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چکیده
رنگها ،از مهمترین مواد آلودهکننده فاضالب صنایع نساجی بوده و به دلیل ساختار پیچیده ،غالبا سمی ،سرطان زا ،غیر قابل تجزیه بیولوژیک و
پایدار در طبیعت هستند .به این دلیل حذف آنها همواره از اهداف مهم در زمینه کنترل آلودگی آب و پسابهای صنعتی میباشد .در این
مطالعه جذب محلول رنگی متیلن بلو توسط جاذب ارزان قیمت جلبک سبز کالدوفورا از محلولهای آبی مورد بررسی قرار گرفت .تاثیر
غلظت اولیه رنگ ،دوز جاذب ،زمان تماس و  pHدر جذب محلول رنگی توسط جلبک مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش
دوز جاذب ،درصد حذف رنگ افزایش یافت و همچنین با افزایش  pHمیزان جذب رنگ افزایش یافت .با توجه به نتایج  pHبهینه در جذب
متیلن بلو توسط جلبک سبز کالدوفورا  6/5انتخاب شد .دادههای جذب از ایزوترم جذبی النگمویر و میزان جذب این رنگ بر روی جاذب نیز
از معادلهی سینتیکی درجه دو ظاهری تبعیت کرد .نتایج نشان داد که از جلبک سبز کالدوفورا میتوان به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و

مناسب در حذف رنگ استفاده کرد.
کلیدواژه :جذب سطحی ،متیلن بلو ،کالدوفورا ،ایزوترم النگمویر ،سینتیک جذب سطحی.
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مقدمه

قیمت بودن ،استفاده از آن را محدود کرد .پس از آن روش

در حال حاضر آلودگی محیط زیست به عنوان یک مشکل و

حذف بیولوژیکی به دلیل اقتصادی و عملی بودن در مقایسه با

معضل جهانی مطرح میباشد .رنگها از جمله خطرناكترین

دیگر روشهای مرسوم مورد توجه قرار گرفت .در این روش

ترکیبات شیمیایی یافت شده در پسابهای صنعتی بوده که

از تودههای سلولی که خود به عنوان ماده زائد میباشند می-

بنا به دالیلی از قبیل کاهش قابلیت نفوذ نور و به دنبال آن

توان بعنوان جاذب استفاده نمود ] .[61-61تصفیه بیولوژیکی

ایجاد اختالل در انجام فرآیند فتوسنتز در منابع آبی از

فاضالبها توسط قارچها ،باکتریها ،جلبکها و تک

اهمیت قابل مالحظهای برخوردار میباشند .رنگهای سنتزی

سلولیها انجام میشود .از این رو محققان مواد جاذب مقرون

به طور گسترده در بسیاری از صنایع مانند نساجی ،پالستیک

به صرفه را جایگزینی مناسب برای کربن فعال در نظر گرفتند.

سازی ،چرمسازی ،مواد غذایی و کاغذسازی مورد استفاده

به عنوان نمونه انواع جلبکها ،سبوس گندم ،پوست نارگیل و

قرار میگیرد ] .[6-6فاضالب ناشی از این صنایع شامل

پرتقال برای حذف آالیندهها از محلولهای آبی مورد استفاده

مقادیر زیادی از رنگها میباشد که نه تنها باعث تخریب

قرار گرفتند .در میان این موارد استفاده از جلبک سبز به ویژه

محیط زیست شده بلکه برای زندگی آبزیان نیز بسیار سمی و

برای فاضالبها به دلیل فراوان و ارزان بودن آن در مقایسه با

خطرناك محسوب میشود ] .[2-5

روشهای دیگر بسیار مورد توجه قرارگرفت .همچنین جلبک

متیلن بلو رایجترین ترکیب رنگی سمی مورد استفاده به

سبز به دلیل ویژگیها و ساختار فیزیکی -شیمیایی ،توانایی

منظور رنگآمیزی پنبه ،پشم و ابریشم است .استنشاق این

باالیی به عنوان جاذب از خود نشان داد .کالدوفورا یک نوع

ترکیب سبب اختالل در تنفس شده و حال آنکه مواجهه

جلبک سبز رشتهای بوده که به طور گسترده در پسابهای

مستقیم با آن میتواند باعث بروز آسیبهای دائمی به چشم

اوتروفیک و تاالبهای بسیاری از نقاط جهان پراکنده است.

های انسان و حیوانات ،سوختگیهای موضعی ،تهوع و

بنابراین ،بهرهمندی از این منبع وافر و در دسترس ،به منظور

استفراغ ،افزایش تعریق و اختالالت ذهنی شود .تصفیه

تصفیه فاضالب بسیار مورد توجه قرار گرفته است ].[65-63

نامناسب و دفع غیر اصولی فاضالبهای رنگی حاصل از

هدف از این پژوهش بررسی راندمان جلبک کالدوفورا در

صنایع نساجی ،رنگرزی ،چاپ و صنایع مرتبط زمینهساز

جذب رنگ متیلنبلو و تاثیر پارامترهای مختلف در میزان

بروز مشکالت و معضالت زیست محیطی فراوانی در سراسر

جذب میباشد .همچنین مدل جذبی النگمویر و معادلهی

جهان شده است ].[6- 8

سینتیکی مورد بررسی قرار گرفت که میتواند مقیاس مناسبی

به دلیل پیچیدگی و مقاوم بودن ساختار رنگها نسبت به

برای فرآیند جذب باشد.

زمان ،نور آفتاب ،آب و مواد اکسیدکننده ،به آسانی نمی
توان آنها را از پسابها حذف کرد ] .[2-3روشهای
مختلفی از قبیل ترسیب شیمیایی ،تعویض یونی ،جذب روی
کربن فعال ،روشهای غشایی برای حذف رنگ های نساجی
از پسابها به کار برده شد .امّا این روشها ،همیشه موثر و
اقتصادی نیستند به ویژه زمانی که غلظت آالینده بسیار کم
است .بنابراین روشهای مؤثر ،ایمن و مقرون به صرفه برای
حذف آالیندهها از پسابها مورد نیاز است .در گذشته کربن
فعال به طور معمول برای این منظور استفاده میشد اما گران

مواد و روشها
آمادهسازی جلبک و محلول متیلنبلوگونهی جلبک سبز کالدوفورا از رودخانهای در شهرستان
رضوانشهر واقع در استان گیالن جمعآوری شد .قبل از
استفاده و به منظور رفع آلودگی ،جلبک جمعآوری شده
چندین بار با آب مقطر شستشو داده شد .سپس به مدت 61
ساعت در آون با دمای  61درجه سانتیگراد خشک گردید و
پودر شد.
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از محلول مادر  611میلیگرم بر لیتر متیلنبلو ،محلولهایی با

 -تعادل جذب و مدلهای سینتیکی

غلظتهای  65 ،61 ،5و  21میلیگرم بر لیتر تهیه شد .جهت

اساس نظریه النگمویر این است که جذب از طریق سایت-

تعیین طـولمـوج ماکزیمم جـذب رنـگ مـورد نظـر از

های خاصی توسط جاذب صورت میگیرد .به بیان دیگر،

اسـپکتروفتومتر  UV/Visاستفاده و طیف جذب رنگ متیلن-

وقتی یک مولکول رنگ یک سایت جاذب را اشغال میکند

بلو در محدوده طول موج  211تا  211نانومتر تهیه و بر اساس

دیگر جذبی در این سایت اتفاق نمیافتد .اشباع الیهی

طیـف جـذبی به دسـت آمده  λmaxرنگ مورد نظر 665

سطحی میتواند توسط ایزوترم النگمویر نمایش داده شود.

نانومتر تعیین شد (شکل  6و جدول .[61] )6

این مدل برای دادههای ایزوترم جذبی متیلن بلو با غلظتهای
اولیه متفاوت کامال مناسب میباشد .این دادهها به وسیلهی
اندازهگیری غلظت متیلن بلو بعد از زمان تماس جاذب/جذب
شونده که با زمان تعادلی برابر بود به دست آمده است.
معادلهی  6ایزوترم النگمویر را بیان میکند ]:[66
()6
که همچنین میتوان به صورت معادله  6نوشت:

شکل :6طیف جذب رنگ متیلن بلو
جدول -6مشخصات شیمیایی رنگ متیلن بلو

( )mgkg−6و  bثابت تعادل جذب ( )mg l−6است .نمودار

Phenothiazin-5- ium3,7bis(Dimethylamino)-,
chloride

IUPAC
Name

Basic blue 9, Methylthioninium
chloride, Chromosmon, Swiss
Blue, Methylene Blue

Commercial
Name

52015

 Ceغلظت تعادلی ( qe ،)mg l−6مقدار رنگ جذب شده
( qmax ،)mgkg−6همان  qeبرای یک الیهی سطحی کامل

Methylene Blue

C 16 H 18 SCl N3
Mw: 319.85 g/mol

()6

Molecular
& Formula
Molecular
Weight
CI
Classification
Number

Structural
Formula

 Ce/qeبر حسب  Ceیک خط مستقیم با شیب
از مبدا

و عرض

را نشان میدهد.

شکل خطی فروندلیچ در معادله  2نشان داده شده است که در
آن  Ceغلظت تعادل (میلیگرم بر لیتر( qe ،ظرفیت جذب در
زمان تعادل (میلیگرم بر گرم( kf ،و  nثابتهای فروندلیچ
هستند که از رسم نمودار  Ln qeدر مقابل ( Ln Ceمعادله )2
به دست میآیند.
()2

Ln qe= Ln kf + 1/n Ln Ce

مطابق مدل سینتیکی ،معادلهی درجه اول و دوم به کار برده
شد .قانون سرعت درجه اول ( Lagergrenمعادله )1است:
()1
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( q )mg g-6مقدار متیلنبلو جذب شده توسط جاذب در

محلول آماده شده  6/5بود که با اسید هیدروکلریک 1/6 N

زمان  tبر حسب ) (minو  kl,adبر حسب ( )min−6ثابت

و یا سود  1/6 Nتنظیم شد .کمترین درصد حذف متیلن بلو

سرعت درجه اول جذب است .با انتگرالگیری از معادله 1

در  pH=2مشاهده شد و پس از آن درصد حذف تا

معادله  5حاصل میشود:

 pH= 6/5افزایش یافته و از این مقدار تا  pH=66تغییر قابل
مالحظهای دیده نشد .بنابراین  pH= 6/5برای بررسی اثر زمان

()5

تماس انتخاب شد ] .[2

نمودار خط مستقیم ) log (qeq−qبر حسب  tانطباق با مدل-

ماتریس دیواره سلولی جلبک سبز دارای گروههای عاملی

های سینتیکی را نشان میدهد .به عالوه ،در بسیاری از موارد

مختلف شامل کربوکسیل ،هیدروکسیل ،سولفات و دیگر

معادله درجه اول  Lagergrenبرای تمامی زمانهای تماس

گروههای عاملی است که از پلی ساکاریدهای پیچیده،

مناسب نمیباشد ].[66

پروتئین و چربی ساخته شدهاند ] .[65در  pHپایین ،درصد

مدل سینتیکی درجه دوم با معادله  6نشان داده میشود:

جذب رنگهای کاتیونی کاهش و در مقابل ،در  pHباال
درصد جذب آنها افزایش مییابد .وجود یونهای H+در

()6
که  k2,adثابت سرعت جذب درجه دوم

محیط باعث میشود که این یونها به طرف سطح جاذب که
()g mg-1 min-1

میباشد .با انتگرالگیری از رابطه باال و خطی کردن آن،
معادله  2زیر حاصل میشود:
()2

منفی است کشیده شده و سطح آنها را مثبت کند ،از طرف
دیگر از آن جاییکه متیلن بلو یک رنگ کاتیونی با بار مثبت
میباشد ،به وسیله این یونها دفع شده و درصد جذب کاهش
مییابد .در حالی که در  pHباالتر ،بار منفی سطح ،جذب
آالیندههای کاتیونی را آسان میکند ].[62,65 ,66

نمودار خطی  t/qبر حسب  tنشاندهنده تبعیت از مدل
سینتیکی درجه دوم میباشد qe .و  k2,adsبه ترتیب از شیب و
عرض از مبداء معادله خط مذکور به دست میآید .این شکل
معادله سینتیکی درجه دوم نیز غالباً برای فرایندهای حذف به
وسیله بیومسهای غیر زنده صادق است.

یافتهها و بحث
-اثر pH

 pHاولیه محلول رنگ نقش مهمی در فرایند جذب خصوصا

شکل  :6تاثیر  pHاولیه بر جذب محلول آبی متیلن بلو توسط جلبک

در ظرفیت جذب بازی میکند ،به منظور بررسی اثر ،pH

کالدوفورا
-1

-1

محلولهایی با مقادیر مختلف 66و pH=2، 1/5 ،6،3تهیه شد.

)(C0=10 mg l , Adsorbent dose= 1200 mg l , T=25 ºC, t=60 min

شکل  6اثر  pHاولیه محلول بر جذب متیلن بلو توسط جلبک

-اثر مقدار جاذب

کالدوفورا در محلولی با غلظت اولیه  61 mg l−6متیلن بلو و

مقدار جاذب یک پارامتر مهم در فرآیندهای جذب است

 6611میلیگرم بر لیتر جاذب در  211دور در دقیقه و دمای

که ظرفیت جذب جاذب برای غلظت اولیه داده شده از

 65درجهی سانتیگراد را نشان میدهد ] pH .[61اولیه

جاذب را در شرایط عملیاتی تعیین میکند ] .[2جلبک
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کالدوفورای خشک شده با مقادیر مختلف از 6811-611

افزایش غلظت اولیه متیلنبلو افزایش یافت در حالی که

میلیگرم بر میلیلیتر محلول متیلن بلو با غلظت  61میلیگرم

افزایش بیشتر در غلظت اولیه متیلنبلو منجر به کاهش

بر لیتر به مدت  6ساعت در دمای  65 ºCروی هیتر مگنت با

درصد حذف آن گردید .همان طور که در شکل  1نشان داده

 211دور در دقیقه قرار گرفت .با افزایش مقدار جاذب،

شده است با تغییر غلظت اولیه رنگ از  5به  ،mg l-6 21مقدار

مقدار جذب رنگ افزایش یافته و در مقدار  6611میلیگرم

متیلن بلو جذب شده توسط جلبک کالدوفورا از  1به 66/6

بر لیتر به حالت تعادلی رسید .شکل  2نشان داد که وقتی

 mg l-6افزایش پیدا کرد ].[65 -62

مقدار جاذب از  611میلیگرم بر لیتر به  6611میلیگرم بر

میزان جذب به شدت به غلظت اولیهی متیلن بلو وابسته است.

لیتر افزایش یافت ،درصد حذف رنگ برای سیستم

در غلظتهای پایین رنگ ،نسبت سطوح مکانهای فعال

کالدوفورا-متیلن بلو از  52به  38افزایش یافت .چنین روندی

جاذب به جذب شونده باال میباشد .عالوه بر این ،یونها می-

را میتوان به افزایش سطح جذب و در دسترس بودن محل-

توانند با اشغال سایتهای فعال موجود در سطح جاذب از

های اتصال بیشتر نسبت داد .اما با افزایش بیشتر در مقدار

محلول حذف شوند .اما با افزایش بیشتر در غلظت اولیه

جاذب ،افزایش قابل توجهی در درصد حذف رنگ دیده

رنگ ،تعداد سایتهای فعال جذب برای قرار گیری یونهای

نشد ،زیرا این افزایش مقدار جاذب در یک غلظت ثابت از

رنگ کافی نیست ].[68 -63

محلول متیلن بلو ،منجر به تشکیل سایتهای جذبی غیر اشباع
در اثر برخورد و چسبیدن ذرات جاذب به همدیگر در طول
فرایند جذب میشود .چنین تراکمی منجر به کاهش سطح
جاذب و افزایش طول مسیر نفوذ میشود ].[61,66 ,62
بنابراین 6611 ،میلیگرم بر لیتر جاذب بهعنوان مقدار بهینه
برای این آزمایش در نظر گرفته شد (شکل.)2

شکل  :1تاثیر غلظتهای اولیه متفاوت محلولهای آبی متیلن بلو در
فرایند جذب
)(Adsorbent dose= 1200 mg l-1, pH= 6.5, T=25 ºC, t= 60 min

 اثر زمان تماسصرف نظر از دیگر پارامترهای آزمایش که بر سینتیک جذب
تاثیرگذار بوده ،زمان تماس در فرآیند جذب دارای نقش
شکل :2تاثیر دوز جاذب بر جذب محلولهای آبی متیلن بلو توسط
جلبک کالدوفورا
)(C0=10 mgl-1, pH= 6.5, T=25 ºC, t= 60 min

حیاتی میباشد .تاثیر زمان تماس بر فرآیند حذف رنگ با
-6

غلظت اولیهی  61mg lمتیلن بلو و مقدار  6611میلیگرم بر
لیتر جاذب در  ،pH=6/5در فواصل زمانی معین مورد بررسی

 -اثر غلطت اولیهی متیلن بلو

قرار گرفت .بیشترین میزان جذب در  21دقیقهی اولیه

اثر غلظت اولیهی متیلن بلو در فرآیند جذب متیلن بلو مورد

آزمایش اتفاق افتاد و با گذشت زمان مقدار آن به آرامی

بررسی قرار گرفت .ظرفیت جذب جلبک کالدوفورا با
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افزایش پیدا کرد .شکل  5نشان میدهد که زمان تماس بهینه

روی جاذب به صورت یکنواخت قرار دارد ] .[2,61,65بر

برای این آزمایش  61دقیقه میباشد ].[2-6

مبنای معادله ( )6بخش 6و ،6نمودار خطی  Ce/qeبر حسب

درصد حذف متیلن بلو توسط جلبک کالدوفورا در 21

 Ceدر دمای ثابت با ضریب هم بستگی ( )R2=1/3336بیان

دقیقهی اولیه آزمایش به سرعت افزایش یافت ،اما رفته رفته با

کرد که ایزوترم النگمویر برای سیستم جذبی متیلن بلو-

افزایش زمان به میزان ثابتی رسید که این خود نشان دهندهی

کالدوفورا مناسب است .خط مستقیم به دست آمده برای

رسیدن به حالت تعادل است .به نظر میرسد که میان

محاسبهی میزان  qmaxمورد استفاده قرار گرفت و نشان داد که

مولکولهای رنگ و جاذب نیروی کشش قوی وجود دارد.

میزان ظرفیت جذب تک الیه برای کالدوفورا 66/6 mg g-6

در ابتدا سایتهای خالی موجود در جاذب و نیز غلظت متیلن

میباشد.

بلو باال است ،پس از گذشت زمان و انجام فرآیند جذب ،به
دلیل کاهش سایتهای خالی باقی مانده روی جاذب ،سرعت
جذب به میزان قابل توجهای کاهش یافت و به مقدار ثابتی
رسید ].[68-63

شکل :6شکل خطی ایزوترم النگمویر برای جذب متیلن بلو توسط
کالدوفورا
)(C0=10 mg l-1, Adsorbent dose= 1200 mg l-1, pH= 6.5, T=25 ºC

شکل  :5تاثیر زمان تماس جذب متیلن بلو توسط کالدوفورا از محلول-
های آبی
-1

)(C0=10 mg l , Adsorbent dose= 1200 mg l-1, pH= 6.5, T=25 ºC

 ایزوترمهای جذبشکل  6و 2به ترتیب فرم خطی مدلهای ایزوترم جذب
تعادلی النگمویر و فروند لیچ برای جذب سطحی رنگ متیلن
بلو توسط جلبک کالدوفورا در غلظتهای اولیه متفاوت از

شکل :2شکل خطی ایزوترم فروند لیچ برای جذب متیلن بلو توسط

این رنگ را نشان داد .میزان ضریب هم بستگی ایزوترم

کالدوفورا

النگمویر ( )R2=1/3336از ایزوترم فروندلیچ ()R2=1/365

)(C0=10 mg l-1, Adsorbent dose= 1200 mg l-1, pH= 6.5, T=25 ºC

بزرگتر میباشد که بیان میکند جذب از ایزوترم النگمویر

 -سینتیک جذب

پیروی میکند .این امر نشان دهنده این موضوع میباشد که

در مطالعات سینتیکی به بررسی تأثیر زمان تماس با مقدار

جذب سطحی مولکولهای رنگ متیلن بلو در سطح تک الیه

جذب پرداخته شد که دو مدل سینتیک شبه مرتبه اول و

بر روی جاذب صورت گرفته است و مکانهای جذب بر

سینتیک شبه مرتبه دوم بودند ] .[2شکلهای  8و  3نشان
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...جذب رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی توسط جلبک سبز

 به، میلیگرم بر لیتر از جاذب قرار گرفت6611 تماس با

میدهد که جذب متیلن بلو توسط کالدوفورا از مدل

 دقیقهی اولیه21  حداکثر مقدار جذب در.دست آمد

 در حالی که مدل.سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت میکند

آزمایش اتفاق افتاد و با گذشت زمان به آرامی افزایش یافت

سینتیکی شبه مرتبه اول فقط در جذب غلظتهای پایین معتبر

و با توجه به نمودار به دست آمده زمان تماس بهینه برای این

 همچنین خطی بودن نمودار تطابق مدل سینتیکی.[65] است

 فرم خطی مدل ایزوترم جذب. دقیقه انتخاب شد61 آزمایش

( و میزان ثابتR2) درجه دوم که دارای ضریب همبستگی

تعادلی النگمویر نشان داد که این ایزوترم برای سیستم جذبی

1/3338 ( که به ترتیب برابر باK2) سرعت جذب درجه دوم

 مطالعات سینتیکی جذب.کالدوفورا مناسب است-متیلن بلو

.[3-61]  میباشد را نشان میدهد1/616g mg-6 min-6و

کالدوفورا تطابق خوبی با مدل-نشان داد که سیستم متیلن بلو
 نتایج نشان داد که با افزایش.سینتیکی شبه مرتبه دوم دارد
pH  درصد حذف رنگ افزایش یافت و همچنین،دوز جاذب

 انتخاب6/5 بهینه در جذب متیلنبلو توسط جلبک کالدوفورا
 نتایج نشان داد که از جلبک کالدوفورا میتوان به عنوان.شد
یک جاذب ارزان قیمت و مناسب در حذف رنگ استفاده
.کرد
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