزات در بدن جاندار زنده منتهي به 

باری برجای ميگذارند اما برخي از اين عناصر مانند سرب و کادميوم و جيوه حتي در مقادير ناچيز نيز برای انسان سمي سنگين در بدن اثرات زيان

جزو آن  شود. فلز سنگين کادميومان ميکليه، مشکالت ريوی و صدمات استخواني و سرطو خطرناکند و باعث مشکالت مختلفي مانند تخريب 

گران قرار گرفته است. نيمه عمر انگيز مورد توجه زياد پژوهشدسته از عناصری است که وجودش در مواد غذايي و محيط به عنوان عامل مخاطره

متعاقب استفاده . ]4[جمع در بدن باشدسال است و اين نيمه عمر طوالني سبب شده تا کادميوم مستعدترين فلز برای ت 31تا  11کادميوم در بدن 

 عوارضي نظير روان شدن بزاق، استفراغ مداوم، آنمي، تنگي نفس، عوارض کليوی و ظهور خط زرد در دنداناز منابع غذايي آلوده به کادميوم، 

 .  ]3[شودمشاهده مي

به هم متصل شده اند  2SP ديبريباشد که اتم ها با ه يم( ی)النه زنبور يشش ضلع یکربنديپ کيکربن در  یاز اتم ها یدو بعد یگرافن ورقه ا

 یها لولهانو، نیصفر بعد یباشد، که شامل فولرن به عنوان نانوماده  يم یچند بعد يتيگراف يعضو خانواده مواد کربن نيتر دي[. گرافن جد5]

کربن  یهاگرافن با کنار هم قرار گرفتن اتم صفحات [.6]باشد يم  یماده سه بعد کيبه عنوان  تيو گراف  یبعد کي یبه عنوان نانوماده  يکربن

 گريکديها با آن نيب یايصفحه قرار دارند و زوا کيدر  کهداده  یونديپ گرياتم کربن د 3صفحه گرافن، هر اتم کربن با  کي. در شونديم ليتشک

  [.7]است 121°و برابر با  یمساو

ي منجر شده است. برای گرافن، يک چالش مهم، سنتز و توليد گرافن خالص با کيفيت و در کشف گرافن به سيل عظيمي از تحقيقاتي بين الملل

[. با در نظر گرفتن توجه دانشمندان به گرافن و اميد به کاربردهای مختلف آن در آينده ی نزديک، تالش های تحقيقاتي 8مقياس باال مي باشد ]

گرافن به دليل ساختار منحصربه فرد خود در جداسازی و . اختصاص داده شده استزيادی به روش های توليد، درك ساختار و خواص گرافن 

ان با استفاده از توچگونه ميسوال اصلي در ای پايان نامه اين است که استخراج ترکيبات آلي و معدني بسياری مورد استفاده قرار گرفته است. 

 ؟های آب معدني استخراج کردجاذب گرافن کادميوم را از نمونه
 

 ( سابقه و ضرورت انجام تحقيق :         4

  

 يظور بررسبه من رانيدر ا يمشابه قاتيانجام گرفته است، تاکنون  تحق ياطالعات های¬و بانک یکه در مراکز استناد ييبا توجه به جستجوها

 ريوسط سات استخراج کادميومبه منظور  یاريبس های¬صورت نگرفته است. البته تالش گرافنجاذب توسط معدني در آب  استخراج کادميوم

 های زير زمينيهای آبمقدار فلزات کروم، کادميوم، روی، سرب و آرسنيک را در نمونهو همکاران  يرجايمثال  یصورت گرفته است. برا واردم

. ]11[ ای آبي استفاده کردندهلول قلعه عبادی و ميرزايي، از گرافن برای حذف ترکيبات مختلف از مح [.9قرار دادند] يبررسآباد کتول علي

 . ]11[مهميدی و طباطبايي قمشه نيز با استفاده از گرافن کادميوم را از پساب کارخانه استخراج کردند
شده است.  گزارش يدر منابع علم اريجذب مواد بس یبرا گاهي¬هيبه عنوان تکگرافن کشورها در مورد استفاده از  ريسا نيتوسط محقق يمقاالت

 ونگ، 2113گزارش شده است. در سال  ي[ در منابع علم14]یفلز یونهايو  ]13[،داروها[ 12]يآل های¬رنگجذب ماده به منظور  نيده از ااستفا

به  گرافناز  2111و همکاران در سال  انگهو ني[. همچن15از آب استفاده نمودند] مقادير اندك سرب استخراجبه منظور  گرافنو همکارانش از 
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 استخراج یبرا گرافنو همکارانش از  انگهو زي، ن2112 همچنين در[. 16استفاده نموده است ] پالسمای انساناز  گلوتاتيون راجاستخمنظور 

 های آب معدنيگرافن از نمونهبا استفاده از  کادميوم استخراجاز مقاالت مورد نظر،  کي چيدر ه ي[. ول17استفاده نمود ] نوروترانسميترهای موش

 است. نشده يبررس
 

 

 هر فرضيه به صورت جمله خبری نوشته شود . (): ( فرضيه ها 5
 

 گرافن توانايي جذب کادميوم در مقدار اندك را دارد. -1

 کمپلکس کادميوم دارای جذب نوری قوی است. -2

 آب های معدني حاوی مقادير بسيار اندك کادميوم هستند.  -3
 

 ( هدف ها :  6
 

که به  باشد¬يم آب يسم باتياز ترک يکي کادميومن سال اخير جزء نگراني های مهمّ بشری بوده است. از آب در چندي فلزات سنگين استخراج

 بعارا بوجود آورد. از آنجا که آلوده شدن من ناپذيریآثار جبران ،در بدنشدن انباشت در اثر  تواند¬يها شده و موارد آب يمختلف های¬روش

است تا  نيبر ا يپروژه سع نيمحسوب مي شود، در ا ی سالمتي انسان، به دليل سميت باالی آنيک مشکل جدی و تهديدی برا کادميومآب به 

 . تعيين شود های معدني جاذب گرافن ميزان کادميوم موجود در آببا استفاده از 

ربن شده است. ک يمعرف يآب های¬ندهآالي استخراج منظور به ها¬روش نيو کاراتر نتري¬از ساده يکيبه عنوان  يجذب های¬از روش استفاده

به  ازيباال، ن تميق ن،ييپا تياز جمله حساس يبي. اگر چه معاردگي¬يمنظور مورد استفاده قرار م نيا یاست که به وسعت برا یاز مواد يکيفعال 

رفته بهتر مورد توجه قرار گ اتيخصوص با ها¬جاذب ريرو امروزه استفاده از سا نيماده را محدود نموده است. از ا نياستفاده از ا يحرارت ييبازارا

 گزارش شده است.  يدر منابع علم اريجذب مواد بس یبرا گاهي¬هيبه عنوان تک گرافناز  استفاده است.

 

 ( كاربردهای متصور از تحقيق: 7
 

 های آب معدنیتعیین مقدار کادمیوم موجود در نمونه
 های آبیتعیین کادمیوم در سایر نمونه

 ای تجاری آب معدنیهکنترل کیفیت نمونه
 هاهای آبی به منظور بهبود آنگیری کادمیوم در نمونههای اندازهبررسی صحت و دقت سایر روش

 
 ( مراجع استفاده كننده از نتيجه پایان نامه  :8

  

 های معدني مورد استفادهی آب معدني به منظور کنترل کيفيت آبهای توليد کنندهشرکت

 های معدنيررسي مقدار کادميوم موجود در آبی استاندارد جهت باداره

 های معدنيی غذا و داروی وزارت بهداشت به منظور کنترل آلودگي آباداره

 های مشابه.گيریمنظور پيشبرد حدود تحقيق در اندازهگروه های تحقيقاتي ديگر به
 

 ( روش انجام تحقيق: 9
 ( روش و ابزار گرد آوری اطالعات :9ـ1    
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ای داخل های مختلف پروژه با استفاده از منابع موجود کتابخانهای در زمینهلعه جامع کتابخانهمطا -

 کشور

 های:استفاده از شبکه جهانی اینترنت  به ویژه سایت -

Science direct, Wiley interscience, Scirus, ACS, RSC … 
 ( روش تجزیه و تحليل داده ها2-9
 

 SPSSی داده ها بوسیله ی نرم افزارهای های مقایسه، تجزیهدارهای بهینه سازی، ارائه جدولها، رسم نموی طیفمشاهده

 

 قلمرو تحقيق ) زماني ، مكاني ،  موضوعي ( :(9ـ3
 پذیرد.ماه از تاریخ تصویب در شهر اصفهان و دانشگاه پیام نور اصفهان انجام می 6این تحقیق در مدت زمان 

 
 مونه گيری( جامعه آماری و روش ن11

 

 : استان اصفهانی آماری جامعه

 گيری: به صورت تصادفي روش نمونه
 

 

 ( فهرست منابع و مآخذ ) فارسي ، غير فارسي ( مطابق دستور العمل نگارش پايان نامه11
 

[1] C.R.D.W.P.T. Roadmap, W.S.T. Board, D.E.L. Studies, N.R. Council, Review of the 

Desalination and Water Purification Technology Roadmap, National Academies 

Press2004. 

[2] B. Ballantyne., T. C. Marrs., T. Syverson., General applied toxicology., second ed. 

NewYork. Grove’s Dictionaries inc. 1994; 210-212.  

[3] P. Shuklasr., “Adsorption of Cu, Ni and Zn on modified jute fibers”., Bioresource 

Technology 6 (2005) 1430. 

[4] L. Feriberg., G. F. Nordbery and V. B. Wouk., Handbook on toxicology of metal., 

Amesterdam, Elsevier 2 , 130-184. 

[5] A. K. Geim., K. S. Novoselov., “The Rise of Graphene”, Nature Materials, 6 (2007) 

183. 

[6]M.  Pumera., A. Ambrosi., A. Bonanni., E. L. K. Chng., H. L. Poh., “Graphene for 

electrochemical. Sensing and Biosensing”, TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 29 

(2010) 954.  

[7] R. Heyrovska., Atomic Structures of Graphene, Benzene and Methane with Bond 

Lengths as Sums of the Single, Double and Resonance Bond Radii of Carbon ., Scientific 

American, (2008) 90–97. 

[8] D. Chen., L. Tang., J. Li., “Graphene-Based Materials in Electrochemistry”, Chemical 

Soceity Review, 39 (2010) 3157. 

[9] Q. Rajaei., A. Pourkhabbaz., SH. Motlagh., “Assessment of Heavy Metals Health Risk 

of Groundwater in Ali Abad Katoul Plian”., NKhMJ., 4 (2012)155. 
، بررسی کاربرد گرافن در حذف ترکیات مختلف 1332فروزنده، نگین و معصومه میرزایی قلعه قبادی،   ]11[

 ، تهران، هم اندیشاننخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژیاز محلول آبی، 
 انرژی کیمیا،



 7 

، بررسی حذف کادمیوم به روش جذب سطحی 1332مهمیدی، حمیدرضا و سیدمصطفی طباطبایی قمشه، ]11[
، ماهشهر، روشیمیاولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتبا جاذب گرافن از پساب، 

 پتروشیمی رازی، شرکت صنعت یاران نوین ارجان
[12] S. T. Yang,. S. Chen,. Y. Chang,. A. Cao,. Y. Liu,. H. Wang,. “ Removal of ethylene 

blue from aqueous solution by graphene oxide”, J. Colloid Interf. Sci. 359 (2011) 24. 

[13] Y. Gao,. Y. Li,. L. Zhang,. H. Huang,. J. Hu,. S.M. Shah,. X. Su,. “Adsorption and 

removal of tetracycline antibiotics from aqueous solution by graphene oxide”, J. Colloid 

Interf. Sci. 368 (2012) 540. 

[14] G. Zhao,. J. Li,. X. Ren,. C. Chen,. X. Wang,. “Few-layered graphene oxide anosheets 

as superior sorbents for heavy metal ion pollution management”, Environ. Sci. Technol. 45 

(2011) 10454. 
[15] Y. Wang,. Y. Zhang,. X. Zhou,. J. Li,. J.  Ma,. “Graphene-Based Solid-Phase 

Extraction for a Sensitive Determination of Trace Amounts of Lead in Water Samples”., 

ACL., 1 (2011) 337. 

[16] K. J. Huang,. Q. S. Jing,.  C. Y. Wei,.  Y. Y. Wu,. “ Spectrofluorimetric determination 

of glutathione in human plasma by solid-phase extraction using graphene as adsorbent”, 

Spectrochim. Acta Part A, 79 (2011) 1860.  

[17] K. J. Huang,. S. Yu,. J. Li,.  Z. W. Wu,. C.Y. Wei,. “ Extraction of neurotransmitters 

from rat brain using graphene as a solid-phase sorbent, and their fluorescent detection by 

HPLC”, Microchim. Acta., 176 (2012) 327. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

 

 

 
 


