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ارائه یک رابطه تجربی ساده برای تخمین جذب بیولوژیکی فلز روی توسط
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3

فاطمه حقدوست، 1علیاکبر روستا* ،2جعفر جوانمردی

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز
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چکیده
آلوده شدن منابع آلی به فلزات سنگینی نظیر روی ،مس ،سرب و کادمیوم از مهمترین م سائل زی ستمحیطی
محسوووب میشووودر روی ی ی از فلزات سوونگینی اسووت که در صووورت واود بی از د مجاز در منابع آبی بر
ز ندگی گ یاهی و اانوری تاثیر نامطلوب می گذاردر از بین روش های م تداول ذف فلزات سووونگین ،روش
بیولوژی ی به عنوان رو شی کم هزینه و سازگار با محیط زی ست مورد تواه محققین قرار داردر در این پژوه ،
میزان ذف فلز روی از منابع آبی توسط البکها به صورت تابعی از  pHو نسبت یون فلز روی به البک مورد
بررسوووی قرار میگیردر از بر نا مه ریزی ژنت یک برای یافتن یک راب طه تجربی بین میزان ذف یون فلز روی و
پارامترهای  pHو ن سبت غلظت اولیه فلز روی به غلظت البک ،بهره گرفته شدر داده های تجربی ب ار رفته در
این تحقیق شوووامل  122داده مربوط به میزان اذب فلز روی و  pHو غلظتهای یون روی و غلظت البکها
میباشد که  %70دادهها برای محاسبه رابطه تجربی و  %30باقی مانده برای تست رابطه استفاده شده استر قدر
مطلق خطای متوسووط نسووبی بدسووت آمده برای رابطه ارائه شووده در مقایسووه با کل داده های تجربی 4/08 %
میباشد که نشان دهنده دقت خوب این معادله در محاسبه میزان اذب فلز روی میباشدر
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 -1مقدمه
آلوده شوودن منابع آبی به فلزات سوونگینی نون مس ،روی ،سوورب ،نی ل ،کروم ،کادمیوم ،ایوه وررر ی ی از بزرگترین
نگرانیهای محیطزیسووت میباشوودر برخی از فلزات مانند ایوه ،سوورب و کادمیوم برای نرخه زندگی بعزووی از مواودات زنده
بسیار مزر هستندر اگرنه فلزاتی مانند روی و مس از عناصر ضروری میباشند اما در غلظتهای باال سمی و خطرناک میباشند
][1ر در پساب صنایعی که نرخهی تولید آنها به فلزات وابسته است ،مقدار قابل تواهی کاتیونهای فلزی واود داردر از امله
این موارد می توان به آب اریهای ال تری ی و پرداخت فلزات در صنعت مواد و متالورژی ،صنایع تولید سرامیک ،صنایع سیمان
وررر اشوواره کرد ]2و[3ر روشهای مختلفی برای ذف این فلزات از منابع آبی ارائه شووده اسووتر روشهایی نظیر رسوووب دهی
شیمیایی ،تبادل یونی ،اولترافیلتراسیون ،فرایندهای غشایی وررر از متداولترین روشهای شیمیایی ذف فلزات میبا شند ][4ر
اما فرایندهای شیمیایی برای ذف فلزات در غلظتهای بسیار پایین موثر نمیباشند و نیازمند ااذب میباشند و عملیات آنها
هزینهبر است ]5و[6ر
اخیرا فناوری اذب بیولوژی ی برای ذف فلزات سووونگین از محیط زیسوووت مورد تواه قرار گرفته اسوووتر در اذب
بیولوژی ی از تودههای زی ستی مواود در طبیعت ،به صورت زنده یا غیر زنده به عنوان ااذب ا ستفاده می شودر در مقای سه با
روشهای شوویمیایی ،اذب فیزی ی موثرتر ،مقرون به صوورفهتر و کاراتر میباشوودر همینین فرایندی سووازگار با محیط زیسووت
میباشد ،لجن کمی بر اای میگذارد ،ترکیبات ثانویه آن سمی نیست و عالوه بر آن زمان کوتاهی برای اذب نیاز دارد ]7و[8ر
در سالهای اخیر ،اذب و تجمع فلزات سنگین توسط ااذبهای بیولوژی ی مختلف مانند البکها ،قارچها ،باکتریها ،گیاهان
و ررر بسیار مورد تواه قرار گرفته استر در این میان ،البکها به دلیل داشتن سطح تماس زیاد و قدرت باال درات صال و ترکیب
شدن با فلزات ،ازو موثرترین ااذبها برای ذف بیولوژی ی انتخاب می شوند ]9و[10ر
ی ی از عناصر مهم و مورد نیاز برای ادامه رشد و سوخت و ساز مواودات زنده ،فلز روی می باشدر فلز روی در هوا ،آب،
خاک و در اکثر مواد غذایی مواود میباشدر این فلز به طور طبیعی در محیطزیست واود دارد و همینین از طریق فعالیتهای
صنعتی نظیر ریختهگری ،پاالی روی ،صنعت تولید نخ ابری شم م صنوعی ،تولید فیبر،تولید فوالد ،صنعت پرداخت فلز وررر وارد
طبیعت می شودر در صورتی که م صرف فلز روی بی از مقدار مورد نیاز برای متابولی سم بدن با شد سمی ا ست و م ش الت
تنفسی مانند افزای تعداد تنفس و سرفه را ایجاد میکندر همینین باعث ایجاد مسمومیت ،نارا تیهای گوارشی و در مصرف
طوالنی مدت منجر به سرطان میشود ]11و[12ر داکثر مقدار مجاز توصیه شده فلز روی در آبآشووووووامیدنی توسط سازمان
بهداشت اهانی 3 ،میلی گرم بر لیتر و داکثر مقدار مجاز توصیه شده توس و وط مؤسس و وهاس و وتاندارد وتحقیق و وات ص و ونعتی
ایران 2 ،میلی گرم بر لیتر میبا شد ][13ر فلزات سنگین در محیطزی ست ،پایدار میبا شند و به دلیل سمی بودن آنها و آثار
کوتاه و بلند مدتی که بر مواودات میگذارند ،باید ذف شوندر
هدف از این پژوه ارائهی یک رابطه تجربی برای محاسبه درصد اذب فلز روی ،توسط البکها بصورت تابعی از ،pH
غلظت اولیه فلز روی در محلول و غلظت اولیه البک میباشدر

 -2روش انجام کار
برنامه نویسی به روش ژنتیک یک ت نیک استجویی برای یافتن عبارتی ریاضی اهت تو صیف رفتار یک مجموعه داده
خاص اسووتر برنامهریزی با روش ژنتیک ازء الگوریتمهای ت املی اسووتر این روش برنامهریزی در ابتدا توسووط بارسوویلی ابدا
گردید و بعدها ساختار درختی آن تو سط کرامر بهبود یافت ][14ر در این روش ،افراد امعیت توابع ریا ضی ه ستند که ساختار
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درختی آن را تش یل میدهندر یک مثال از ساختار درختی برنامهریزی ژنتیک در ش ل  1آورده شده استر مثال ب ار رفته در
این ش ل ،ساختار درختی عبارت ریاضی  tan(x2)+x3را نشان میدهدر

شکل  :1ساختار درختی برنامه ریزی ژنتیک معادله tan(x2)+x3

در این تحقیق داده های تجربی که از منابع ] 2و4و15و16و17و [ 18ا ستخراج شده اند که شامل  pHو ن سبت غلظت
اولیه فلز روی در محلول به غلظت اولیه البک ( )Cᵒ/Mᵒو درصد اذب (که با رابطه  1نشان داده شده است) میباشدر
C  Ce
R%  0
100
C0

() 1

که در رابطه  C0 ،1و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت نهایی فلز روی در محیط آبی میباشندر
کل داده های تجربی ب ار رفته در این تحقیق شووامل  122داده تجربی میباشوود که در آن ،بازه  pHاز  1/9تا  ،10بازه
( )Cᵒ/ Mᵒاز  1تا  120میلی گرم بر گرم و بازه درصد اذب از  %21تا  %90متغیر میباشدر دادهها به صورت رندوم به دو دسته
آموزش و ت ست د سته بندی شدر از بین دادهها  85( %70داده) برای بد ست آوردن رابطه و  %30باقی مانده برای ت ست رابطه
ا ستفاده شدر مدل ریا ضی طوری طرا ی می شود که  pHو ن سبت غلظت اولیه فلز روی در محلول به غلظت اولیه البک ( Cᵒ/
 )Mᵒبر سب میلی گرم بر گرم به عنوان پارامترهای مؤثر بر درصد اذب ( )R%مورد بررسی قرار گیردر

 -3نتایج و بحث
در این تحقیق ،پی بینی درصوود اذب فلز روی توسووط البکها با روش برنامه ریزی ژنتیک انجام میپذیردر متغیر
های  pHو  Cᵒ/Mᵒکه نسبت غلظت اولیه فلز روی در محلول آبی به غلظت اولیه البک می باشد ،به عنوان متغیر های ورودی
معرفی شده ا ست و در صد اذب به عنوان متغیر خروای ا ست و به صورت  R %ن شان داده می شودر این روش با ا ستفاده از
دادههای تجربی و آزمون سعی و خطا بهترین مدل ریا ضی را پی بینی میکندر پس از انجام سعی و خطاهای ب سیار رابطه 2
برای درصد اذب ،پیشنهاد میشودر
C0
129.38
 0.199 pH 2
pH
M0

() 2
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با استفاده از نتایج اصل از این عبارت ،پارامترهای مربوط به آنالیز آماری شامل ضریب همبستگی داده ،خطای نسبی،
میزان انحراف استاندارد و ریشه مجذور مربعات خطا ،محاسبه و در ادول  1گزارش شده استر
جدول  :1مقادیر خطای بدست آمده از رابطه ()1
ضریب همبستگی ریشهی میانگین مربعات خطا
0/937

2/706

انحراف معیار

متوسط خطای نسبی

داقل خطای نسبی

داکثر خطای نسبی

0/038

4/08

0/00258

11/601

در ادول  1مقادیر خطا از روابط  3تا  6محاسبه شده اند ][19ر

𝑁

1
𝑙𝑎𝑐𝑖𝑋 𝑋 𝑒𝑥𝑝 −
𝑝𝑥𝑒 𝑖 | ∑
| ∗ 100
𝑁
𝑖𝑋

()3

= 𝐴𝐴𝑅𝐷%

𝑖=1

𝑝𝑥𝑒

𝑁

𝑋𝑖 − 𝑋𝑖𝑐𝑎𝑙 2
1
√
= 𝐷𝑆
(∑
)
𝑁−1
𝑝𝑥𝑒𝑖𝑋

()4

𝑖=1
𝑁

()5

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑋𝑖𝑒𝑥𝑝 − 𝑋𝑖𝑐𝑎𝑙 )2
𝑁

()6

𝑝𝑥𝑒
𝑁∑
− 𝑋𝑖𝑐𝑎𝑙 )2
𝑖𝑋(𝑖=1
𝑙𝑎𝑐 𝑁 𝑅 = 1 −
∑𝑖 (𝑋𝑖 − 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑋𝑖𝑐𝑎𝑙 )2

𝑖=1

2

که در این روابط N ،بیانگر تعداد دادهها  Xiexp ،مقادیر آزمایشگاهی ،و  Xicalمقایر محاسبه شده با رابطه ( )2میباشدر
در ش ل  ،2مقادیر درصد اذب محاسبه شده بر سب داده های تجربی رسم شده استر همانطور که مشاهده میشود،
تطابق خوبی بین داده های تجربی و داده های پی بینی شده با استفاده از این رابطه واود داردر در این معادله ضریب
همبستگی 0/937محاسبه شده است که نشان دهنده مطلوب بودن معادله ارائه شده برای پی بینی درصد اذب فلز روی از
محلول ها توسط البکها میباشدر
در ش ل  3با کمک رابطه ارائه شده در این تحقیق ،اثر  Cᵒ/Mᵒو  pHبر درصد اذب فلز روی بررسی شده استر همانطور
که در این ش ل مشهود است ،با افزای نسبت  ،Cᵒ/Mᵒدرصد اذب کاه مییابدر همینین میزان اسیدیته محلول فلزی بر
درصد اذب موثر میباشدر  pHبا تاثیر بر سطح سلول ااذب ،م انهای اذب سطحی ااذب و ماهیت تعامل فیزی ی و شیمیایی
آن را در محلول آش ار میسازر همانطور که در ش ل  3مشاهده میشود ،بیشترین درصد اذب مربوط به بازه  pHبین  4تا 5
میباشدر
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شکل  :2درصد جذب محاسبه شده بر حسب داده های تجربی ] 2و4و15و16و17و[ 18

شکل -3نمودار تغییرات  pHبرحسب میزان جذب فلز روی در  Cᵒ/ Mᵒهای مختلف

 -4نتیجه گیری
در این تحقیق از روش برنامه ریزی ژنتیک با ا ستفاده از داده های تجربی اهت یافتن یک رابطه تجربی منا سب برای محا سبه
در صد اذب فلز روی تو سط البکها ا ستفاده شدر نتایج ن شان دهنده دقت خوب رابطه ارائه شده در این تحقیق میبا شدر
سپس از نتایج ا صل از این رابطه برای پی بینی شده اثر  pHو ن سبت غلظت اولیه فلز به البک ا ستفاده شدر نتایج ن شان
میدهد که بیشترین بازده اذب مربوط به  pHبین  4تا  5میباشدر
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Abstract.
Contamination of water sources with the heavy metals such as zinc, copper, lead and cadmium is a
serious environmental problem. Zinc ion has undesirable effects on plants and animals at concentrations
higher than the threshold limit. Amongst traditional methods of heavy metals removal, the biological
removal is considered as a low cost and environmentally friendly method. In this study, the removal of
zinc ions from aqueous solutions by algae is estimated as a function of pH and the ratio of initial zinc
ions to algae. Genetic programming is used to construct an empirical relation to correlate the removal
of zinc ions to pH and the ratio of initial concentration of zinc ions to the concentration of algae. The
experimental data used in this study, consists of 122 data, including the removal of zinc ions, pH and
the concentrations of zinc ions and algae. About 70% of the data was used to calculate the empirical
equation and the remaining 30% was used for verification of the equation. The average absolute relative
deviation obtained for 122 data points is 4.08%, which verifies the accuracy of the correlation in the
estimation of the removal of zinc ions from aqueous solutions.
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