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مطالعه کنتیکی و ایزوترم جذب زیستی نیکل
به وسیله جلبک قرمز Gracilaria sp.
ناصر جعفری ،1هدی قدوسینژاد

2

تاریخ دریافت92/12/22 :
تاریخ تصویب93/3/5 :

چکیده

روشهاي مختلفي براي حذف یاا کااه

غلظات فلااا ساگين وجاود

دارد ،اماا اکثار ایا روشهاا باا هایگا هااي باايي سارمای گاذاري،
بهرهبرداري و نيهدار همراه است .مطالعا زیادي در سالهاي حاضار

براي ابداع روشهاي اقتصادي انجام گرفت است .یکي از تکگولوژيهااي
موثر براي حذف فلاا سگين استفاده از جاذبهاي زیستي است .ایا

اماار ب ا دلنااا اقتصااادي بااود  ،دسااتنابي سااا و مگط ا بااود بااا

استانداردهاي زیست محنطي است .هدف از ای مطالع بررسي منااا

جذب زیستي فلا ننکا ب وسنل جل ک قرما گراسانرریا اسات .در ایا

مطالع بنشتری مقدار جذب ننکا از محلولهاي بي با وسانل جل اک

گراسنرریا تحت شرایط  pHبهنگ  5انجام شد .داده هاي تعادلي با مدل
1
2
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ناصر جعفری و هدی قدوسینژاد

ایاوترم ينيموئنر متگاسب شدند .نتایج ای

زماای

بناا مايکگاد کا

بنشتری مناا جذب توسط جل ک در  15دقنق ابتدایي صور گرفت و

بعد از  2ساعت جذب فلا توسط جل ک ب تعادل رسنده است.

واژههای کلیدی :جذب زیستي ،گراسنرریا ،ننکا ،ایاوترم ،ينيموئنر.
مقدمه

افاای

استفاده از فلااا ساگين در صاگای

جدید مگجر ب افاای

بار محنطي شده ،تجم

م ادلاااا یااااوني ،اسااااتخراج بااااا حاااارل،

اولترافنلتراسنو  ،اسما معکوس ،الکترودیالنا

ای فلاا در محنط باعث مشاکر جادي در

و جذب سطحي است ،اما برخي از فاکتورهاي

( .)Denkhaus and Salnikow, 2002در نتنجا

انجااام تعاادادي از ایاا روشهااا ماايشااوند

سااااااارمتي انساااااااا مااااااايشاااااااود

تکگنکي و اقتصادي باعث محادودیتهاایي در

رشد صگای و تکگولوژي فلاا سگين سامي

( .)Sar and Tuzen, 2008هاار کاادام از ایاا

زیست ایجاد ميگردد (.)Esmaeili et al., 2011

دارناااد .رساااوب شااانمنایي و تنمارهااااي

در ب وارد شده و مشکا جهاني براي محنط
ننکا یک مثال خاوب از فلااتاي اسات کا با

روشهااا ب ا تگهااایي مشااکرتي را ب ا همااراه
الکتروشنمنایي مخصوصاا زماانيکا غلظات

طور گسترده در تکگولوژيهاي جدید استفاده

یو فلاي در محلول باي کمتار از  50منلاي

گون جانوري ،منکروارگاننسمها و گون هااي

نميباشگد .همچگن در ای ق نا روشها مقدار

زیاد شود ب ترتناب عرئام فقادا یاا سامنت

را ب ا همااراه خواهااد داشاات .م ادل ا یااوني،

انتشاار

کرب فعال بسانار پرهایگا هساتگد .در یگاد

ميشود .ننکا مااده ضاروري باراي یگادی

گناهي است و درصورتيک مقدار
ظاهر ميشود .ننکا و ترکن اا

فر یگدهاي صگعتي مگجر با افااای

کام یاا

از طریا

لااااودگي در اکوسنساااااتم ماااايشاااااوند

( .)Cempel and Nikel, 2006در سالهاي اخنر

روشهاي مختلفي براي حذف فلااا ساگين

از پسابها بکار گرفت شده است .روش هااي

معمول براي خروج یو هاي فلاا سگين از
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محلااولهاااي بااي شاااما رسااوب شاانمنایي،

گاارم باار منلااي لنتاار باشااد یگاادا ماا ثر

زیادي لج تولند ميشود ک مشکر زیادي

تکگولوژيهاي غشایي و فر یگدهاي جاذب باا
ده اخنر بنشتر تحقنقا براي خاروج ما ثر

فلاا سگين از پسابها بار روي تکگولاوژي
جااااذب زیساا اتي متمرکااااا شااااده اساااات

( .)Das et al., 2008ب طور کلي جاذب زیساتي

براي توصنف خاصنت تاوده منکروباي جهات
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جدایي فلاا

سگين از سنستمهاي بي ب کار

برده ميشاود (.)Parvathi and Nagendran, 2008

از جمل جاذبهاي زیستي براي خروج فلاا

سگين مايتاوا با بااکتري ،قاار ،،جل اک،
زائدا صگعتي ،کشاورزي و سایر مواد پلاي
سااکاریدي اشاااره کاارد .عمومااا جل ااکهاااي

دریایي ب عگوا علفهااي دریاایي کا مگ ا

بنولوژیکي هستگد و در قسمتهاي زیاادي از
جها وجود دارند شگاخت ميشاوند .از بان

جل ک هاي قهوهاي ،قرما و س ا  ،جل ک هاي

قهااوهاي کااارایي بنشااتري در جااذب فلاارا

سگين داشت و جل ک هاي قرما و س ا بعاد

از

قرار ميگنرند ).)Vijayaraghavan, 2008

آماده سازی جاذب زیستی و محلول نیکل:

جاذب مورد نظر جل ک قرماا Gracilaria sp.

است .ای جل ک از سواحا دریاي عما جم

وري شد .جهات زدود ذرا شا و ماسا

جل ک ماورد نظار بعاد از جما

وري باا ب

دریا و سپس با ب مقطار ماورد شسشتشاو

قارار گرفات ( .)Saravanan et al., 2011ساپس

در دماي  60درج ساانتي گاراد و خشاک

گردید نياه با استفاده از غربال قطعا -0/5
 0/1منلااايمتااار جااادا و اساااتفاده گردیاااد
(

محلول ننکا ) (IIبا حا کرد نمک NiCl2H2O

مااارل لماااا در ب مقطااار تهنااا شاااد

(.)Bermúdez et al., 2011

مطالعه اثر  pHمحلول فلزی برروی جذذب
نیکل به وسیله جلبک گراسیالریا

براي رسند ب ای هادف باا اساتفاده از pH

متاار دیجنتااالي ماادل  780ساااخت کشااور
سوئنس مجهاا با الکتارود ترکن اي کالوماا

شنشاا و افاااود  HClو  1 NaOHمااوير ،

pHهاااااااي  2تااااااا  8ماااااااده گردیااااااد

( .)Gabr et al., 2008غلظت ننکا ق ا و بعاد از
هر زمای

باا دساتياه جاذب اتماي شارکت

ترمو انيلنس ساریال  M5ماورد ناالنا قارار

گرفت (.)Esmaeili et al., 2011

مواد و روشها

and Darvishi
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Khorramabadi

.)Cheshmeh Soltani, 2008

Shams

آزمایشات جذب زیستی

با استفاده از ارل هاي  250منلي لنتري و باا

مقدار  1گرم بار لنتار جااذب وضاعنت بهنگا

جاااذب زیساااتي ننکاااا ) (IIتوساااط جل اااک

 Gracilaria sp.مااورد بررسااي قاارار گرفاات.
شگاسااایي ایاا جل ااک در مرکااا تحقنقاااتي

یابهار صور گرفت است و بصور

مااده

تحویا گرفت شد .در تمامي زمایشا  pHبر

روي  5تگظنم شد .تأثنر زماا در جاذب فلاا
ننکا با نمون برداري در فواصا زماني معان

و ب مد  24ساعت صور گرفت .ب مگظور
بررسي اثر غلظت فلا در منااا جاذب ننکاا
توسط جاذب مورد نظر غلظتهااي 0/2-1/6
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منلي گرم بر لنتر ننکا تهنا شاد .منااا فلاا
موجود در محلول با دستياه جذب اتمي مورد
نالنا قرار گرفت (.)Cabuk et al., 2007

شااکا 1نتااایج زمااای

پروتوناا شااده و مقاادار جااذب فلااا کاااه

ميیابد .اما ب تادریج باا افااای

 pHمنااا

و در نهایت بنشاتری جاذب در

 pHبهنگاااااا ا  5صااااااااور گرفاااااااات

اثر pH

یکي از پارامترهاي مهم ک در جذب زیساتي

فلاها تاثنر قابا مرحظا اي ماي گاذاردHp ،

اولن محلول است اثر  pHروي جذب فلااا

توسط جل ک ،مورد مطالع قرار گرفت اسات

و نتاایج حاصاا ،حااکي از

نشااا داد کاا در

pHهاي پاین تر از  3گارو هااي کربوکسانا

جذب افاای

نتایج

اسات کا Hp

هاي خنلي پاین و خنلي باي مگجر ب کااه

مناا

ناصر جعفری و هدی قدوسینژاد

جذب ماي شاوند (.)Sheng et al., 2004

در فر یگااد جااذب زیسااتي  pHباا عگااوا

ما ثرتری عامااا در جااذب زیسااتي شااگاخت

شده اسات ( .)Anayurt et al., 2009جااذب
جل کااي داراي مناااا زیااادي گااروه هاااي

کربوکساانا اساات ک ا از گلوروننااک اسااند و
مانوروننک اسند موجاود در دیاواره سالولي

حاصا مايشاود کا تیننار  pHگاروه هااي

کربوکسنا دیواره را تحت تأثنر قرار ميدهاد

( .)Vijayaraghavan, 2008مناااا کاااه

جذب در  pHپاین ب ای علت مي باشاد کا

یو

 H+در محلول با فلا ننکا باراي اتصاال

ب سطح جل ک رقابت مي کگد .ب بناا دیيار
براي جایياه هاي ثابت سطح جل ک دو ترکنب

فلا و یو  H+رقابات ماي کگگاد .در  pHهااي
بايتر سطح جل ک داراي بار مگفي مي گردد و
در نتنج ا جااذب فلااا افاااای

صورتي ک با افاای

مااي یابااد .در

بنشاتر ساطح  ،pHباا

تشکنا کماپلکس هندروکساند نناوني ،باعاث
کاه

فلا زاد در محلول مي گردد ،در نتنج

جذب فلا کاه

مي یابد .بطوریک درpHهاي

بايتر از 7ننکاا بصاور هندروکساند ننکاا
 Ni(OH)2رسوب مينماید ;(Fiol et al., 2006

).Xie et al., 2007; Li et al., 2007

( .)Sarı and Tuzen, 2008بااا توج ا ب ا

2/11/2015 9:52:53 PM

Text (A & W 2014-2015) [ed. 7].indd 22

مجلة علمی -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیستشناسی کاربردی

دورة بیست و هفتم ،شمارة ،2پاییز و زمستان 23 1393

)qe(mmol/g

pH

شکل شماره  :1تأثیر تغییرات  pHدر جذب فلز نیکل به وسیله جلبک .Gracilaria sp

تئوریهای جذب تعادلی

ناااالنا داده هااااي تعاااادلي باااراي توساااع

معادل اي ک بتواند انواع جاذبهاي زیستي را
در شرایط مختلف واکگ

مورد مقایس قارار

دهد ،همچگن جهت طراحي و بهنگ سازي یک

روش عملکاااردي يزم و ضاااروري اسااات.
مدلهاي ایاوترم ارت اا بان ظرفنات جاذب
زیسااتي و غلظاات جاااذب را در حالاات تعااادل
ماااااورد بررساااااي قااااارار مااااايدهگاااااد

(.)Akar et al., 2009
مدل جذب النگموئیر

از منا مدل هاي مختلف ایاوترم ،مدل جذب

ينيمااوئنر باا دلنااا بااايتر بااود ضااریب
هم سااتيي بااا داده هاااي تعااادلي مطابقاات

بنشتري داشات .برط ا ایا مادل جاذب در

با صاور Eq1

اتفاق ميافتد ک رابطا

است (.)Esmaeili et al., 2008
𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑞𝑞
𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑏𝑏1+

ک در

=qe
Eq1
 Ceغلظت ننکا در محلول در حالت

تعادل (مول بر لنتر) qe ،غلظت ننکا بار روي
جاذب در حالات تعاادل (ماول بار گارم)qm ،

حداکثر فلا جذب شده (مول بر گرم) bL ،ثابت

تعادلي جذب برحسب (لنتر بر منلي گرم) کا

ب مناا تمایا جذب شونده ب جاذب زیستي

بستيي دارد.

مدل خطي ای ایاوترم ب صور  Eq2است:
1

𝑒𝑒𝑞𝑞

+

1

𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑞𝑞 𝐿𝐿𝑏𝑏

=

1

𝑒𝑒𝑞𝑞

Eq2

مکا هاي خاصي از جااذب باا حالات هميا
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مدل جذب فروندلیچ

ناصر جعفری و هدی قدوسینژاد

برحسب (منليگرم بر لنتر) Kf ،و  nثابت مدل

مدل ایاوترم فروندلنچ براي جاذب روي یاک

فروندلنچ ک ب ترتنب معرف ظرفنت جاذب و

(.)Esmaeili and Ghasemi, 2009

غلظت فلا ننکاا

سطح ناهميو معت ر اسات و معادلا

صور  Eq3است

کاا در

با

1
n

qe=kf Ce
Eq3
 qeمقاادار يیگااده جااذب شااده

برحسب (منليگرم بر گرم) در هر لحظا Ce ،

غلظت تعادلي يیگاده یاا مقادار جاذب نشاده

شد جذب هستگد.

با توج ب شکا  2با افاای

یافت .با توج

در محلول مناا جذب افاای

ب شاکا  3حاداکثر جاذب فلاا ننکاا توساط
جل ک گراسنرریا در حدود  0/63منليمول بر

گرم صور

گرفات (.)Bermúdez et al., 2011

)qe(mmol/g

)Ce(mmol/L

شکل شماره  :2تأثیر غلظت های مختلف یون نیکل ( )IIدر جذب زیستی به وسیله جلبک .Gracilaria sp

)1/qe(g/mmol

y = 0.0196x + 1.5834
R² = 0.981

)1/Ce(L/mmol

شکل شماره  :3مدل خطی ایزوترم النگموئیر برای جذب نیکل بوسیله جلبک.Gracilaria sp.
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مطالعات سینتیکی

کا در

 K2ثاباات ساارعت ساانگتنک درجا

براي برررسي مکاننسم جذب و کگترل مراحا

دوم (گرم بر منلايگارم در دقنقا ) qt ،مقادار

واکااگ هاااي شاانمنایي ،ماادلهاااي ساانگتنکي

برحسب (منليگرم بر گرم) qe ،منااا جاذب

سرعت واکگ  ،نظنر انتقال جارم و پنشارفت

کاربرد دارناد .ایا مادلهاا شااما معاادي

ساانگتنکي درجاا اول و دوم هسااتگد کاا باا

یو جاذب شاده بار وز جااذب در زماا t

فلا در زما تعادل .باا توجا با شاکا  4باا

افاای

ميیابد .ولي

زما مقدار جذب افاای

صااور معااادي  Eq4و  Eq5ماايباشااگد

در 15دقنقا ابتاادایي تقری ااا بنشااتری مقاادار

dq

اول  %90از جاااذب زیساااتي ننکاااا کاماااا

).)Sarı and Tuzen, 2008

) = k1 (qe − qt
ک در

dt

جذب صور ميگنرد و تقری ا در یک ساعت

)(Eq4

ميشود .ماد زماا تعاادل جاذب حادود 2

 qeمقدار ماده جذب شده در واحاد

مايگنارد Montazer Rahmati et al.,

ساااعت اساات و بعااد از

صور

جااذب هساات

جاارم جاااذب (برحسااب گاارم) در زمااا ،t

) .)2011با توج با شاکا  5با دلناا باايتر

زیستي برحساب (بار دقنقا ) qt ،مقادار یاو

سنگتنکي درج اول ،جذب فلا ننکا ب وسانل

(منليمول بر گارم) Kl ،ثابات سارعت جاذب

بود  R2مادل سانگتنکي درجا دوم از مادل

جذب شده بر وز جاذب در زما  tبرحسب

جل ک گراسنرریا با مدل سنگتنکي درج دوم

(منليگرم بر گرم).

dq

= k 2 (q𝑒𝑒 − qt )2
)(Eq5

مطابقت بنشتري دارد.

dt

mg Ni / L

)Time (min

شکل شماره  :4تأثیر افزایش غلظت فلز نیکل و زمان در جذب زیستی فلز نیکل به وسیله جلبک .Gracilaria sp
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)t/qt(mg/g/min

y = 0.107x + 10.931
R² = 0.998

)time(min

شکل شماره  :5نمودار سینتیک درجه دوم در زمانهای مختلف بوسیله جلبک.Gracilaria sp.

بحث و نتیجه گیری

جذب فلا ننکا ب وسنل جااذبهااي زیساتي

ننکا توساط بااکتري Bacillus licheniformis

مورد بررسي قارار گرفات کا نتاایج بدسات

 Ahmady-Asbchinو همکااارا جااذب ننکااا

مختلفي مانگد قاار ،،جل اک ،بااکتري و غناره
مده از زمایشا مختلف بناا مايکگاد کا

پرداختگاد .همچگان در ساال ( )2009توساط
توسااط جل ااک قهااوه اي Fucus serratus

حداکثر جذب ای فلا ب وسنل جل ک و قاار،

مورد مطالع قرار گرفت اسات .منااا جاذب

فلا ب وسنل ای دو جاذب ب دلناا سااختار

مقایس با دیير جاذب هاي بنولوژیک مگاسب

صور ميگنرد .بنشتر باود ظرفنات جاذب
دیااواره ساالولي

هااا اساات .در جل ااکهااا

گااروههاااي مختلااف موجااود در ساالولا و در

قار،ها گروههاي فسفا و کربوکسنا دیواره
در جذب فلا م ثر ميباشگد ( Fouladifard and

.)Ebrahimi, 2011, Holan and Volesky 1994

جااااذب ننکااااا توسااااط جل ااااک قهااااوهاي

فلااا ننکااا توسااط جل ااک مااورد مطالع ا در
بوده و مي توا از

با عگاوا یاک گایگا

مگاساااب باااراي زدود ایاا فلاااا سااامي از

پسابهاي لوده اساتفاده کارد .نتاایج نشاا

ميدهد ک جذب در جل اک ماورد مطالعا دو

فازي مي باشد .ک قسامت بسانار زیاادي از
ای جذب مربو ب فرایگد جذب غنر وابسات

 Fucus vesiculosusرا مطالعاا کردنااد و در

ب متابولنسم مي باشد .ال ت ای موضاوع در

بوسنل جل ک قرماا  Palmaria palmateرا

بعگوا یک مایت تلقي مي شود یرا ک دیيار

سال ( Prasher )2004و همکارا جذب ننکا
مورد بررسي قرار داده اند .در سال ()2004
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 Zouboulisو همکااارا ب ا مطالع ا جااذب

استفاده هاي صگعتي و کاربردي از ای جل ک

محاادودیت اسااتفاده از ساالول زنااده وجااود
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نخواهااد داشاات .از جملا ماایاااي دیياار ایا

انجام شده جل ک دریایي گراسانرریا جااذب

جل ک مي توا ب رشد بسنار سری  ،بنومس

مگاس ي جهت حذف انتخابي یو هااي فلااا

ب وسنل جل اک گراسانرریا ماورد بررساي

زیستي زمااني مايتوانگاد با عگاوا جااذب

باي اشاره کرد .در ای مطالع جذب یو ننکا
قرار گرفت .یکي از مهم تری عواما م ثر در

جااذب پااارامتر  pHبااوده اساات ک ا در ای ا
زمای

با افاای

مقدار بهنگ ای پارامتر  5بدست مد.
 Hpدر نتنج تراکم یو هاي Hp-

رساااوب یاااو هااااي فلااااي با ا صاااور
هندروکسند مشاهده و باعاث کااه

درصاد

جذب مي شود .همچگن در  15دقنق ابتادایي
حداکثر جذب صور گرفت است .ای تحقنا

نشا داده است ک باا افااای

یو  ،مناا جذب فلا افاای

غلظات اولنا

سگين از محلول هاي بي اسات .جااذبهااي
صگعتي ب کار بروناد کا عاروه بار داشات

پتانسنا باي در باند کرد فلاا با صاور

بستر ثابت یاا متحارل ماورد اساتفاده واقا

شوند و افت زیادي را در سنستم ایجاد نکگگد

کاا بااراي ایاا مگظااور فر یگاادهایي مانگااد
سایابگدي ،اصرح شنمنایي و یا تث نت و دان

بگدي مورد اساتفاده قارار مايگنارد کا ایا

موارد ب ایجااد یاک سااختار مگاساب جهات

بهرهوري از جاذبها در ر کتور و باي بارد

پنادا ماي کگاد و

ظرفنااااات جاااااذب کماااااک ماااااي کگاااااد

شده و دیير قدر جذب بنشاتر فلاا ننکاا را

مطالعاا نشااا داد بنوجااذب ننکااا باار روي

مي توا نتنج گرفت ک سایت هاي جاذب پر

ندارد .از بررسي نمودارها و مقایس نهاا در
روابااط ينيمااوئنر و فروناادلنچ مشاااهده مااي
شود ،ایاوترم هاي جاذب باراي حاذف یاو

) .(Holan and Volesky, 1994نتایج ای

جل ک قرما گراسنرریا داراي سرعت باايیي

است .پای

 pHتعاوی

یاو را با عگاوا

یکي از سازوکارهاي بنوجذب تأیند نمود.

ننکا از ایاوترم ينيموئنر و فروندلنچ پنروي

بگابرای جل ک گراسانرریا یاک بنوجااذب باا

پنروي نماود ایا جااذب از ایاوتارم هااي

بدی ترتنب با انجام مطالعا بنشتر ميتاوا

مي کگد ،با توجا با خطاي باود نمودارهاا
جذب ب اث ا رسنده است .حذف یاو ننکاا

از ایاوترم ينيموئنر پنروي بنشاتري داشات

اساات ،یااو مقاادار  R2در ماادل ينيمااوئنر
بنشتر تاب فروندلنچ است .بر ط ا مطالعاا
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ظرفنت جذب باي باراي فلاا ننکاا مايباشاد.
ب طور عملاي و در مقنااس گساترده از ایا

جل ک ک یکي از گون هاي غالاب در ساواحا

جگوبي کشورما ميباشد ،براي حذف فلاا

سگين از ب و فاضرب استفاده نمود.
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