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جذب زيستی سرب با پوست ميگو :سينتيک ،همدما و جذب وابسته به pH
1

ناهيد حسينی ،1محسن حميدپور *2وحيد مظفری

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم خاک ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 .3 ،2دانشیار ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان
(تاريخ دريافت -1321/1/22 :تاريخ تصويب)1321/7/7 :

چکيده
در اين مطالعه برخی عوامل مؤثر بر جذب سطحی سرب توسط پوست میگو شامل زمان ،pH ،غلظت اولیه سرب و
مدلهای سینتیکی و همدمای جذب مورد بررسی قرار گرفت .زمان رسیدن به تعادل برای جذب سرب بهوسیلهی جاذب
با افزايش غلظت سرب از  111تا  1111میلیگرم بر لیتر از  2میلیگرم بر گرم به  21/2میلیگرم بر گرم افزايش يافت .با
افزايش  pHسوسپانسیون از  1تا  ، 7جذب سرب افزايش يافت ولی افزايش بیشتر  pHمنجر به کاهش معنیدار جذب
سطحی سرب گرديد .به طور متوسط جذب سرب توسط جاذب در pHهای  6و  7بیش از  29درصد بود .مدل شبه رده
دوم بهترين برازش را بر دادههای جذب سرب داشت ( .)R2 ≤1 22مدلهای سیپس و فروندلیچ دادههای همدمای جذب
سرب را بهخوبی توصیف کردهاند ( .)R2 ≤1 26طیف مادونقرمز نمونههای جاذب قبل و بعد از جذب سرب نشان داد که
اتمهای  Nگروههای عامل آمین در پوست میگو نقش عمدهای در جذب سرب داشتند.
واژههای کليدی :آب و فاضالب ،همدماها ،سینتیک ،جذب سطحی

مقدمه

1

سرب يکی از مهمترين آاليندههای زيستمحیطی محسوب
میشود که از راههای مختلف منابع آب و خاک را آلوده میکند.
اين فلز در فهرست سازمان حفاظت محیط زيست آمريکا به
عنوان يکی از خطرناکترين فلزات سنگین معرفی شده است
(.)Bradl, 2005
کاربرد فاضالبها و پساب حاصل از تصفیه آنها در
کشاورزی به علت نیاز روزافزون به آب به ويژه در مناطق خشک
و نیمه خشک ايران روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
کاربرد پساب از جنبه کشاورزی و زيستمحیطی حائز اهمیت
است زيرا اوالً مواد آلی را برای خاک مهیا میکند و ثانیاً سبب
ورود عناصر غذايی مورد نیاز گیاه به خاک میشود .با اين وجود
در استفاده پساب در کشاورزی بايد به میزان فلزات سنگین
موجود در آن توجه داشت .هرچند غلظت عناصر سنگین در
پساب ممکن است کم و ناچیز باشد ،ولی تجمع آنها در خاک
میتواند سبب افزايش غلظت عناصر سنگین در گیاهان کشت
شده در اين خاکها شود (.)Chang, 1984
پااليش خاکها و آبهای آلوده به اين فلزات سنگین يکی
از مهمترين سیاستهای زيستمحیطی در کشورهای صنعتی
* نويسنده مسئولMohsen_hamidpour@yahoo.com :

میباشد .همچنین اين نگرانی در کشورهای در حال توسعه نیز
وجود دارد .تاکنون روشهای مختلفی برای پااليش آب ،خاک،
فاضالبهای صنعتی ،رسوبات و پسماندهای آلوده به فلزات
سنگین ابداع شده است .هیچ يک از اين روشها راه حل دائمی
برای پااليش محیطهای آلوده نبوده و اغلب ممکن است بیش از
يک روش برای بهینهسازی پااليش الزم باشد (.)Sparks, 2003
جذب گونههای فلزی و غیرفلزی توسط زيستتودههای
زنده و غیرزنده که به جذب زيستی معروف میباشد ،امروزه
مورد توجه قرار گرفته است .جذب زيستی به علت بازدهی باال،
سادگی ،ارزان بودن جاذبها و در دسترس بودن انواع مختلف
آنها در مقايسه با ساير روشها توسعه بیشتری پیدا کرده است
( .)Lian et al., 2013مطالعات انجام شده نشان داده است خاک
اره چوب گردو توانايی زيادی برای حذف کادمیم و سرب از
محلولهای آبی دارد و مقدار جذب کادمیم و سرب به وسیله
اين جاذب به ترتیب  14/9و  99/4میلیگرم بر گرم گزارش
شده است ( .)Bulut and Tez, 2007گزارش شده است کربن
فعال تهیه شده از پوسته بادام زمینی در  22/6 ،pH= 6/9درصد
از سرب محلول را جذب کرده است ( Tankgjuank et al.,
 .)2009در يک مطالعه از  12نوع برگ درخت برای حذف سرب،
نیکل و روی از فاضالب استفاده شد (.)Adeyiga et al., 1998
نتايج نشان داد برای يونهای فلزی يکسان ،برگ درختان
متفاوت سرعت حذف متفاوتی دارند .برگهای خرمالو و غار

110

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،1بهار 1195

کوهی باالترين سرعت حذف را برای سرب و برگ افرای شیرين
باالترين حذف را برای نیکل و روی نشان دادند ( Adeyiga et
.)al., 1998
تولید جهانی میگو شامل دريايی و پرورشی می باشد.
میزان تولید جهانی میگو (صید و پرورشی) بر اساس آمار منتشر
شده در سال  2114بیش از  3/9میلیون تن بوده است و تولید
میگوی پرورشی به دلیل رشد تولید در واحد سطح و همچنین
افزايش سطح زيرکشت در حال افزايش میباشد .کشورهای
تايلند ،ويتنام ،چین ،اکوادور ،هند ،برزيل ،ايران و عربستان سهم
بااليی در تولید و صادرات اين محصول در بازار جهانی را دارند.
ايران به عنوان هشتمین کشور تولید کننده میگو در جهان می-
باشد ( .)Kalbasi et al., 2013بهدلیل وجود مراکز زياد پروش
میگو در ايران ،بهويژه در استانهای جنوبی کشور ،امکان
استفاده از پسماندهای تولیدی حاصل از پردازش و فراوری میگو
در تثبیت فلزات سنگین در خاک و تصفیه آبهای آلوده میسر
میباشد .اگرچه از کیتوزان (پلیمر استخراج شده از پوست میگو)
برای حذف سرب و مس از محلولهای آبی استفاده شده است و
مطالعات نشان داده است که اين ماده پتانسیل خوبی برای
حذف سرب و مس از آبهای آلوده را دارا میباشد ( Wan Ngah
 .)et al., 2010ولی در خصوص تأثیر پوست میگو بر جذب
سطحی فلزات سنگین ،در ايران پژوهش چندانی صورت نگرفته
است .بنابراين ،فهم بهتر سینتیک و عوامل مؤثر بر جذب
سطحی سرب توسط آن ،اطالعات مهمی را در اختیار
پژوهشگران علوم زيستمحیطی قرار میدهد تا راهکارهای
بهتری برای پااليش محیطهای آلوده به کار ببرند .با توجه به
مطالب فوق ،اهداف اين پژوهش عبارتند از )1( :تعیین
ويژگیهای جذبی پوست میگو برای سرب بر اساس همدماهای
جذب )2( ،بررسی اثر  pHسوسپانسیون بر کارآيی جذب سرب
به وسیله اين جاذب زيستی ( )3بررسی سینتیک جذب سرب.

مواد و روشها
پس از تهیه پوسته میگو از مراکز فروش ماهی و میگو،
نمونههای جاذب هوا خشک و توسط آسیاب پودر گرديد.
ظرفیت تبادل کاتیونی به روش جانشینی کاتیونها با سديم
استات تعیین گرديد ( .)Westerman, 1990ظرفیت تبادل
کاتیونی پوست میگو  94سانتیمولبار بر کیلوگرم اندازهگیری
شد .به منظور حفظ قدرت يونی محلول ،آزمايشهای جذب
سطحی سرب در الکترولیت زمینه نیترات کلسیم  1/13موالر در
دمای آزمايشگاه ( 29±1درجه سلسیوس) با دو تکرار و به روش
پیمانهای انجام شد.

سينتيک جذب سطحی

آزمايشهای جذب وابسته به زمان برای سرب در دو غلظت اولیه
 111و  1111میلیگرم بر لیتر و  7سطح زمانی (،1 ،2 ،1/9 ،1
 21 ،12 ،4 ،6ساعت) انجام شد 1/9 .گرم پوسته میگو به ظروف
پلیاتیلن حاوی  191میلیلیتر سرب در الکترولیت زمینه اضافه
شد .تنظیم  pHبر اساس منحنیهای تیتراسیون نمونههای پیش
آزمايش ،با اضافه کردن مقادير معینی از اسید نیتريک يا
هیدروکسید سديم  1/1موالر انجام شد .اين آزمايش در pH
نهايی  6/9 ± 1/1انجام گرديد .برای هر سطح غلظت سرب،
نمونههای شاهد (بدون جاذب) نیز در نظر گرفته شد .پس از
مخلوط شدن در مدت زمان معین ،با استفاده از سمپلر از عمق
معین 1 ،میلیلیتر از سوسپانسیون برداشته شد و بهوسیله
سانتريفیوژ (با سرعت دورانی  3111rmpدر  21دقیقه) بخش
زالل رويی از بخش جامد جدا گرديد .محلولهای تعادلی پس از
اسیدی شدن با  111میکرولیتر اسید نیتريک غلیظ در دمای 1
درجه سلسیوس در يخچال نگهداری و سپس غلظت سرب آنها
به وسیلهی دستگاه طیفسنج اتمی مدل GBC- Avanta-PM
 Australiaاندازهگیری شد .مقدار سرب جذب شده با
اندازهگیری غلظتهای تعادلی و غلظت در نمونههای شاهد
محاسبه شد .سپس مدلهای سینتیکی مختلف بر دادههای
جذب برازش داده شدند .مقدار ظرفیت جذب پوسته میگو با
استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد.
(C  Ce )V
qe  i
(رابطﮥ )1
M
که در آن qe ،میزان سرب جذب شده توسط جاذب (mg
) Ci ،g-1و  Ceغلظتهای اولیه و تعادلی سرب )V ،(mg L-1
حجم سوسپانسیون ) (Lو  Mمقدار جاذب ) (gمیباشد.
جذب وابسته به pH

آزمايشهای جذب وابسته به  pHدر يک غلظت ثابت 111
میلیگرم بر لیتر فلز سنگین انجام شد .بدين منظور ،مقادير
معینی از محلول ذخیرهای نیترات سرب (غلظت 1111
میلیگرم بر لیتر) بهوسیلهی پیپت برداشته شد و به ظروف
پلیاتیلنی  19میلیلیتری حاوی  1/1گرم جاذب و  11میلیلیتر
از الکترولیت زمینه اضافه ،تا غلظت  111میلیگرم بر لیتر سرب
حاصل شد .اين آزمايش در محدوده  1 pHتا  2انجام شد.
تنظیم  pHبر اساس منحنیهای تیتراسیون پیش آزمايشها ،با
اضافه کردن مقادير معینی از اسید نیتريک يا هیدروکسید سديم
 1/13موالر به سوسپانسیونها انجام شد .سوسپانسیونها به
وسیله شیکر در مدت زمان معین ( 21ساعت) مخلوط شدند.
سپس ،بخش شفاف رويی از بخش جامد بهوسیلهی سانتريفیوژ

حسينی و همکاران جذب زيستی سرب با پوست ميگو ...

با سرعت دورانی  1111دور در دقیقه جدا شد .محلولهای
تعادلی پس از اسیدی شدن با اسید نیتريک غلیظ  111میکرو
لیتر (به دلیل جلوگیری از رسوب سرب) ،در دمای  1درجهی
سلسیوس در يخچال نگهداری و سپس غلظت عنصر سنگین
بهوسیلهی دستگاه طیفسنج اتمی اندازهگیری شد.
همدماهای جذب

به منظور تعیین همدماهای جذب عنصر سنگین  1/1گرم از
جاذب به ظروف پلیاتیلنی حاوی  11میلیلیتر فلز سنگین با
غلظتهای متفاوت ( 611،411 ،191 ،311 ،111و 1111
میلیگرم بر لیتر) افزوده شد pH .سوسپانسیونها بهوسیلهی
مقادير ناچیزی از محلول  1/13موالر اسید نیتريک بر اساس
منحنیهای تیتراسیون پیش آزمايشها ،تنظیم شد .اين آزمايش
در  pHنهايی  9/9+1/1انجام شد .سوسپانسیونها به مدت 21
ساعت در دمای آزمايشگاه تکان داده شده و پس از سانتريفیوژ،
 9میلیلیتر از عصارهی تعادلی موجود در هر ظرف بهوسیلهی
پیپتور برداشته و در يخچال نگهداری شد .برازش مدلهای
همدمای جذب سطحی بر دادههای آزمايشی بهوسیلهی نرمافزار
DATAFITبهصورت رگرسیون غیرخطی انجام گرديد.
مقايسهی مدلها در توصیف دادهها بر اساس ضرايب تبیین ()R2
و خطاهای استاندارد برآورد ( )SEEصورت گرفت.
طیفسنجی مادونقرمز تبديل فوريه ( ،)FTIRقبل و بعد
از جذب سطحی سرب بهوسیلهی دستگاه طیفسنجی
( )NICOLET is10و گونهبندی بور در محلولهای تعادلی
بهوسیلهی برنامهی  Visual MINTEQنسخه 3/1 .انجام گرديد.
بهمنظور تأثیر  ،pHنوع کاتیون و قدرت يونی محلول بر
مقدار جذب سطحی سرب ،آنالیز آماری به صورت فاکتوريل در
قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد.

تئوری مدلهای استفاده شده
الف -مدلهای سينتيکی
مدل شبه رده اول

شکل اصلی اين مدل به صورت زير است (:)Lagergren, 1898
(رابطﮥ )2

dqt
)  k1 (qe  qt
dt

که در آن  qtو  qeبه ترتیب مقدار جذب شونده در فاز
جامد در زمان  tو در حالت تعادل میباشند k1 .ثابت سرعت
میباشد.
مدل شبه رده دوم
( Ho,

اين مدل بر اساس ظرفیت جذبی فاز جامد بنا شده است
 .)2006شکل کاربردی مدل شبه رده-دوم به صورت معادله 3

111

میباشد.
(رابطﮥ )3

2
e

k2 q t
1  k 2 qe t

qt 

که در آن  qtو  qeبه ترتیب مقدار جذب شونده در فاز
جامد در زمان  tو در حالت تعادل میباشند .در اين مدل
 h  k 2 qe2را سرعت اولیه جذب گويند.
مدل تابع توانی

اين معادله از خانواده معادالت توانی و به شکل زير میباشد
(:)Aharoni et al,. 1991
(رابطﮥ )1
qt  at b
که در آن متغیر مستقل زمان ( )tو متغیر وابسته مقدار
يون در فاز جامد ( )qtو  aو bثابتهای مدل هستند .اين معادله
تجربی میباشد و ثابتهای مدل مفهوم فیزيکی ندارند.
ب -همدماهای جذب
معادله فروندليچ
شکل کلی معادله تجربی فروندلیچ عبارت است از ( Freundlich,

:)1906
qe  K F C e

n

(رابطﮥ )1
که در آن  qeمقدار عنصر جذب شده ( Ce ،)mg g
غلظت عنصر در حالت تعادل ( )mg L-1و  KFو  nضرايب مدل
میباشند.
-1

معادله النگموير
شکل کاربردی معادله النگموير به صورت زير است ( Langmuir,

:)1918
(رابطﮥ )9

q max K L C e
1  K L Ce

qe 

که در آن  qmaxحداکثر جذب و  q eمقدار جذب شده
در تعادل با غلظت  C eمیباشند .ثابت  KLبیانگر تمايل به
تشکیل کمپلکس سطحی بوده (قدرت پیوند) بطوریکه هر چه
 KLبزرگتر باشد اين تمايل بیشتر است.
يکی از ويژگیهای معادله النگموير ،پارامتر بدون بعد
ضريب جداسازی ( )RLمیباشد که از رابطه ( )6محاسبه میشود.
(رابطﮥ )6

1
RL 
1  K LCe

اگر 1≤RL ،باشد ،فرايند جذب غیر مطلوب و اگر 1 ≥RL
باشد ،فرايند جذب مطلوب میباشد .ضريب جداسازی برابر با
صفر و يک نشاندهنده اين است که فرايند جذب به ترتیب به
صورت برگشت ناپذير و خطی میباشد (Hamidpour et al.,
).2011
معادله سيپس
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اين معادله ترکیبی از مدلهای النگموير و فروندلیچ میباشد
(.)Hamdaoui and Naffrechoux, 2007
qms K s Cen
1  K s Cen

(رابطﮥ )7

qe 

که در آن  qmsحداکثر جذب و ثابت  Ksمعیاری از قدرت
پیوند میباشد.

نتايج و بحث
جذب وابسته به زمان

شکل ( )1برازش مدل سینتیکی شبه رده دوم را بر دادههای
جذب سرب در دو غلظت  111و  1111میلیگرم بر لیتر را
نشان میدهد .با افزايش غلظت سرب از  111به 1111
میلیگرم بر لیتر ،ظرفیت جذب ( )qexpسرب توسط پوست میگو
از  2میلیگرم بر گرم به  21/2میلیگرم بر گرم توسط پوست
میگو افزايش يافت .روند جذب سرب از دو فاز معین تشکیل
شده است که در فاز اولیه جذب سرب سريع است و در فاز دوم،
تعادل جذبی مشاهده میشود .مرحله اول به احتمال زياد مربوط
به جذب سرب در سطح خارجی است که بالفاصله رخ میدهد
( .)Zhou et al., 2005مرحله دوم جذب که تدريجی است قبل
از رسیدن به تعادل میباشد .جذب سريع در مرحله اول ممکن
است به دلیل خالی بودن تعدادی از مکانهای جذبی باشد که
در نتیجه باعث افزايش شیب غلظت بین سرب در محلول و
سرب در نزديکی سطوح جاذب میشود (.)Lao et al., 2005
افزايش زمان تماس به دلیل تجمع سرب روی مکانهای خالی
منجر به کاهش جذب سرب در مراحل بعد میشود .زمان
رسیدن به تعادل در غلظت  111میلیگرم بر لیتر  1/9ساعت
پس از شروع آزمايش بوده است و با افزايش غلظت سرب به
 1111میلیگرم بر لیتر ،زمان تعادل به  1ساعت افزايش يافت.

شکل  -1جذب وابسته به زمان سرب توسط پوست ميگو و برازش مدل شبه
رده دوم بر دادههای جذبی

ثابتها ،ضريب تبیین ( )R2و خطاهای برآورد استاندارد ()SEE
حاصل از برازش مدلهای مختلف سینتیکی بر دادههای جذب
سرب در جدول ( )1ارائه گرديده است .هر سه مدل سینتیکی
برازش خوبی بر دادههای جذب سرب داشتند ،ولی مدل شبه
رده دوم بهترين برازش را بر دادههای جذب سرب داشت .میزان
باالی ( R2بزرگتر از  )%22و کمترين  SEEبدست آمده و
شباهت بین میزان جذب مشاهده شده و پیشبینی شده از
معادله شبه درجه دوم نشان داد که اين مدل بهترين شبیهسازی
را داشته است .مطالعات جذب مس با استفاده از پوست
خرچنگ ( )Cochrane et al., 2006نیز نشان داد که مدل شبه
رده دوم بهترين مدل سینتیکی برازش داده شده بر دادههای
جذب مس میباشد.
مقدار ثابت سرعت در معادله شبه رده دوم ( )K2با افزايش
غلظت سرب کاهش يافته است که نشان میدهد محلول با
غلظت کمتر به احتمال زياد در زمان کمتری (سريعتر) به تعادل
رسیده است .سرعت جذب اولیه سرب يا همان ضريب  hمدل
شبه رده دوم ،در تعلیقهای حاوی سرب با غلظت 1111
میلیگرم در لیتر بیشتر از تعلیقهای حاوی سرب با غلظت 111
میلیگ رم در لیتر بود .با توجه به ثابت بودن سرعت مخلوط
کردن در طول آزمايش ،پخشیدگی يونهای سرب از محلول به
سطوح جذب کننده تحت تأثیر شیب غلظت قرار گرفته است .با
افزايش غلظت اولیه سرب ،بهواسطه افزايش نیروی رانشی در
غلظتهای باالتر سرب ،پخشیدگی يونها از محلول به سطوح
جاذبها تسريع يافت ).(Hamidpour et al., 2011
اثر pH

 pHمهمترين عامل مؤثر بر جذب فلزات سنگین در محیطهای
آبی است ،اين پارامتر بر گونهبندی فلزات سنگین تأثیر داردpH .
بر بار و مکانهای تبادلی جاذبها و برهمکنش فلزات سنگین-
جاذب ،شیمی فلزات سنگین در محلول (هیدرولیز ،واکنشهای
احیا و اکسید ،کمپلکس شدن و رسوب) اثر میگذارد ( Sparks,
 .)2003شکل ( )2تأثیر  pHرا بر فرآيند جذب سرب توسط
پوست میگو نشان میدهد .با افزايش  pHتا  7/1جذب سرب به
صورت غیر معنیداری افزايش يافت .بر طبق تئوری کمپلکس
شدن سطحی اين افزايش میتواند به علت کاهش رقابت بین
پروتون و گونههای فلزی برای مکانهای فعال و افزايش بار
منفی سطح جاذب باشد .با افزايش  pHاز  1تا  ،7بار وابسته به
 pHجاذب ها افزايش و اين موضوع ممکن است منجر به افزايش
جذب سرب شده باشد .با افزايش  pHبیشتر از  ،7جذب سرب
کاهش يافت .کاهش جذب سطحی سرب در pHهای بیشتر از 7
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ممکن است به دلیل تشکیل گونه  Pb(OH)+و  Pb(OH)o2باشد
که تمايل جذب آنها کمتر از گونه آزاد  Pb2+میباشد .نتايج
گونهبندی شبیهسازی شده به وسیله برنامه Visual Minteq
(شکل  )3نشان داد گونه  Pb+2تا  7/9 pHگونه غالب میباشد و
در pHهای بیشتر از  6غلظت گونه  Pb(OH)+افزايش يافته است
بهطوریکه در دامنه  7/9-2 pHگونه غالب سرب در محلول
میباشد .از  4 pHبه بعد عالوه بر گونه ،Pb(OH)+گونههای
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 Pb(OH)2 ،Pb3(OH)42+و  Pb(OH)3-گونههای اصلی سرب در
محلول میباشند.
در pHهای کمتر از  6نیز ( pHمعمول زهآبهای صنعتی)
بیش از  29درصد سرب جذب سطحی گرديده است .بنابراين،
اين جاذب توانايی خوبی برای حذف سرب از محیطهای آلوده را
دارا میباشد.

جدول -1ثابتها ،ضرايب تبيين و خطاهای برآورد استاندارد حاصل از برازش مدلهای سينتيکی شبه رده اول ،شبه رده دوم و تابع توانی بر دادههای جذب سرب

ضرايب ثابت مدل

مدلهای سینتیکی

mgl-1

mgl-1

)qe (mg g-1
)K1(h-1
R2
SEE

)qe (mg g-1
)K2(g.mg-1.h-1
)h(mg g-1 h-1
R2
SEE

a
b
R2
SEE

a

a

b

b

bc

10

9.5

8

7.1

6.2
pH

bc

bc

100

75

25

0
5
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4.2

کارايی جذب ()%

50
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شکل  -1گونهبندی سرب بهوسيله برنامه ( Visual Minteqغلظت  100ميلیگرم در ليتر سرب و غلظت الکتروليت زمينه نيترات کلسيم  0/01موالر)

همدمای جذب
همدمای جذب به طور گسترده به منظور مطالعه ظرفیت جذب
و میل شیمیايی يک جاذب برای عناصر مختلف مورد بررسی
قرار میگیرند .همدماهای جذب سرب بهوسیله پوست میگو در
دو  9/9 pHو  7مورد بررسی قرار گرفت .ضرايب همدماها،
مجموع مربعات خطا ( )SEEو ضريب همبستگی ( )R2بر اساس
انحراف بین مقدار مشاهدهای و مقدار پیشبینیشده برای
مدلهای فروندلیچ ،النگموير و سیپس در جدول ( )2در دو pH
 9/9و  7ارائه شده است .بر اساس معیارهای انتخاب همدمای
مناسب ( SEEو  )R2هر دو مدل فروندلیچ و سیپس جذب سرب
به وسیله پوست میگو را به خوبی توصیف کردند ولی مدل
النگموير بر دادههای جذب سرب توسط پوست میگو برازش
خوبی نداشت.
ضريب  nمدل فروندلیچ که به عنوان معیار شدت جذب
شناخته شده است ( )Hamdaoui and Naffrechoux, 2007در
pHهای  9/9و  7به ترتیب  1/29و  9بود .انحراف ضريب  nمدل
فروندلیچ از واحد ،نشاندهندهی جذب سطحی غیرخطی بر روی
سطوح غیرهمگن میباشد ( Demircivi, and Nasun-Saygili,
 .)2010ضريب  nمدل فروندلیچ مربوط به شکل همدما مطابق
با تقسیمبندی گیلز و همکاران ( )1271میباشد .با توجه به
اينکه ضريب  nمدل فروندلیچ بزرگتر از يک میباشد ،همدمای
جذب سطحی سرب توسط اين جاذب در کالس  Hاز نظر نوع
شکل قرار گرفت که نشان دهنده تمايل زياد پوست میگو به
جذب سرب است و حاکی از برهمکنش شديد (مثل تشکیل
کمپلکسهای درونکرهای) بین سرب و پوست میگو میباشد
( .)Sparks, 2003ضريب  Kfمدل فروندلیچ که معیاری از قدرت

جذب سطحی است ( )Hamdaoui and Naffrechoux, 2007در
 pHهای  9/9و  7به ترتیب  4/9و  6/3میلیلیتر بر میلیگرم
بود.
جدول  -2ثابتها و ضرايب حاصل از برازش مدلهای همدمای جذب بر
دادههای جذب سرب توسط جاذب

مدل

pH=9/9

پارامترها
)KF(mg1-nLn g-1

4/9
1/29
1/27

SEE

9/9

6/2

)qmax(mg g-1

1139
1/27
1/47
13/6

1163
3
1/11
27

)qms(mg g-1

177/2
1/13
2/4
1/249
1/22

111/2
1/22
2/1
1/27
7/1

n

فروندلیچ

النگموير

R2

)KL (L mg-1
2

R

SEE

سیپس

pH=7

)Ks (L mg-1
n
R2
SEE

m

6/3
9
1/26

حداکثر ظرفیت جذب سرب توسط جاذب ( )qmsتعیین
شده به وسیله مدل سیپس  177/6میلیگرم برگرم در 9/9 ،pH
و  111/2میلیگرم برگرم در  7 pHبود که نشان دهندهی جذب
باالی سرب توسط پوست میگو میباشد .جذبکننده مناسب
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برای عناصر سنگین ،جذبکنندهای است که حداکثر جذب آن
زياد ( )qmaxو شیب اولیه ايزوترم نیز تند باشد ( Davis et al.,
 .)2003شکل ( )1همدماهای جذب سطحی سرب و برازش مدل
سیپس بر دادههای جذبی سرب توسط پوست میگو در دو pH
 9/9و  7را نشان میدهد.
ضريب جداسازی ( )RLبرای همدماهای جذب سرب به
وسیله پوست میگو در دو  9/9 pHو  7مورد بررسی قرار گرفت.
اين ضريب در  9/9 ،pHبین  1/116تا  1/1116و در  7 pHبین
 1/113تا  1/1113متغیر بود .با توجه به اينکه مقدار اين
ضريب کمتر از يک بود ،فرايند جذب سرب توسط اين جاذب
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مطلوب میباشد ).(Hamidpour et al., 2011
تحقیقات زيادی در مورد مقايسه ظرفیت جذب سرب
توسط جاذبهای مختلف انجام شده است .به دلیل شرايط
شیمیايی مختلف مورد استفاده در پژوهشها ،مقايسه حداکثر
ظرفیت جذب آنها مشکل است .جدول ( )3نتايج حداکثر
ظرفیت جذب سرب توسط جاذبهای مختلف را نشان میدهد.
همانطور که جدول نشان میدهد پوست میگو ،ظرفیت جذب
خوبی برای سرب داشته و بنابراين ممکن است در پااليش
محیطهای آلوده به سرب مفید باشد.

جدول  -1حداکثر ظرفيت جذب جاذبهای مختلف برای سرب

جاذب

)qmax(mg g-1

pH

منابع

کائولینیت
اسمکتايت

11/9
21

9/7
1/1

)(Sen Gupta, and Bhattacharyya, 2008

زئولیت
بنتونیت
کیتوزان
پسماند چای
پوست میگو

79
71
11/2
69
177/2

9/9
9/9
1/9
9/9

)(Chaari et al., 2008
)(Hamidpour et al., 2011
)(Hamidpour et al., 2011
)(Wan Ngah et al. 2010
)(Amarasinghe and Williams, 2007

مطالعه حاضر

pH=5.5
Sips
pH=7

4

3

1

2

سرب جذب شده (میلی گرم در گرم)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

غلظت تعادلی (میلی گرم در لیتر)
شکل  -7همدماهای جذب سرب توسط پوست ميگو و برازش مدل سيپس بر دادههای جذب سرب

طيف سنجی مادون قرمز ()FTIR

شکلهای ( )1و ( )9به ترتیب طیف مادون قرمز نمونه پوست
میگو را قبل و بعد از جذب سرب نشان میدهند .پیک ظاهر
شده در ناحیه  2229cm-1مربوط به ارتعاشات کششی گروههای
 -CHآلیفاتیک پوست میگو میباشد که شدت آن بعد از جذب
سرب افزايش يافته است که نشان دهنده برهمکنش سرب با اين

گروه است .پیک ظاهر شده در ناحیه  1691cm-1و 1916cm-1
احتماالً مربوط به ارتعاشات خمشی  -NHمیباشد .شدت پیک
ظاهر شده در ناحیه  1916cm-1بعد از جذب افزايش يافت که
نشان دهندهی اين است که گروه آمین ( )-NHپوست میگو در
جذب سرب نقش دارد .شدت پیک ظاهر شده در ناحیه
 1312cm-1که مربوط به ارتعاشات کششی  -C-Nمیباشد بعد از
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جذب سرب افزايش يافت .پیک ظاهر شده در ناحیه 1127cm-1
مربوط به ارتعاشات کششی  -C-Oگروه الکلی و کربوکسیلیک
است و بعد از جذب سرب شدت آن افزايش يافت .بهطور کلی
پیک  -C-Oاين گروه در ناحیه  1111cm-1تا  1211cm-1ظاهر
میشود.
آنالیز  FTIRنشان داد که جذب سرب ،همه پیوندهای
شیمیايی مربوط به اتمهای  Nرا تحت تأثیر قرار داد؛ به عبارت
ديگر اتمهای  Nمکانهای پیوندی اصلی برای پوست میگو

محسوب میشوند .البته حضور اتمهای  Oدر گروههای
هیدروکسیل و کربوکسیل را نبايد ناديده گرفت .مطالعات نشان
داده است که هر دو اتم  Nو  Oاز طريق کمپلکس کردن ،فلزات
را جذب سطحی مینمايند ولی بهدلیل جاذبه بیشتر جفت
الکترون آزاد به هسته در اتم  Oنسبت به اتم  ،Nاتم  Oکمتر
برای جذب عناصر سنگین نسبت به  Nتمايل دارد (Wan Ngah
).et al., 2010

شکل  -7الگوی طيف مادون قرمز نمونه پوست ميگو قبل از جذب سرب

شکل  -5الگوی طيف مادون قرمز نمونه پوست ميگو بعد از جذب سرب

نتيجهگيری کلی
به طور متوسط جذب سرب توسط پوست میگو در pHهای
اسیدی بیش از  26درصد بود .مدل شبه رده دوم بهترين برازش
را بر دادههای جذب وابسته به زمان سرب داشت .مدلهای
سیپس و فروندلیچ دادههای همدمای جذب سرب را به خوبی

توصیف کردند .طیف مادون قرمز نمونههای جاذب قبل و بعد از
جذب سرب نشان داد که اتمهای  Nگروههای عامل آمین در
پوست میگو نقش عمدهای در جذب سرب داشتند .با توجه به
ظرفیت زياد پوست میگو برای جذب سرب ،بنابراين ،میتواند در
پااليش آبهای آلوده به سرب مورد استفاده قرار گیرد.
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