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چکیده

پژوهشی

در حال حاضر فلزات سنگین از مهمترین آلودهکنندهای محیط زیست به شمار میآیند .افزایش
فعالیتهای صنعتی علت اصلی افزایش فلزات سنگین در محیط زیست و سیستمهای آبی محسوب
میشود ،روش های مرسوم استفاده شده برای حذف فلزات سنگین از پساب ها دارای اشکاالتی شامل،
حذف ناقص فلزات ،نیازمند تجهیزات گران قیمت ،انرژی باال و تولید لجن سمی یا تولید ضایعات دیگری
که احتیاج به دفع دارند میکنند .در مطالعه حاضر از تفاله جلبک  Gracilaria corticataبرای حذف
فلزات کادمیم و مس استفاده شد و پارامترهای  ،pHغلظت اولیه آالینده ،مقدار جاذب و زمان تماس مورد
بررسی قرار گرفتند .نتایج این تحقیق بهترین  pHرا برای فلز کادمیم  6و برای فلز مس  ،5بهترین غلظت
اولیه فلز را  ،10ppmمقدار جاذب  0/4 g/Lو زمان تماس  80دقیقه برای فلزکادمیم و  40دقیقه را برای
فلز مس نشان میدهد .نتایج بررسیهای ایزوترمی ،مدل النگمویر بهترین همخوانی را نسبت به مدلهای
دیگر از خود نشان داد و مقدار  R2برای فلز کادمیم  0/98و برای فلز مس  0/97و  qmaxبرای فلز کادمیم
197/4 mg/gو فلز مس 194/4 mg/gبه دست آمد .طبق این تحقیق تفالههای جلبک گراسیالریا
کورتیکاتا که آگار آنها استخراج شده است ،جاذب مناسبی برای حذف این دو فلز میباشد.
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مقدمـه
خلیج فارس یکی از قدیمیترین آبراههای جهان است که حدود 57-%60ذخایر نفتی و  %45ذخایر گازی شناخته شده دنیا در
مجاورت یا زیر بستر آن قرار دارد و دارای 800سکوی نفتی و گازی میباشد (.)Nadim et al., 2008; Sheppard et al., 2010
خلیج فارس در پنج دهه گذشته یک مسیر اصلی حمل و نقل نفتی بوده و در طول این مدت از نشتهای نفتی مکرر آسیب
دیده است ( .)Kazemi et al., 2012با توجه به اینکه مدت زمان تعویض آب درون خلیج فارس حدود  3-5سال میباشد،
احتمال وجود و انباشت فلزات سنگین درون خلیج فارس بسیار باال میباشد ( .)Sheppard et al., 1992فلزات سنگین عناصری
هستند که دارای وزن مولکولی بین  63/5و  200/6و وزن مخصوص بیشتر از  5/0 gr/cm3هستند ( ;Srivastava et al., 2008
 .)Nriagu, 1989ترکیبات نفتی حاوی چندین نوع از فلزات سنگین مانند سرب ( ،)Pbمس ( ،)Cuروی ( ،)Znکروم ( ،)Crنیکل
( )Niو وانادیوم ( ،)Vمی باشد که در غلظت های باال اثرات زیان آوری بر روی فیزیولوژی ،رفتار و تولیدمثل جانوران میگذارند
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکAbolfazlnaji@gmail.com/Abolfazlnaji@hormozgan.ac.ir :
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( .)Tawfiq, 1993; Moreno et al., 2011همچنین افزایش فعالیتهای صنعتی در سالهای اخیر یکی دیگر از علتهای

مواد و روشها
آمادهسازی مواد شیمیایی

نمک نیترات کادمیم و سولفید مس از کارخانه مرک آلمان خریداری و از هرکدام استوک  1000 ppmتهیه شد .سپس
غلظتهای دیگر از آن به دست آمد .برای تنظیم  pHاز اسید نیتریک  5درصد و سود  0/1موالر استفاده شد.
آمادهسازی جاذب

جلبک گراسیالریا کورتیکاتا از سواحل بندرعباس جمعآوری شده و به وسیله آب مقطر به منظور رفع نمک دریا و مواد زائد
شسته و سپس به مدت  24ساعت در دمای اتاق خشک شد ( .)Zeroual et al., 2003; Ibrahim, 2011سپس آگار آن
استخراج ،تفالهها با آب مقطر شسته و به مدت  24ساعت در دمای  60درجه سانتی گراد درون آون خشک شد .پس از آن به
منظور استفاده در آزمایش های بعدی از الک  0/5-1عبور داده شد (.)Vilar et al., 2008
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افزایش فلزات سنگین در محیطزیست و سیستمهای آبی محسوب میشود ( .)Marques et al., 2000در حال حاضر یونهای
فلزات سنگین از مهمترین آالیندههای آبهای سطح زمین به حساب میآیند که توسط صنایعی از قبیل استخراج فلزات
سنگین ،صنایع فلزی ،ریخته گری ،آبکاری ،رنگسازی ،باطریسازی ،دباغی ،نساجی ،تولید کودهای شیمیایی ،آفتکشها،
کاغذسازی و غیره به آبهای شیرین و اکوسیتمهای دریایی وارد میشوند ( .)Sbihi et al., 2012بر خالف آالیندههای آلی،
فلزاتسنگین زیستتخریبپذیر نبوده و تمایل به تجمع در بدن موجودات زنده را دارند و این در حالی است که بسیاری از
یونهای فلزاتسنگین شناخته شده ،سمی یا سرطانزا میباشند .فلزاتسنگین سمی که بیشترین نگرانی را در تصفیه
فاضالبهای صنعتی ایجاد کرده اند شامل نقره ،روی ،مس ،نیکل ،جیوه ،کادمیوم ،سرب و کروم هستند ( Fu and Wang,
 . )2011فلزات سنگین به علت اثرات سمی و توان تجمع زیستی در گونههای مختلف آبزیان و حتی به دلیل وارد شدن به
زنجیره های غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار می باشند .بسیاری از فلزات به طور طبیعی از اجزاء متشکله اکوسیستمهای آبی
به حساب میآ یند و حتی تعدادی از آنها در بقاء موجودات زنده نقش حائز اهمیتی را ایفا میکنند ( .)Demirak, 2006فلز
کادمیم ،فلزی غیرضروری برای موجودات می باشد که باعث سرطان شده و از طریق تنفس و خوردن غذا یا آشامیدن آب وارد
بدن میشود ( .)ATSDR. 2012فلز مس با اینکه یک فلز ضروری برای موجودات میباشد اما سمیترین فلز درون محیطهای
آبی به شمار میآید ( .)Schroeder et al., 1966; ATSDR. 2004روشهای حذف یونهای فلزات سنگین از فاضالبها شامل
رسوب شیمیایی ،تبادل یونی ،فیلتراسیون غشایی ،واکنشهای الکتروشیمیایی ،تبخیر و اسمز معکوس هستند که هر کدام
دارای محدودیتهایی هستند ( .)Fu and Wang, 2011اخیراً  ،جذب فلزات سنگین با استفاده از مواد بیولوژیکی به عنوان یک
گزینه مناسب به جای استفاده از روشهای فیزیکی معمولی موجود ،مطرح است ( .)Aksu, 1998از مزایای مهم تکنولوژی
جذبزیستی ،می توان به مؤثر بودن آن در کاهش غلظت یونهای فلز سنگین به مقادیر بسیار پایین ،قابلیت تولید مجدد
جاذب ،عدم تولید لجن ،امکان بازیافت فلز و استفاده از مواد جاذب زیستی ارزان مثل جلبک طبیعی که به وفور یافت
میشوند ،اشاره کرد ( .)Herrero et al., 2006جلبکهای قرمز به خاطر ساختار پلی ساکاریدهای دیواره سلولی دارای عملکرد
متفاوت است .در جلبکهای قرمز آگار و کاراژینان 2 ،نوع از پلی ساکاریدهای سولفاته موجود درون دیداره سلولی میباشند که
میزان جذب فلزات سنگین را زیاد میکنند ( .)Tong et al., 1981اما آگار یک ترکیب بسیار با ارزش میباشد که برای مصارف
پزشکی ،آرایشی استفاده میشود ،بنابراین استفاده از این جلبک به صورت خام مناسب نبوده اما تفالههای آگارگیری شده آن
به خاطر اینکه به عنوان ضایعات و مواد دورریختنی محسوب میشود بسیار مناسب میباشد .با توجه به مطالب ذکر شده هدف
این مطالعه حذف فلزات کادمیم و مس با استفاده از تفالههای جلبک گراسیالریا کورتیکاتا بوده و اثر پارامترهای  ، pHغلظت
اولیه فلزات ،مقدار جاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار میگیرند.

جذب زیستی فلزات ...

هاشمی نسب و همکاران

عملیات آزمایشگاهی

درصد جذب فلزات کادمیم و مس به وسیله فرمول  1و ظرفیت جذب جاذب به وسیله فرمول  2محاسبه شد.

 .1درصد جذب

 Ciغلظت اولیه آالینده ( )mg/lو  Cfغلظت نهایی (تعادلی) آالینده ()mg/l
 ، qe .2ظرفیت جذب بیوماس در حالت تعادل ()mg/g

 Vحجم محلول ( )Lو  mجرم جاذب ()gr
مدلهای ایزوترمی :ایزوترم جذب

برای تعیین ظرفیت تئوریکی جذب یک آالینده مشخص به کار میرود.

معادله النگمویر ( ،)Langmuir, 1918یکی از قوانین معتبر جذب فیزیکی به وسیله بیومسهای غیرزنده است که در بسیاری
از موارد صادق میباشد و برای جذب تک الیهای روی سطوح با تعداد محدودی از موقعیتهای جذب یکسان ،به کار میرود.

 qmaxظرفیت جذب تک الیهایی جاذب ( b ،)mg/gثابت النگمویر در ارتباط با انرژی جذب ( )L/mgو  Ceغلظت آالینده در
حالت تعادل ()mg/L
نمودار  qeبر حسب  Ceیک تابع همگرافیک است که مقدار آن از رابطه النگمویر به دست می آید .معادله النگمویر به صورت
زیر به شکل خطی در می آید:

که مقدار  qmaxو  bرا می توان به ترتیب از شیب و عرض از مبدأ آن به دست آورد.
 .3معادله فریندلیچ ( )Freundlich, 1906که برای جذب روی یک سطح ناهمگون معتبر است.

35

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 18:48 +0430 on Tuesday June 19th 2018

به طور کلی آزمایشها در ارلنهای  100میلیلیتری حاوی  50میلیلیتر محلول و در دمای آزمایشگاه انجام گرفت .بعد از
اتمام آزمایشها محتوی درون هر ارلن را به صورت جداگانه با استفاده از کاغذ صافی ،CELLULOSE NITRATE FILTER
با سایز  0/45میکرمتر صاف کرده و در درون یخچال با دمای  4درجه سانتی گراد نگهداری شدند .محلولهای صاف شده برای
خواندن عدد جذب در داخل دستگاه جذب اتمی قرار داده و عدد جذب آن خوانده میشود ( Zeroual et al., 2003; Ibrahim,
.)2011
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 Kfثابت معادله فریندلیچ معرف ظرفیت جذب ) (mg1-1/n L1/n g-1و  nیک پارامتر تجربی مربوط به شدت جذب
این دو پارامتر از شیب و عرض از مبدأ فرم خطی شده معادله به دست می آیند یعنی:

 KTثابت تعادل اتصال مربوط به حداکثر انرژی اتصال ( )L/mgو  btثابت تعادل تمکین مربوط به گرمای جذب
مدلهای سنتیکی :برای بررسی ساز و کار جذب و کنترل مراحل سرعت واکنش نظیر انتقال جرم و پیشرفت واکنشهای

شیمیایی ،مدلهای سینتیکی کاربرد دارد.
 .5معادله شبه درجه اول ()Lagergren, 1898

 qeو  qtمقدار جذب خاص آالینده در حالت تعادل و بعد از زمان  K1 ،)min( tثابت نرخ معادله شبه درجه اول ( .)1/minاز رسم
نمودار ) Log(qe-qtبه  tمی توان  K1را به دست آورد.
 .6معادله شبه درجه دوم ()Ho and McKay, 1999

 :K2ثابت سرعت جذب بیولوژیکی ( qe ،)g/mg.minو  qtمقدار جذب خاص آالینده در حالت تعادل و بعد از زمان

t

()min
 .7معادله انتشار درون ذره ای

()Weber and Morris, 1963

 Cعرض از مبدا Ki ،ثابت سرعت نفوذ درون ذره ای ( )mg g-1 min-0.5و  tزمان
جهت رسم جداول و نمودارها و از نرم افزار  Excel 2013و برای تجزیه و تحلیلهای آماری از نرمافزار
R2013aاستفاده شد .همچنین برای مقایسه مقادیر مختلف متغیرها در میان تیمارهای مختلف ،از آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه ( )p<0/05استفاده شد.
Matlab

نتایـج
اثـر pH

در این تحقیق تاثیر pHهای  6-5-4-3و  7بر روی جذب زیستی فلزات کادمیم و مس در دمای  24درجه و  0/5گرم بر لیتر
جاذب بررسی شد .طی نتایج به دست آمده برای فلز کادمیم در  pH 6و برای فلز مس در  pH 5بیشترین حذف با میزان %77
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 .4معادله تمکین ()Deng and Ting, 2005

جذب زیستی فلزات ...

هاشمی نسب و همکاران

و  %69/45صورت گرفته است .نتایج درون جدول  1و شکل  1آورده شده است .نتایج حاصل از مقایسه مقادیر جذب زیستی
در میان تیمارهای مختلف  ،pHتفاوت معنیداری نشان داد.
جدول  .1مقایسه مقادیر درصد جذب زیستی در میان تیمارهای مختلف pH

کادمیم

47/55±0/65a

55/5±3/3b

56/7±1/5b

60±2/3c

77±5/79ab

مس

5/7±1/06

22/35±2/2

88/63±3/76

69/48±8/7

a

b

54/16±0/47

d

cd

c

شکل  .1تاثیر  pHهای مختلف بر روی جذب
زیستی فلزات کادمیم و مس .دوز بیوماس g/L
 ، 0/5غلظت اولیه  ،50 ppmزمان تماس 210
دقیقه

اثر غلظت اولیه فلز

در این بررسی با ثابت بودن  pHمحلول ،غلظتهای 75 ،50 ،25 ،10و  100میلی گرم بر لیتر از هر دو فلز مورد آزمایش قرار
گرفتند .در این آزمایش مشخص شد که بیشترین جذب در غلظت  10 ppmبا درصد جذب  %84/67برای فلز کادمیم و
 %90/67برای فلز مس بوده است .نتایج درون جدول  2و شکل  2آورده شده است .نتایج حاصل از مقایسه مقادیر جذب
زیستی در میان تیمارهای مختلف غلظت اولیه ،تفاوت معنیداری نشان داد.
جدول  .2مقایسه مقادیر درصد جذب زیستی در میان تیمارهای مختلف غلظت اولیه فلز
غلظت فلزات ()ppm

10

25

50

75

100

کادمیم

84/67±2/6e

64/42±2/36d

49/5±2/1c

42/97±0/14b

35/5±3a

مس

90/66±0/58e

54/97±0/41d

34/27±2/66c

22/19±0/6b

14/65±0/77a

شکل  .2تااثیر غلظاتهاای مختلاف بار
روی جذبزیستی فلزات کادمیم و ماس.
دوز بیومااااس  pH ،0/5 g/Lاولیاااه  6و
زمان تماس  210دقیقه.
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pH

3

4

5

6

7
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ایزوترم جذب

از بررسی مدلهای النگمویر ،فریندلیچ و تمکین مشخص شد که ایزوترم جذب هر دو فلز از مدل النگمویر تبعیت میکند که
جدول  3پارامترهای هر سه مدل را نشان میدهد.

در این آزمایش مقادیر  0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1و  0/5گرم بر لیتر جاذب مورد آزمایش قرار گرفت .طبق یافته ها مقدار  0/5گرم
برلیتر جاذب با درصد جذب  %96فلز مس و  %96/05فلز کادمیم بیشترین مقدار جذب را داشته است (جدول .)4
نتایج حاصل از مقایسه مقادیر جذب زیستی در میان تیمارهای مختلف مقادیر جاذب ،تفاوت معنیداری نشان داد.
جدول  .3پارامترهای مدلهای النگمویر ،فریندلیچ و تمکین
مدل

کادمیم
پارامترها
)qmax (mg/g

النگمویر

0/1208

)KF (mg1-1/nL1/n g-1

R2

35/56

)bT (g kJ mg-1mol-1

194/4

0/00878

0/972

)KF (mg1-1/nL1/n g-1

n

R2

0/2552

0/2469

0/9245

)bT (g kJ mg-1mol-1

)KT (L/mg

R2

34/57

1/01

0/9245

0/9212
R2

)KT (L/mg

3/23

)qmax (mg/g

)KL (L/mg

R2

0/9804

n

51/75
تمکین

R2

)KL (L/mg

194/4
فریندلیچ

مس
پارامترها

0/9212

1

جدول  .4مقایسه مقادیر درصد جذب زیستی در مقادیر مختلف جاذب
مقادیر بیوماس ()g/L

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

کادمیم

62/39±1/1a

80/55±1/7b

87/64±1/7c

94/5±0/4d

96/33±0/09d

مس

84/67±7/99a

64/42±0/6b

49/5±0/89bc

42/97±2/89c

35/5±2/6c

شکل  .3تاثیر مقادیر مختلف جاذب بر
روی جذبزیستی کادمیم و مس .غلظت
فلز  pH ، 10 ppmاولیه  ،6زمان تماس
 210دقیقه
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زمان تماس

نتایج نشان میدهند که جذب فلزات کادمیم و مس توسط تفالههای جلبک گراسیالریا سریع بوده به طوری که برای فلز مس
بعد از گذشت  40دقیقه و برای فلز کادمیم  80ذقیقه بعد از شروع آزمایش ،جذب به تعادل رسیده است (جدول .)5
نتایج حاصل از مقایسه مقادیر جذب زیستی در میان تیمارهای مختلف زمان تماس ،تفاوت معنیداری نشان داد.

نتایج مطالعات سنتیکی این تحقیق با نتایج  Khorramabadiو  )2008( Soltaniو اسماعیلی و همکاران ( )87و اکبر اسماعیلی
و همکاران ( )89همخوانی دارد.
2
از بین سه مدل سنتیکی برای فلز کادمیم و مس ،مدل شبه درجه دوم دارای بیشترین  Rبوده است که نتایج آن در جدول
 6آورده شده است.

جدول  .5مقایسه مقادیر درصد جذب زیستی در زمانهای مختلف
زمان تماس (دقیقه)

0

5

10

20

40

80

160

کادمیم

0± 0a

17/21±0/43b

43/37±1/3c

70/89±5/92d

85/62±/4e

85/52±2/2e

90/99±0/55e

مس

0± 0a

26/18±5/77b

40/99±4/56c

57/90±3/89d

64/08±0/49d

65/15±4/64d

65/7±3/96d

شکل  .4مقایسه تاثیر مدت زمان تماس
بر روی جذبزیستی کادمیم و مس.
غلظت فلز  pH ،10 ppmاولیه  ،6و
حجم محلول  50میلیلیتر

جدول  .6پارامترهای مدلهای سنتیک

مدل

شبه درجه اول

)k1×10 (1/min
0/024

شبه درجه دوم
انتشار درون ذرهایی

2

کادمیم

مس

پارامترها

پارامترها

)q1 (mg/g

R2

)k1×10 (1/min

1/33

0/96

0/049

2

2

)q1 (mg/g

R2

1/657

0/99
2

)k2×10 (g/mg.min

)q2 (mg/g

R

)k2×10 (g/mg.min

)q2 (mg/g

R

0/11

9/9

0/99

0/155

8/26

0/99

)Ki(mg/g.min-0.5

)C (mg/g

R2

)Ki(mg/g.min-0/5

)C (mg/g

R2

0/188

7/899

0/769

0/22

6/1

0/68
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دوره  ،6شماره  ،2پاییـز 1395

بحث
تاثیر pH

طبق گفته  Vijayaraghavanو  pH ،)2008( Yunمحلول بیشترین اهمیت را در جذب زیستی داشته است ،که بر روی
ماهیت شیمیایی محلول ،فعال شدن گروههای عاملی جاذب و اتصال یونهای فلزات به آنها تاثیر میگذارد .طی این تحقیق با
افزایش  ،pHمیزان جذب افزایش و سپس کاهش یافته است ،به طوری که برای فلز مس در  pH 5و فلز کادمیم در 6
بیشترین جذب صورت گرفته است.
تعادل جذب شدیدأ به ماهیت شیمیایی یونهای فلزات ،جاذب و آب بستگی دارد .جذب یونهای کاتیونی فلزات در pHهای
باالتر (مثالً  )6-4اتفاق میافتد در حالی که حذف یونهای فلزات آنیونی در  pHپایینتری اتفاق میافتد .وابستگی جذب
فلزات به  pHارتباط زیادی به گروههای عاملی سطح جاذب به ویژه گروه کربوکسیل روی دیواره سلولی و فرم شیمیایی فلز در
آب دارد .در اتصال بین فلز و جاذب ،نوع بار سایت های جاذب مهم هستند که منجر به جاذبه الکترواستاتیک بین یون با بار
مثبت فلز و بار منفی سایتها میشوند ( pH .)He and Chen, 2014; Shukla et al., 2002پساب بر روی بار الکتریکی جاذب و
ماده جذب شده تاثیر مستقیم دارد .با افزایش ( pHدر محدوده اسیدی) ،میزان جذب نیز افزایش می یابد .در  pHاسیدی
نزدیک به خنثی ،بارهای منفی خالص بر روی اجزای دیواره حضور دارند و حالت یونی لیگاندهایی چون کربوکسیل ،فسفات و
گروههای آمینه ،برای واکنش با یونهای فلزی را افزایش میدهد .با کاهش  ،pHبار سطحی کلی بر روی سلولها مثبت می-
شود که از نزدیک شدن یونها به سطح سلولی جلوگیری مینماید ( .)Chen et al., 2008در  pHهای پایین ،به خاطر وجود
–
یون های  H+که با یون های فلزات رقابت می کنند ،میزان جذب پایین بوده و در pHهای باال نیز به خاطر تراکم یون های
pH

 OHباعث رسوب یون های فلزات می شوند ،از میزان جذب کاسته میشود (
.)Vilar et al., 2008

;Chen et al., 2008, Ag and Aktay, 2002

غلظت اولیه فلز

طبق نتایج ،با افزایش غلظت از  ،100 ppm -10 ppmاز درصد جذب کاسته شده به نحوی که درصد جذب از  %84/67برای
فلز کادمیم و  %90/67برای فلز مس در غلظت  10 ppmبه میزان  %35/57برای کادمیم و  %14/66برای فلز مس در غلظت
 100 ppmرسیده است که علت آن را میتوان کامل شدن ظرفیت جذب و پر شدن سایتهای فعال در جذب یونهای فلزات،
دانست .غلظت اولیه آالینده وقتی زیاد شود ،باعث افزایش مقدار جذب آالینده در واحد وزن اما باعث کاهش درصد حذف
میشود و علت آن را پر شدن سایتهای جاذب توسط کاتیونها و عدم قدرت جاذب در جذب کاتیونهای فلز بیان کردهاند.
( .)Fomina and Gadd, 2013نتایج تاثیر غلظت های اولیه فلزات مشابه نتایج تحقیق اسماعیلی و همکاران ( 1387و )1389
که از جلبک  G. corticataاستفاده کرده بودند نیز اعالم داشتند که با افزایش غلظت فلز ،از درصد جذب کاسته میشود و
بیشترین جذب درون کمترین غلظت رخ داده است و علت کاهش جذب زیستی با افزایش غلظت فلز ،پر شدن سایتهای
جذب است.
مقدار جاذب

با افزایش مقدار دوز جاذب از  0/1 g/Lتا  ،0/5 g/Lدرصد جذب افزایش می یابد به طوری که در مقدار  0/1 g/Lدرصد جذب
 %62/4برای فلز کادمیم و  %65/35برای فلز مس و در دوز  0/5 g/Lمیزان جذب به  %96برای هر دو عنصر می رسد.
 Fominaو  ،)2013( Gaddاعالم داشته اند که در فرآیند جذب با افزایش دوز جاذب ،درصد جذب نیز افزایش پیدا میکند اما
با افزایش غلظت اولیه فلز از میزان جذب به علت پر شدن سایتهای جاذب توسط کاتیونها و عدم قدرت جاذب در جذب
40
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طی نتایج به دست آمده در  pH 3کمترین میزان جذب زیستی برای هر دو فلز اتفاق افتاد ،اما با افزایش  pHمیزان جذب نیز
افزایش یافته به طوری که بیشترین میزان جذب درون pHهای بهینه اتفاق افتاد و بعد از  pHبهینه میزان جذب کاهش می-
یابد.
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تاثیر زمان تماس

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سنتیک جذب فلزات کادمیم و مس توسط تفالههای جلبک گراسیالریا سریع بوده به طوری
که برای فلز مس بعد از گذشت  40دقیقه و برای فلز کادمیم  80دقیقه بعد از شروع آزمایش ،جذب به تعادل رسیده و برای
فلز مس در زمان  40دقیقه %65/7 ،جذب و برای فلز کادمیم بعد از  80دقیقه %89/5 ،جذب صورت گرفته است .در زمان
 160دقیقه ،فلز کادمیم دارای میزان جذب  %91بوده که تقریباً برابر زمان  80دقیقه بوده است .اما در فلز مس روند جذب در
زمانهای  80و  160دقیقه پس از شروع آزمایش کمتر از زمان  40دقیقه بوده است که می تواند به خاطر خطای دستگاه و یا
رسوب مقداری از یونهای مس درون لوله آزمایش به خاطر افزایش  pHبوده باشد ( Ag and Aktay, 2002; Matheickal et
.)al., 1991
نتایج کار اسماعیلی و همکاران ( )1387و اسماعیلی و همکاران ( )1389بر روی جلبک گراسیالریا به منظور حذف فلزات
نیکل و کبالت حاکی از آن است که در آزمایشات سنتیکی بیشترین جذب در محدوده زمان های  15-40دقیقه رخ داده است
که در زمان  20دقیقه بیشترین جذب بوده و بعد از آن جذب کمی کاهش یافته و سپس جذب به تعادل رسیده است.
بحث
از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که ،تفالههای جلبک گراسیالریا کورتیکاتا که آگار آن استخراج شده جاذب زیستی مناسبی
برای حذف فلزات کادمیم و مس از محلولهای آبی محسوب میشود .از آنجایی که این گونه مواد ،ضایعات به حساب میآیند
بسیار ارزان قیمت میباشند و توانایی زیادی برای حذف فلزات مخصوصاً فلز کادمیم که فلزی سمی و سرطانزا است ،دارند .از
آنجایی که سنتیک جذب و ظرفیت جذب باال بوده ،بنابراین میتوان از آن برای تصفیه پسابهای حاوی این فلزات استفاده
کرد.
همچنین جاذبهای صنعتی و رزینهای مصنوعی دارای قیمت باالیی هستند ،بنابراین استفاده از این گونه جاذبها که به نوبه
خود بسیار کارآمد و ارزان هستند بسیار مفید خواهد بود.
همچنین این جاذب نشان داد که توانایی زیادی برای حذف آلودگی با غلظتهای پایین را دارد و با توجه به اینکه غلظت فلزات
درون پسابهای صنعتی پایین بوده و غلظتهای مجاز کمتر از  1 ppmاست ،به منظور حذف فلزات از پسابها بسیار مناسب
و کارآمد هستند.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از اداره حفاظت محیط زیست هرمزگان و آزمایشگاه حفاظت آب و خاک این اداره
به دلیل همکاری و کمک در انجام این تحقیق اعالم میداریم.
منابـع
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کاتیونهای فلز کاسته میشود .طبق گزارش  Leeو  ،)2011( Changمقدار جذب فلز با مقدار بیوماس رابطه عکس داشته و با
افزایش جاذب جذب کاهش یافته است ،در حالی که نرخ حذف متناسب با مقدار بیوماس بوده است .اما نتایج تحقیق  Bhattiو
همکاران ( ، )2010نشان میدهد که با افزایش مقدار جاذب ،درصد جذب کاهش یافته است و علت آن را تداخل سایتهای
جذب با یکدیگر دانسته که موجب بر همکنشهای الکتروستاتیکی بین سلولها شده و در نتیجه باعث کاهش سطح کل
میشود (.)Javed et al., 2007
از گزارشات می توان این نتیجه را گرفت که بعضی از جاذبها ،با افزایش دوز بیوماسی جاذب ،درصد جذبشان به علت تداخل
سایتهای جذب با یکدیگر کاهش یافته و در بعضی دیگر از جاذبها با افزایش دوز جاذب ،درصد جذب به علت افزایش
سایتهای دخیل در فرآیند جذب افزایش مییابد.
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