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حذف فلز سنگین (مس) با استفاده از ریزجلبک ()Spirulina platensis

توسط روش تاگوچی
فتانه طالعی بجاربنه ،1نرگس امراللهی بیوکی ،1محمد صدیق مرتضوی
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 1گروه زیست شناسی دریا ،دانشكده علوم و فنون دریایی و جوی ،دانشگاه هرمزگان
2پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،بندرعباس
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

آلودگی محيط زيست به وسيله فلزات سنگين يكی از مشكالت اساسی زيست محيطی محسوب میگردد.
حذف زيستی ،تكنولوژي نوينی است كه بيومس مرده و يا زنده را براي حذف فلزات سنگين به كار
میگيرد .در اين مطالعه ،ريزجلبک (سيانوباكتري)  Spirulina platensisبه عنوان جاذب در حذف مس از
محلولهاي آبی مورد استفاده قرار گرفت .هدف از تحقيق حاضر ،مطالعه امكان يا عدم امكان حذف فلز
سنگين مس توسط سيانوباكتري  S. platensisتحت شرايط محيطی مختلف است .حذف مس توسط
زيست توده ،تحت شرايط مختلف شامل غلظتهاي مختلف مس ( ،3) pH )mg/L 011 ، 011 ،01 ،01
 ،)6 ،0 ،4زمان تماس ( 361، 001 ،61 ،31دقيقه) و غلظت زيست توده غير زنده ( )g/L0 ، 0/0 ،0 ،1/0
مورد بررسی قرار گرفت .در نهايت براي افزايش كارايی سيانوباكتري به كمک روش تاگوچی شرايط بهينه
جذب مشخص گرديد .در فرآيند بهينهسازي جذب ،بهترين ميزان هر يک از پارامترها به ترتيب pH :برابر
 ،0ميزان وزنی جلبک اسپيرولينا پالتنسيس برابر  ،1/0 g/Lغلظت فلز  011mg/Lو مدت زمان 001
دقيقه بود .نتايج به دست آمده نشان داد كه زيست توده  S. Platensisبراي توسعه جاذبهاي اقتصادي و
كارآمد جهت حذف فلزات سنگين از محيط آبی مناسب است.
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توسعهي روزافزون صنعت اگرچه ،داراي مزاياي بيشماري است ،ولی متأسفانه مشكالت خاصی همچون آلودگی محيط زيست را
نيز به دنبال دارد .آلودگی اكوسيستمهاي آبی به فلزات سنگين يكی از مهمترين مباحثی است كه در سالهاي اخير به آن توجه
ويژهاي شده است .به دليل اينكه ،اين اكوسيستمها بهطور طبيعی دريافتكنندهي نهايی فلزات سنگين هستند ،مطالعات
متعددي در اين زمينه صورت گرفته است ) .)Idris et al., 2007; Kar et al., 2008; Peng et al., 2009بنابراين ،آلودگی فلزات
سنگين تهديدكننده سالمت انسان ،منابع طبيعی و اكوسيستمها به شمار میرود ( .)Alluri et al., 2007فلزات سنگين از جمله
آاليندههاي آلی هستند كه به دليل عدم تجزيه و توان تجمع زيستی ( )Biological accumulationدر موجودات زنده و وارد
شدن در زنجيره غذايی از اهميت ويژهاي برخوردار هستند (.)Sari and Tuzen, 2008
2+
3+
+
فلز مس در طبيعت به  4حالت يافت میشود Cu :عنصر مس (فلز جامد) Cu ،Cu ،و به ندرت يون Cu
( .)Georgopoulos et al., 2001استخراج معادن و ذوب مواد معدنی و فلزات ،توليد انرژي و سوخت ،كود و آفتكشهاي
صنعتی ،آبكاري ،الكتروليز ،الكترو اسمز ،كار چرم ،عكاسی ،توليد لوازم الكتريكی ،رنگ ،عمليات چاپ ،هوا فضا و نصب و راه

حذف فلز سنگین (مس) با استفاده از ریزجلبک...

طالعی بجاربنه و همکاران

اندازي انرژي اتمی ،و غيره منابع اصلی ورود آالينده فلز مس به محيط میباشند ( .)Alluri et al., 2007مس موجود در محيط
باعث ايجاد اختالل در مكانيسم حسگرهاي شيميايی در آبزيان میشود .در مطالعاتی مشخص شد غلظت كل مس محلول در
آب در محدودهي صفر تا  ،01 ppbتوانايی حسی و رفتار ماهی را در ماهی قزلآال تحت تأثير قرار میدهد ( (Sandahl et al.,
 .2007در غلظتهاي باالتر ،مس باعث آسيب به بافت پوششی اندامهاي حسی میشود ( Hansen et al., 1999; Bettini et al.,
.)2006

روشهايی كه براي جداسازي فلزات سنگين به كار میروند مانند تهنشينی شيميايی ،جذب ،تبادل يونی و استخراج با حالل نه
تنها گسترهي محدودي دارند؛ بلكه نياز به سرمايهگذاري اوليه و هزينههاي عملياتی زيادي داشته و حتی ممكن است باعث
توليد پسابهاي ثانويهاي گردند كه به نوبه خود مشكالت تصفيهاي بيشتري را در پی خواهد داشت (.)Hammaini et al., 2007
چنين مشكالتی سبب شده تا روش حذف بيولوژيكی به عنوان گزينهاي كه هم اقتصادي بوده و هم سازگار با محيط زيست
است مورد توجه قرار گيرد ( .)Flouty and Estephane, 2012حذف زيستی 0كه توسط توده زيستی 0صورت میگيرد ،به دو
روش انجام میشود .زمانیكه فلزات سنگين روي توده زيستی غيرزنده باند شوند ،بدون اينكه ضرري براي توده زيستی داشته
باشند ،جذب زيستی 3ناميده میشود و زمانیكه ،حذف فلزات سنگين به صورت تماس طوالنی توده زيستی زنده با محلول
فلزي باشد ،حذف از طريق داخل سلولی صورت میگيرد و تجمع زيستی ناميده میشود (فوالدي و همكاران.)0333 ،
تعدادي از ريزجلبکها مانندSpirulina sp., Chaetophora ,Chlorella vulgaris, Chlorella fuscas, Spirogyra species( :
 )elegans, Cladophora fascicularis, Cladophora sp. and Enteromorpha spبراي حذف فلزات سنگين در محلول آبی
بسيار مناسب بوده ،مطالعات گستردهاي روي آنها صورت گرفته است ( ;Andrade et al., 2005; Chojnacka et al., 2005
.)Gupta and Rastogi, 2008; Liping et al., 2007; Vogel et al., 2010; Zbikowski et al., 2007

سيانو باكتريها برخی مزايا را نسبت به ساير ميكروارگانيسمها دارند كه شامل ،حجم لعاب بيشتر آنها به همراه تمايل اتصال
باال ،سطح مقطع بزرگ و مواد مغذي مورد نياز ساده میتوان به آسانی سيانوباكتريها را در مقياس بزرگ در آزمايشگاه كشت
داد و زيست توده كم هزينه براي فرآيند جذب فراهم كرد (.)Abdel-Aty et al., 2013
از سال 0431روش تاگوچی ،در صنايع الكترونيک و مكانيک و اخيرأ نيز در مطالعات زيستی كاربردهاي فراوانی يافته است و به
عنوان يک روش كنترل كيفيت به منظور بهينه سازي فرآيند آزمايشهاي مهندسی ،به كار گرفته شده است .هدف از به
كارگيري روش تاگوچی در طراحی ،تعيين پارامترهاي مؤثر در طراحی و مطالعهي ميزان تأثيرپذيري فرآيند نسبت به تغييرات
اين پارامترهاست .با كمک اين طراحی تعداد آزمايشات الزم كمتر شده و نتيجه دقيقتري به دست میآيد (بديعی و همكاران،
 .)0333روش تاگوچی از ابزار قدرتمند به نام تحليل واريانس آنووا ( )ANOVAنيز براي تحليل نتايج استفاده میكند .مراحل
انجام روش تاگوچی شامل انتخاب يک طرح مناسب براي انجام آزمايشها با توجه به تعداد عوامل و سطوح آنها ،انجام
آزمايشها با توجه به طراحی آزمايشهاي صورت گرفته در مرحلهي اول و در مرحلهي دوم تجزيه و تحليل نتايج است
(.)Daneshvar et al., 2007

1.

Biological Removal
Biological mass
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در سال هاي اخير مطالعات زيادي در زمينه حذف زيستی فلزات در سراسر جهان انجام شده است ،از جمله Flouty :و
 Estephaneدر سال  0100تجمع و جذب مس و سرب را توسط يک جلبک سبز تک سلولی  Chlamydomonasرا مورد
مطالعه قرار دادند Abdel-Aty .و همكاران در سال  0103ميزان جذب كادميوم و سرب از محلوهاي آبی توسط زيست توده
جلبک آب شيرين  Anabaena sphaenaرا مقايسه كردند Khambhaty .و همكاران در سال  0114مطالعه بر روي حذف كروم
شش از محلول آبی را با استفاده از سه گونه مختلف زيست توده دريايی آسپرژيلوس مرده انجام دادند .در ايران نيز شاه عليان و
همكاران در سال 0340گونه باكتري مقاوم به نيكل را از رسوبات آلوده خور موسی جداسازي و شناسايی و عملكرد آن را در
جذب زيستی نيكل بررسی كردند .همچنين ،محب و همكاران در سال  0340سينتيک و ايزوترم جذب آرسنيک سه ظرفيتی از
محلوهاي آبی توسط زيست توده مخمر نان را مورد مطالعه قرار دادند .مشاهده شد كه با افزايش  pHمحلول،كارايی جذب

دانشگاه هرمزگان
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آرسنيک كاهش میيابد و  pHبهينه در حدود پنج میباشد.كارايی حذف با افزايش توده مخمر نان تا حدود يک گرم بر ليتر
افزايش و با افزايش غلظت اوليه آرسنيک كاهش میيابد .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثير پارامترهاي مختلف مانند ميزان
 pHاوليهي محلول فلزي ،مقدار جاذب ،ميزان غلظت اوليهي فلزات و مدت زمان تماس بر ميزان حذف مس توسط
سيانوباكتري  S. platensisمیباشد.
مواد و روشها
کشت جلبک

استوک فيتوپالنكتون  S. platensisدر سال 0340از آزمايشگاه كشت جلبک واقع در پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي
عمان در بندرعباس تهيه گرديد .استوک مورد نظر در شرايط آزمايشگاهی در دماي  00درجه سانتی گراد و دوره نوري 00
ساعت روشنايی و  00ساعت تاريكی نگهداري شده بود .براي كشت ريزجلبک  S. platensisاز محيط كشت  f/2استفاده شد .با
توجه به حساسيت كشت جلبک ،مراحل كشت بايد در شرايط تميز و ايزوله انجام شود ،به اين منظور اتاق جداگانه و كامالً
ايزوله جهت كشت جلبکها در نظر گرفته شد .كشتهاي آماده در شدت نور  0011±011لوكس و تحت دوره نوري به
صورت  00ساعت روشنايی و  00ساعت تاريكی و دماي 00درجه سانتی گراد نگهداري شد .طول دوره كشت اوليه ريزجلبک 7
روز به طول انجاميد كه با رشد ريزجلبک و رسيدن به فاز رشد لگاريتمی ،ريزجلبکها به ظرف بزرگتر انتقال داده و
محيطكشت تازه به آنها اضافه شد ( .)pena-castro et al., 2004
آماده سازی جاذب

پس از طی دوره رشد دو هفتهاي ،زيستتوده جمعآوري شد .زيستتودهي جلبكی براي اجتناب از هرگونه اثر نمک پنج بار با
آب مقطر شسته شد و سپس در آون ( )Dena hot slidدر دماي  41درجه خشک ،آسياب و از طريق يک الک به اندازه (011
ميكرون) غربال شد و به عنوان جاذب در مراحل بعدي آزمايش مورد استفاده قرار گرفت (.)Abdel-Aty et al., 2013
محلول سازی

براي انجام آزمايش مورد نظر از نمک سولفات مس  0آبه ( (Merck( )CuSo4.5 H2Oاستفاده شد .استوک يک گرم بر ليتر اين
محلول فلزي با اضافه كردن نمک سولفات مس دريک ليتر آب مقطر تهيه گرديد .غلظتهاي مختلف محلولهاي آزمايش با
رقيق سازي مناسبی از محلول استوک اوليه آماده شد.
طراحی آزمایش
منظور طراحی آزمايشها از نرم افزر Qualitek-4

آزمایشهای جذب
تنظيم pH

تمام آزمايشهاي جذب از طريق تماس زيست توده  S. platensisبا يونهاي فلزي در ارلن انجام شد .ابتدا به منظور
محلولهاي فلزي از اسيد  HNO3و باز  NaOHاستفاده گرديد .سپس مقادير مشخص از جلبک به محلولهاي فلزي با
غلظتهاي مشخص اضافه شد .تمامی آزمايشها در دماي  00±0درجه سانتی گراد و نور ثابت انجام گرفت .مراحل اجرايی كار
در ايستگاه تحقيقات نرمتنان خليج فارس و درياي عمان در بندرلنگه انجام گرفت.
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طراحی آزمايشها در اين پژوهش طبق روش آماري تاگوچی صورت گرفت .به
استفاده شد .چهار فاكتور كه در چهار سطح مختلف در فرآيند حذف فلز سنگين مس توسط ريزجلبک  S. platensisدر اين
پژوهش در نظر گرفته شدهاند عبارتند از :ميزان  pHاوليه محلول فلزي ( ،)3 ,4 ,0 ,6مقدار وزنی ريزجلبک خشک شده
(جاذب) ( 1/0 ,0 ,0/0 ,0گرم بر ليتر) ،ميزان غلظت اوليه فلز ( 01, 01 ,011 ,011ميلیگرم برليتر ) و مدت زمان تماس
( 31 ,61 ,001 ,361دقيقه) .حاصل طراحی آزمايش يک جدول با  06آزمايش بود ( )L16كه جزييات آزمايشهاي آن در
جدول ( )0نشان داده شده است.
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جدول  .0آزمايشهاي طراحی شده به روش تاگوچی
ردیف

pH

0
0
3
4
0
6
7
3
4
01
00
00
03
04
00
06

3
3
3
3
4
4
4
4
0
0
0
0
6
6
6
6

مقدار جاذب

غلظت اولیه فلز

مدت زمان تماس

(گرم بر ليتر)

(ميلی گرم بر ليتر)

(دقيقه)

1/0
0
0/0
0
1/0
0
0/0
0
1/0
0
0/0
0
1/0
0
0/0
0

01
01
011
011
01
01
011
011
01
01
011
011
01
01
011
011

31
61
001
361
31
61
001
361
31
61
001
361
31
61
001
361

هضم و سنجش
 Moopamانجام گرفت ( Moopam,

نمونهها در زمانهاي مشخص فيلتر شد .عمل هضم شيميايی با اسيد نيتريک طبق روش
 .)1983ميزان فلز مس توسط دستگاه جذب اتمی مدل ( Thermoelectron corporationموجود در مركز سنجش آلودگی و
امور آزمايشگاهها و بانک ژن منطقه جنوب كشوردر بندرعباس) قرائت شد.
تجزیه و تحلیل آماری

تجزيه و تحليل نتايج در تمام مراحل با استفاده از نرم افزار ( Qualitek-4 (win7انجام گرفت .از تحليل واريانس آنووا براي
تحليل نتايج استفاده شد .تحليل واريانس به منظور برآورد واريانس خطا و اهميت نسبی هر يک از عوامل انجام گرفت.
نتایـج
ظرفيت جذب فلز توسط  S. platensisتحت تأثير چهار فاكتور ميزان  pHاوليه  ،مقدار جاذب ،غلظت اوليه فلز و مدت زمان
تماس براي نمونههاي خشک شده و ميانگين دادهها در جدول ( )0ارائه شده است.

با توجه به شكل ( )0با افزايش  pHاز  3به  4ميزان فلز جذب شده از  007/300ميكروگرم بر گرم به  400/774ميكروگرم بر
گرم رسيد كه به شدت افزايش يافته است .با ادامه افزايش  pHاز  4تا  0مجدداً ميزان جذب افزايش يافت كه به 070/467
ميكروگرم بر گرم رسيد و در  pHمحيط  ،6ميزان جذب رو به كاهش رفت كه به  033/707ميكروگرم برگرم رسيد .بنابراين،
بهترين حذف فلز سنگين مس توسط ريزجلبک اسپيرولينا در  pHبرابر  0رخ داده است .در  pHباالتر از  ،0رسوب مس نيز
مشاهده شد.
تأثیر میزان جاذب
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تأثیر  pHمحیط
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مجله بوم شناسی آبزیان

همان طوركه در شكل  0نشان داده شده است ،بيشترين ميزان حذف فلز در كمترين مقدار جاذب رخ داده است ،با افزايش
مقدار جاذب ميزان حذف كاهش يافته است .بيشترين ميزان جذب فلز مس  403/340ميكروگرم بر گرم و كمترين ميزان
جذب برابر  003/113ميكرو گرم بر گرم بوده است.
جدول  .0نتايج آزمايشهاي انجام شده توسط جلبک خشک شده و ميانگين دادهها
شماره آزمایش

تکرار 1

تکرار 2

تکرار 3

میانگین )SD( +

0
0
3
4
0
6
7
3
4
01
00
00
03
04
00
06

70/6
067/6
014/30
61/0
0101/0
61/4
444/06
074/0
0301/4
634/4
31/66
011/03
0033/3
601/0
013/07
40/14

70/0
001/0
013/03
60/0
447/6
60/4
441/73
034/0
0303
633/4
010/06
001/3
0310/6
644/3
043/03
01/000

70/4
031/4
011/66
64/3
400/6
04/73
446/73
034/6
0304/6
637/4
64/16
073/4
0071/4
600/0
060/36
44/40

73/066±0/10
066/333±00/03
014/67±3/43
60/033±4/36
437/3±67/33
60/106±0/30
443/416±3/10
034/033±0/11
0340±01/10
630/4±0
30/306±04/00
076/643±04/74
0070/6±33/40
601/333±0/01
037/07±04/63
40/710±4/14

تأثیر غلظت فلز

از ديگر عوامل مؤثر بر حذف فلز ،ميزان غلظت فلز است .همانطور كه در شكل  3مشاهده میشود سطح چهارم غلظت فلز مس
مورد استفاده در اين مطالعه به عنوان بهترين ميزان جذب مشخص گرديد .با افزايش غلظت فلز از  01تا  01ميلی گرم بر ليتر
در ميزان جذب افزايش ديده شد و از  01تا  011ميلی گرم بر ليتر مجدداً با شيب ماليمتري افزايش جذب مشاهده شد.
كمترين جذب در غلظت 01ميلی گرم بر ليتر برابر  60/006ميكروگرم برگرم و بيشترين جذب در غلظت  011ميلی گرم بر
ليتر ،برابر  606/630ميكروگرم برگرم محاسبه گرديد.
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شكل  .0تأثير  pHبر ظرفيت جذب مس توسط جلبک S. platensis

حذف فلز سنگین (مس) با استفاده از ریزجلبک...

طالعی بجاربنه و همکاران

شكل  .0تأثير ميزان جاذب بر ظرفيت جذب مس توسط جلبک S. platensis

شكل  .3تأثير غلظت فلز بر ميزان جذب مس توسط جلبک S. platensis

تأثیر مدت زمان تماس

با توجه به شكل  4با افزايش مدت زمان تماس ميزان جذب فلز هم افزايش يافت .بيشترين ميزان جذب در مدت زمان 001
دقيقه مشاهده شد و بعد از آن تا  6ساعت به تدريج ميزان جذب كاهش پيدا كرد.
واریانس نتایج
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دادهها توسط جدول  ANOVAآناليز آماري گرديدند .هدف از آناليز  ANOVAبه دست آوردن نسبت واريانس هر فاكتور
نسبت به واريانس كل بود ( .)Daneshvar et al., 2007در جدول  3مقادير  ANOVAنمايش داده شده است .در بين
پارامتر هاي آماري مختلف در اين جدول ،درصد تأثير هر فاكتور بر پاسخ ،مفهوم روشن تري دارد .اين پارامتر به كمک ساير
پارامتر هاي آماري در اين جدول محاسبه شده است و درصد تأثير عوامل مختلف بر حذف فلز سنگين مس در محدوده سطوح
در نظر گرفته شده را نشان میدهد .پارامتر جاذب با  %00/13بيشترين تأ ثير را بر ميزان حذف فلز مس داشته و بعد از آن به
ترتيب ميزان غلظت فلز pH ،محلول و در آخر ،زمان تماس بيشترين تأثيرها را بر ميزان جذب داشته اند.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،2پاییـز 9314

مجله بوم شناسی آبزیان

شكل  .4تأثير مدت زمان تماس بر جذب مس توسط جلبک S. platensis

جدول  .3آناليز واريانس ()ANOVA
شماره

فاكتورها

درجه آزادي

0
0

pH

3
4

مجموع مربعات

نسبت F

واريانس

مجموع مربعات خالص

درصد ()%

3
3

0471706/407
4003447/010

441000/304
0016331/0

00/336
060/343

0440400/10
4440000/040

06/340
00/13

مقدار فلز
زمان تماس
خطا يا
عوامل ديگر

3
3
30

0307674/170
003663/117
304700/040

730340/307
40334/330
4073/630

34/644
4/600

0304333/064
011330/0

06/470
0/040
6

جمع

47

3311340/730

مقدار جاذب

011/11%

شرایط بهینه نسبی

با توجه به تأثير عوامل و نتايج جدول  ANOVAمی توان شرايط بهينه نسبی براي رسيدن به حداكثر ميزان حذف فلز مس
توسط جلبک  S. platensisرا نسبت به چهار سطح هر عامل به دست آورد .جدول  4شرايط بهينه نسبی تعيين شده در روش
تاگوچی را نشان میدهد .به اين ترتيب شرايط بهينه در مطالعه به صورت زير به دست آمد pH .برابر  ،0بهترين ميزان جاذب
 1/0گرم در ليتر ،بهترين غلظت فلز  011ميلیگرم بر ليتر و بهترين مدت زمات تماس  001دقيقه در نظر گرفته شد .در
صورت اعمال شرايط بهينه مقدار پاسخ تبديل يافته نسبت به مقدار متوسط پاسخهاي فعلی بهبود خواهد يافت در نتيجه
پاسخی معادل با  0344/340را به دست خواهد داد .جهت بررسی تطابق نتايج پيش بينی شده ،آزمايش تأييدكننده تحت

شرايط بهينه شده انجام شد و نتيجه حاصل برابر  0304/006محاسبه گرديد.

عوامل

مقدار بهینه

میزان پاسخ

pH

0
1/0
011
001

007/06
014/034
010/407
66/300
431/634
404/017
0344/340

مقدار جاذب (گرم بر ليتر)
مقدار فلز (ميلی گرم بر ليتر)
زمان تماس (دقيقه)
سهم كل عوامل در بهبود پاسخ
متوسط پاسخهاي فعلی در آزمايشهاي انجام شده
پاسخ پيشبينیشده در شرايط بهينه
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جدول  .4شرايط بهينه براي دستيابی به حداكثر جذب فلز مس توسط S. platensis

حذف فلز سنگین (مس) با استفاده از ریزجلبک...

طالعی بجاربنه و همکاران

بحث
 pHمهمترين پارامتر در فرآيندهاي جذب میباشد .در بررسیهاي مختلف مشخص شده است كه جذب فلز تقريباً در تمام
زيست تودهها ،از جمله باكتريها ،سيانوباكتريها ،جلبکها و قارچ به ميزان  pHوابسته میباشد .رقابت بين كاتيون و پروتون
براي اشغال محلهاي اتصال نشان میدهد كه اغلب جذب فلزات مانند مس ،كادميوم ،نيكل ،كبالت و روي در  pHپايين كاهش
میيابد ( .(Deng and Wang, 2012در محلول با  pHكمتر از  0يونهاي فلزي بسيار كمی توسط جاذب حذف میشوند.
با افزايش  pHاز  3به  0حذف فلز نيز افزايش میيابد .با افزايش بيشتر در مقدار  ،pHظرفيت جذب كاهش خواهد يافت
(.)Abbas et al., 2014

در اين پژوهش حذف فلز مس با استفاده از ريزجلبک  S. platensisتحت تأثير پارامترهاي مختلف مورد سنجش قرار گرفت و
شرايط بهينه نسبی نيز مشخص گرديد .اولين پارامتر مورد بررسی ميزان  pHبود كه افزايش  pHاز  3تا  0نشان دادكه ميزان
جذب فلز يا به عبارتی حذف زيستی فلز از محلول تيمار افزايش يافت و در ادامه با افزايش  pHروند جذب دچار كاهش شد.
بنابراين ،كمترين ميزان جذب برابر  007/300ميكروگرم بر گرم در  pHبرابر  3و همچنين بيشترين ميزان جذب در  pHبرابر
 070/467 ،0ميكروگرم بر گرم تعيين گرديد.
 pHمحلول ،حالليت يونهاي فلزي و يونيزاسيون گروههاي عاملی واقع در ديواره سلولی جاذب زيستی را تحت تأثير قرار
میدهد .هر دو عامل ،سايتهاي اتصال فلز در سطح سلول و در دسترس بودن فلز در محلول ،تحت تأثير  pHقرار دارد .در pH
پايين ،سايتهاي سطح سلول به يونهاي  H+متصلاند ،همچنين در  pHپايين ( PHبرابر  0و كمتر) به علت افزايش دانسيته
بار مثبت در مكانهاي اتصال ،ميزان دسترسی يونهاي فلزي به اين مكانها كاهش میيابدGong et al., 2005; Ray et al., ( .
 .)2005با افزايش  ، pHليگاندهاي بيشتري ،مانند گروه كربوكسيل و يا ساير گروههاي عاملی موجود در ديواره سلولهاي
جلبک در دسترس فلزات قرار می گيرد و در نتيجه ،بار منفی ايجاد شده و جاذبه بين بار منفی و فلزات ،جذب را بر روي سطح
سلول افزايش میدهد .در مقادير  pHباالتر از  ،3سلولهاي جلبكی داراي بار منفی میشوند ،بنابراين ،جاذبه الكترواستاتيک
بين يونهاي مس و بار منفی سطح سلول جلبک اتفاق میافتد كه باعث افزايش جذب در  pHباالتر از  3میشود
(.)Aksu, 2001; Crist et al., 1981

434

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

غلظت زيست توده در محلول بر ميزان جذب تأثير میگذارد .جذب يونهاي فلز توسط زيست توده در غلظت كم نسبت به
غلظت باال بيشتر است (  .)Modak and Natarajan, 1995بنابراين ،تعامل الكترواستاتيک بين سلول نقش مهمی در جذب فلز
دارد .در غلظت پايينتر زيست توده ،جذب فلزات افزايش میيابد ،در واقع افزايش غلظت جاذب منجر به تداخل بين سايت
اتصال میشود ( .(Malkoc and Nuhoglu, 2005غلظت زيست توده دسترسی يونهاي فلزي به محلهاي اتصال را محدود
میسازد (.)Fourest and Roux, 1992
طبق نتايج به دست آمده ،تأثير ميزان جاذب در مطالعه حاضر ،كمترين ميزان جاذب  1/0گرم بر ليتر ،بيشترين ميزان جذب را
داشته و با افزايش دوز جاذب ميزان جذب كاهش يافته است كه با توجه به داليل ذكر شده در باال قابل توجيه است.
با افزايش دوز سلولهاي جلبک ،جذب مس كاهش میيابد .كاهش در جذب فلز با افزايش دوز سلولهاي جلبک به داليل
بسياري مربوط است ،از جمله در دسترس بودن جسم حل شده ،تعامالت الكترواستاتيک ،تداخل بين سايتهاي اتصال و
كاهش مخلوط شدن در تراكم زيست توده باال .همچنين ،داليل ذكر شده در محدود كردن ميزان حذف نقش داشته ،در
نتيجه ٪011،حذف صورت نمیگيرد .اين نشان میدهد كه در بيشتر طرحهاي اقتصادي براي حذف يونهاي فلزات سنگين
میتوان از مجموعههاي كوچک از جاذب با مقدار كم به جاي يک مجموعه با مقدار باال استفاده و به اجرا درآورد ،كه از نظر
اقتصادي مقرون به صرفهتر نيز میباشد .همچنين ممكن است در تراكمهاي باال ازجاذب ،به علت آزادكردن برخی تركيبات،
 pHمحلول تغيير كرده ودر نتيجه باعث تخريب زيست توده شود (.)Abu AL-Rub et al., 2006
مقدار فلز جذب شده توسط زيست توده با غلظت اوليه فلزات رابطه مستيم دارد .بنابراين ،جذب فلز با افزايش غلظت اوليه فلز
افزايش میيابد (.)Abbas et al., 2014

دانشگاه هرمزگان
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در غلظتهاي مختلف فلز مس بر طبق نتايج حاصل از آزمايش با افزايش غلظت فلز مس ميزان جذب افزايش يافته است.
بيشترين جذب در ميزان غلظت  011ميلی گرم بر ليتر ،برابر  606/630ميكروگرم بر گرم و همچنين كمترين ميزان جذب در
كمترين غلظت فلز مس يعنی  01ميلی گرم بر ليتر برابر  60/006ميكروگرم بر گرم بوده است.
غلظت اوليه در نيروي محركه براي غلبه بر مقاومت انتقال جرم يون بين جاذب و فاز مايع نقش دارد .غلظتهاي اوليه باالتر
نيروي محركه انتقال جرم را افزايش میدهد ،در نتيجه جذب افزايش میيابد .عالوه بر اين ،افزايش غلظت يونهاي فلزي اوليه،
تعداد برخورد بين يونهاي فلزي و جاذب را افزايش میدهد كه باعث افزايش روند جذب میشود (.)Abu Al-Rub et al., 2004
آخرين فاكتور كه كمترين تأثير را بر ميزان جذب داشته مدت زمان تماس بوده است .با افزايش مدت زمان تماس تا 001
دقيقه ميزان جذب افزايش يافته و ميزان جذب بعد از  6ساعت ثابت شد كه میتواند به علت اشباع مكانهاي اتصال مس باشد.
مورد مشابه پژوهش حاضر كه توسط  Abu AL-Rubو همكاران در سال  0116صورت گرفته به بررسی جذب مس توسط
ريزجلبک  chlorella vulgarisتحت تأثير فاكتورهاي مختلف  ،pHدوز جاذب ،غلظت فلز و مدت زمان تماس پرداخته است.
ديواره سلولی اين گونه جلبكی ،متخلخل و اجزا تشكيل دهنده آن داراي ليگاندها با گروههاي مختلف عاملی است و اجازه عبور
مولكولهاي آزاد و يون هاي محلول در آب را می دهد نتيجه تحقيق  Abu AL-Rubنشان داده كه براي غلظت مس ppm
 ،011رسوب مس در  0/6 pHشروع میشود كه در آن  %44/7مس به فرم يونی وجود دارد ( )Cu2+و حدود  %0/3رسوب
میكند .در  ،6/0 pHتنها  %34/4از مس در شكل يونی وجود دارد .در  ،0 pHهيچ رسوب مسی وجود ندارد .در محلول با
غلظت مس  %43/0 ppm 311مس به شكل يونی خواهد بود .تقريباً هيچ جذبی در  pHزير  4حاصل نشد در حالی كه در
محدوده  4 pHتا  0افزايش شديد در جذب مس مشاهده گرديد .همچنين در دوزهاي مختلف جلبک ،درصد حذف مس با
افزايش دوز سلولهاي جلبک افزايش میيابد در حالی كه با افزايش دوز سلولهاي جلبک جذب مس كاهش میيابد .در
محدوده  1/0-0گرم مقدار جاذب بيشترين ميزان جذب در  1/0گرم مشاهده شد .تفاوت در جذب مس در زمان تماس با
استفاده از محلولهاي مس با غلظتهاي مختلف در  0 pHبرابر و  1/0گرم سلول جلبک مورد مطالعه قرارگرفت .در محدوده
زمانی  0تا  40دقيقه جذب مس در سلول جلبک سريع بود كه در آن حدود  ٪30از يون مس در  0دقيقه تماس به سلولهاي
جلبک متصل شد .در  01دقيقه ميزان جذب به ميزان كمی افزايش يافته و پس از آن جذب ثابت شده است .همچنين در
محدوده غلظت هاي فلزي  001تا011ميلی گرم بر ليتر بيشترين جذب در  001ميلی گرم بر ليتر مشاهده شد.
مورد مشابه ديگر توسط  Cetinkaya Donmezو همكاران در سال  0444بر روي جذب مس ( ،)IIنيكل ( )IIو كروم ( )VIاز
محلوهاي آبی توسط جلبکهاي ( Chlorella Vulgaris, Scenedesmus obliquusو  )Synechocystis SPخشک شده صورت
گرفت ،نشان داده شده كه  pHمؤثرترين پارامتر بر فرآيند جذب بوده است .جذب مس ( )IIبا باال رفتن  pHتا  ،0افزايش يافت
و با افزايش غلظت فلز از  00به  001ميلی گرم در ليتر ،نيز ميزان جذب فلز توسط جاذبها افزايش يافت .در ميان جلبکهاي
مورد نظر بيشترين ميزان جذب توسط C. vulgaris ،حاصل شد .با افزايش مقادير جاذب  1/00به  0گرم بر ليتر مقدار جذب
افزايش يافت.

بديعی ،خ ،.يوسفی ليمائی ،ن ،.تهرانی بقاء ،ع ،.تنكابنی ،ض .0333 .به كارگيري روش طراحی آزمايش تاگوچی جهت بهينه سازي شرايط
رنگبري از پساب هاي نساجی با استفاده از جاذب طبيعی پوست پرتقال .نهمين كنگره ملی مهندسی شيمی ايران .دانشگاه علم و صنعت
ايران.0-3 .
شاه عليان ،ف ،.صفاهيه ،ع ،.آبياري ،ه .0340 .جداسازي و شناسايی گونه باكتريايی مقاوم به نيكل از رسوبات آلوده خور موسی و مطالعه
عملكرد آن در جذب زيستی نيكل .محيط شناسی .سال دوم ،شماره .43-011 ،0
فوالديفرد ،ر ،.كمانی ،ح ،.خائفی ،م .0333 .حذف فلز سنگين به روش جذب بيولوژيكی از محلولهاي آبی .نهمين كنگره ملی مهندسی
شيمی ايران .دانشگاه علم و صنعت ايران.0-01 .
محب راد ،ب ،.عليدادي ،ح ،.نجف پور ،ع ،.قانعيان ،م ،.احرامپوش ،م .0340 .مطالعه سينتيک و ايزوترم جذب آرسنيک سه ظرفيتی از
محلولهاي آبی توسط توده زيستی مخمر نان .شانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط ايران .دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی
درمانی تبريز.0-01 .
432

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

منابـع

[ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07 ]

...حذف فلز سنگین (مس) با استفاده از ریزجلبک

طالعی بجاربنه و همکاران

Abbas, S., Ismail, I., Mostafa, T., Sulaymon, A. 2014. Biosorption of Heavy Metals: A Review. Journal
of Chemical Science and Technology. 4: 74- 102.
Abdel-Aty, A., Ammar, N., Abdel ghafar, H., Ali, R. 2013. Biosorption of cadmium and lead from
aqueous solution by fresh water alga Anabana sphacrica biomass. Journal of Advanced research. 4:
367-374.
Abu AL-Rub, F., EL-Naas, M., Benyahia, F., Ashour, I. 2004. Biosorption of nickel on blank alginate
beads, free and immobilized algal cells. Process Biochemistry. 39:1767-1773.
Abu Al-Rub, F., EL-Naas, M., A Shour, I., AL-Marzouqi, M. 2006. Biosorption of copper on Chlorella
vulgaris from single binary and ternary metal aqueous. Process Biochemistry. 41: 457-464.
Aksu, Z. 2001. Equilibrium and kinetic modelling of cadmium (II) biosorption by C. vulgaris in a batch
system: effect of temperature. Separation and Purification Technology Journal. 21: 285-94.
Alluri, H., Ronda, S., Settalluri, V., Bondili, J., Suryanarayana V., Venkateshwar, P. 2007. Biosorption:
an eco-friendly alternative for heavy metal removal. African Journal of Biotechnology. 6(25): 29312924.
Andrade, A., Rollemberga, M., Nobrega, J. 2005. Proton and metal binding capacity of the green
freshwater alga Chaetophora elegans. Process Biochemistry. 40: 1931-1936.
Bettini, S., Ciani, F., Franceschini ,V. 2006. Recovery of the olfactory receptor neurons in the African
Tilapia mariae following exposure to low copper level. Aquatic Toxicology Journal. 76: 321-328.
Cetinkaya Denmez, G., Aksu, Z., Ozturk, A., Kutsal, T. 1999. A comparative study on heavy metal
biosorption characteristics of some algae. Process Biochemistry. 34: 885-892.
Chojnacka, K., Chojnacki, A., Gorecka, H. 2005. Biosorption of Cr3+, Cd2+ and Cu2+ ions by blue-green
algae Spirulina sp.: kinetics, equilibrium and the mechanism of the process. Chemosphere. 59: 75-84.
Crist, H., Obeerholser, K., Shank, N., Nguyen, M. 1981. Nature of bonding between metallic ions and
algal cell walls. Journal of Environmental Science and Health. 15: 7-12.
Daneshvar, N., Khataee, A., Rasoulifard, M., Pourhassan, M. 2007. Biodegradation of dye solution
containing malachite green by microalgae Cosmurium sp. Bioresource Technology. 98: 1-7.
Deng, X., Wang, P. 2012. Isolation of marine bacteria highly resistant to mercury and their
bioaccumulation process. Bioresource Technology. 121: 342-347.
Flouty, R., Estephane, G. 2012. Bioaccumulation and biosorption of copper and lead by unicellular algae
Chlamydomonas reinhardtii in single and binary metal systems. Journal of Environmental
Management. 11: 106-114.
Fourest, E., Roux, J. 1992. Heavy metal biosorption bu fungal mycelial by-product, mechanisms and
influence of pH. Applied Microbiology and Biotechnology. 37: 399-403.
Georgopoulos, P., Roy, A., Yonone-Lioy, M., Opiekun, R., Lioy, P. 2001. Copper: environmental
dynamics and human exposure issues. Journal of Toxicology Environmental Health. 4: 341-394.
Gong, R., Ding,Y., Liu, H., Chen, Q., Liu, Z. 2005. Lead biosorption by intact and pretreated Spirulina
maxima biomass. Chemosphere. 58: 125-130.
Gupta, V., Rastogi, A. 2008. Biosorption of lead from aqueous solutions by green algae Spirogyra
species: kinetics and equilibrium studies. Journal of Hazardous Materials. 152: 407-414.
Hammaini, A., Gonzalez, F., Ballester, A., Blazquez, M., Munoz, J. 2007. Biosorption of heavy metals
by activated sludge and their desorption characteristics. Environmental Management. 84(4): 419-425.
Hansen, J., Rose, J., Jenkins, R., Gerow, K., Berbmah, H. 1999. Chinook salmon (Oncorhynchus
tshawytscha) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to copper: neurophysiological and
histological effects on the olfactory system. Environmental Toxicology Chemistry. 18: 1979-1991.
Idris, A., Eltayeb, M., Potgieter-Vermaak, S., Van Grieken, R., Potgieter, J. 2007. Assessment of heavy
metals pollution in Sudanese harbours along the Red Sea Coast. Microchemical. 87: 104-112.
Kar, D., Sur, P., Mandal, S., Saha, T., Kole, R. 2008. Assessment of heavy metal pollution in surface
water. International Journal of Environmental Science and Technology. 5(1): 119-124.
Khambhaty, Y., Mody, K., Basha, S., Jha, B. 2009. Biosorption of Cr(VI) onto marine Aspergillus niger:
experimental studies and pseudo-second order kinetics. Journal of Microbiology and Biotechnology.
8: 1413-1421.
Liping, D., Yingying, S., Hua, S., Xinting, W., Xiaobin, Z. 2007. Sorption and desorption of lead (II)
from wastewater by green algae Cladophora fascicularis. Journal of Hazardous Materials. 143: 220225.

433

9314  پاییـز،2  شماره،5 دوره

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

[ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07 ]

Modak, J., Natarajan, K. 1995. Biosorption of metals using nonliving biomass-a review. Minerals and
Metallurgical Processing. 12: 189-196.
Moopam, 1983. Manual of Oceanographic Observation and Pollution Analysis. Regional Organization
for the Protection of Marine Environment (ROPME). p. 215.
Malkoc, E., Nuhoglu, Y. 2005. Investigations of Nickel (II) Removal from Aqueous Solutions Using Tea
Factory Waste. Journal of Hazardous Materials. 127(1): 120-128.
Pena-Castro, J., Martinez-Jeronimo, F., Esparza-Garcia, F., Canizares-Villanueva, R. 2004. Heavy metals
removal by the microalga Scenedesmus incrassatulus in continuous cultures. Bioresource Technology.
94: 219-222.
Peng, J., Song, Y., Yuan, P., Cui, X., Qiu, G. 2009. The remediation of heavy metals contaminated
sediment. Journal of Hazardous Materials. 161: 633-640.
Ray, L., Paul, S., Beara, D., Chattopadhyay, P. 2005. Bioaccumulation of Pb(II) from aqueous solutions
by Bacillus cereus M116. Journal for Hazardous Substance Research. 5: 1-21.
Sandahl, J., Baldwin, D., Jenkins, J., Scholz, N. 2007. A sensory system at the interface between urban
stormwater runoff and salmon survival. Environmental Science & Technology. 41: 2998-3004.
Sari, A., Tuzen, M. 2008. Biosorption of Pb(II) and Cd(II) from aqueous solution using green alga (Ulva
lactuca) biomass. Journal of Hazardous Materials. 152: 302-308.
Vogel, M., Gunther, A., Rossberg, A., Bernhard, G., Raff, J. 2010. Biosorption of U(VI) by the green
algae Chlorella vulgaris in dependence of pH value and cell activity. Science of the Total
Environment. 409: 384-395.
Zbikowski, Z., Szefer, R., Adam, A., Lata1a, A. 2007. Comparison of green algae Cladophora sp. and
Enteromorpha sp. as potential biomonitors of chemical elements in the southern Baltic. Science of the
Total Environment. 387: 320-332.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

431

