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 گنوسلولز و نانو ذرات کیتوزان درحذف فلزات سنگین از محلول های آبمقايسه کارايي نانولی

 4حسن رضايي  3علیرضا عالي شاهي 2سین وارسته مرادیح 1فائزه پرهیزگار

 ، آلودگی محیط زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی کارشناسی ارشد -1

 دانشکده شیالت و محیط زیست -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعضو هیئت علمی  -2

 دانشکده شیالت و محیط زیست -عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -3

 دانشکده شیالت و محیط زیست -عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -4

 

 

 

 چکیده

شود. فلزات سنگین یک مشکل جدی در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می آلودگی فلزات

هایی هستند که موجب آسیب به محیط زیست و به مخاطره انداختن سالمت انسان، جانوران و سنگین از جمله آالینده

ها محسوب ها از آالیندهتصفیه آبهای مختلف درمان جذب، یک روش امیدوارکننده برای در بین روش شوند.گیاهان می

هدف از  است.سازی آب و پساب از فلزات سنگین شدههای اخیر توجه فراوانی به نقش نانوفناوری در پاکشود. در سالمی

همین باشد. بههای آبی میسلولز در حذف فلزات سنگین از محیط لیگنواین مطالعه مقایسه کارایی نانو ذرات کیتوزان و نانو 

سلولز به طور جداگانه بیان شده، سپس کارایی هر کدام از این دو ماده جاذب برای لیگنو ظور در ابتدا خواص کیتوزان و من

از  روی روند جذب بر pHو  و پارامترهای تاثیرگذار بر روی روند جذب از جمله میزان جاذب، زمان حذف فلزات سنگین

فلزات از نظر حذف  ترجاذب مطلوب با مقایسه فواید هر کدام از جاذب ها با یکدیگر محلول آبی ارائه شده و در نهایت

 است. معرفی گردیدهسنگین 

 سلولز لیگنو: آلودگی، فلزات سنگین، نانو کیتوزان، نانو کلمات کلیدی
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 مقدمه 

سنگین مانند کادمیوم، کروم، جیوه، سرب، مدت زمان طوالنی است که تالش برای از بین بردن و یا به حداقل رساندن غلظت فلزات 

 در آلی های کننده آلوده از بسیاری که حالی مس، منگنز و ... از فاضالب، جریان طبیعی و پساب صنعتی صورت گرفته است. در

. شود نمی کمتر خطرناکی درجه با مواد به تبدیل و تخریب، متابولیز راحتی به های فلزی یون هستند، مستعد زیستی تخریب مقابل

گیاهان  در آبیاری شده استفاده های آب آشامیدنی، آب در فلزات این حضور. شوند چرخه وارد دوباره توانند مواد می این بنابراین

 مطالعات اخیر سال چند در (.2114) لیو و همکاران، آید می شمار به هاجدی برای محیط زیست و انسان بسیار تهدید یک و...

 راه نمودن ارائه وسیله به توسعه حال در های کشور در آب پاکیزه آوردن فراهم در تواند می فناوری نانو که نقشی روی بر بسیاری

 فناوری نانو(. 2112 )دانش و آنجلی،است شده انجام باشد، داشته آلوده آب از ها آلودگی بین بردن از برای بهتر تکنولوژی های حل

تکنولوژی  در که را مشکالتی تواند می و نمود جدا بهتری سرعت و بازدهی با آب از را ها آلودگیکه  کند می ایجاد را امکان این

 (2112)چان هان و همکاران، کند حل را شویم می روبرو آن با مرسوم های

 فلزات سنگین 

 وزن سنگین، فلزات لفظ اطالق که علت آمده عمل به سنگین فلزات از مختلفی تفسیرهای و تعاریف مختلف مراجع و کتب در

)هی و لئو، باشد می متفاوتی بسیار جوش و ذوب نقاط دارای فلزات این. باشد می مکعب متر سانتی بر گرم 6 از تر باال مخصوص

2113.) 

 صنعتي های پساب از سنگین فلزات حذف های روش

 )ترسیب، شیمیایی های روش کلیگروه  دو به که دارد وجود آبی های محلول از سنگین فلزات حذف برای متعددی های روش

 )حذف بیولوژیکی های روش و سطحی( جذب و  معکوس حالل، اسمز با استخراج یونی، تبادل شیمیایی، الکترو سازی لخته انعقاد،

موقعیت   :از عبارتند معموالً تصفیه تکنیک انتخاب بر موثر عوامل شوند. می آبزی ( تقسیم ازگیاهان استفاده و ها میکروب کمک به

 (.2113هزینه)وانگ و چن،  و نیاز مورد تصفیه میزان فاضالب، در دیگر هایآالینده فلز، حضور غلظت و نوع فاضالب،

 1581از کیتین به دست می آید و اولین بار در سال  deacetylationکیتوزان بایوپلیمری است که در اثر فرایند کیتوزان: 

 (.2112کشف شد)دانش و آنجلی،  C.Rougetتوسط پروفسور 
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ماده لیگنوسلولزی یک زیست توده است که اساساً شامل ترکیب پیچیده ای از دو ساختار کربوهیدرات )سلولز و همی : لیگنوسلولز

لی سلولز( و لیگنین فنلی است. بسته به فرآیندهای جداسازی، ماده لیگنوسلولزی به زیر مجموعه هایی چون سلولز، همی سلولز )پ

 (.2118)الووایال و گویال، گردداوزها(، لیگنین، مواد استخراجی و مواد معدنی تقسیم می

  ها مواد و روش

 تهیه کیتوزان 

 18 درجه سانتیگراد به مدت 28دمای  در و شد اضافه موالر 2 سود لیتر میلی 28 ، میگو شده خشک ضایعات پودر از گرم 8 به

 سانتریفوژ دقیقه 11 مدت به rpm 2111 در فوق مخلوط سپس .شد گذاری نمونه، گرمخانه کردن دپروتئینه منظور به دقیقه

 اسید لیتر میلی 28.  شد شو شست بار مقطر چندین آب با حاصل رسوب. شد ریخته دور و سطحی جدا قلیایی مایع و گردید

 قرارداده معدنی امالح زدودن منظور به ساعت 16مدت  درجه سانتیگراد به 81دمای  در و افزوده رسوب به موالر 1.8 سولفوریک

 داده شستشو چندین بار برای مقطر آب با رسوب سپس.  شد سانتریفوژ دقیقه 11 مدت به rpm 2111در  نمونه آن از پس . شد

نسبت )  درصد به 2 سدیم هیدروکسید محلول با شده خشک پوست میگوی شده، استخراج کیتین سازی خالص منظور به .شد

 برای.  شد حاصله شسته رسوب و قلیایی مخلوط سپس درجه سانتی گراد دپروتینه شد. 11دمای  در ساعت 2 مدت ( به31:1

 درجه سانتیگراد  به 61در  41:1 (V/W)نسبت به درصد 11 استیک اسید مجاورت در مخلوط فوق، رسوب از کیتوزان استخراج

 فاز pH شد. جدا دقیقه 18 مدت به rpm 4111دور  با سانتریفوژ توسط خالص و خام کیتین سپس و گرفت قرار ساعت 6 مدت

 کیتوزان به صورت هنگام، این در.  شد رسانده 1 حدود به موالر 4 سود با ، است استیک اسید در محلول کیتوزان حاوی که رویی

 استون و اتانول آب مقطر، با کیتوزان و خام کیتین یعنی حاصل رسوب دو هر . شد نشین ته سپس و آمده در محلول در معلق

 ساعت 24 درجه سانتیگراد به مدت 118دمای  با فور دستگاه در حاصل رسوب درجه سانتیگراد خشک شدند. 21دمای  در و شسته

 (.2113تعیین شد)علی آبادی و همکاران،  خشک نمونه وزن و شد داده قرار

 تهیه نانو ذرات کیتوزان

شود. سپس محلول تری پلی درصد آماده می 1مولکولی متفاوت، با حل کردن کیتوزان در اسید استیک محلول کیتوزان با وزن 

تری  –شود. در ادامه محلول کیتوزان با تری پلی فسفات مخلوط شده تا نانو ذرات کیتوزان درصد آماده می 1.8فسفات با غلظت 

شود تا پیوندهای عرضی بین نانوذرات به خوبی تکان داده می پلی فسفات آماده شود. این محلول به مدت یک ساعت به آرامی

 (.2114شود)لیو و همکاران، تری پلی فسفات آماده می –تشکیل شود. بعد از این مرحله نانو ذرات کیتوزان 

 ويژگي های کیتوزان

 محلول است و به ازای هر یک واحد گلوکزآمین، یک بار مثبت دارد. 6.8کمتر از  pHدر 
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 % است.1181% تا 851اتصال آب به کیتوزان از ظرفیت 

کیتوزان،  ویسکوزیته آن کاهش می یابد. HClدر  pHدر اسید استیک، ویسکوزیته آن افزایش می یابد اما با کاهش  pHبا کاهش 

 (.2113)هی و لئو،  ، غیر سمی و زیست تخریب پذیر استزیست سازگار

 کاربردهای کیتوزان در صنعت :

 ي کیتوزان در صنعتکاراي -1جدول 

 افزودنی غذای حیوانات -طعم دهنده-نگهدارنده تغذیه

 کروماتوگرافی -جداسازی پروتئین -تثبیت آنزیم و سلول بیوتکنولوژی

 لوسیون -بهداشت مو، پوست و دهان -مرطوب کننده لوازم بهداشتی و آرایشی

 حذف باقیمانده های رادیواکتیو زدودن آالینده های محیطی

 حشره کش -کود کشاورزی

 انعقادخون-بخیه جراحی-دندانپزشکی -التیام زخم وسوختگی پزشکی

 منعقدکننده -حذف یون های فلزی تصفیه آب و فاضالب

 

 نانو لیگنو سلولز

لیگنین به شبکه پلی آمروف، ترموپالستیک و سه بعدی اطالق می شود که بر پایه واحدهای فنیل پروپان )مونومرهای آروماتیکی( 

دهد. ساختار گیاهان لیگنینی شده را لیگنین تشکیل می% مواد جامد 31تا  21است و در دیواره سلولی گیاهان وجود دارد. تقریبا 

ریل الکل و پاراسپنابیل الکل ای فنیل پروپان آروماتیکی هستند که شامل پاراکوماریل الکل، پاراکونیفشیمیایی لیگنین شامل واحده

ساختار لیگنین در پهن برگان و سوزنی از نظر واحدهای الکلی متفاوت است. واحدهای فنلی )الکلی( از طریق اتصاالت اتری   است.

می توان مواد را به اجزا کوچک تا حد یک  با استفاده از فن آوری نانو (.2116 کربن به یکدیگر متصل هستند)آلکوا و هومز،-کربنو 

بهره مندی از ویژگی های خاص فیزیکی، شیمیایی و یی در مقیاس نانومتر امکان هامیلیاردم متر تقسیم کرد. با تولید ساختار

در  .تکنولوژی های جدید با کارایی باال منتهی می شودوجود دارد. بنابراین استفاده از این فن آوری به محصوالت و مکانیکی ذرات 

 -سلولز از شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر تهیه گردید که جهت تولید آن از فرایندهای شیمیاییاین مطالعه نانو فیبر لیگنو

 شد.مکانیکی استفاده
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 مکانیسم حذف فلزات توسط کیتوزان و لیگنو سلولز 

دهد : جاذبه الکتروستاتیک یا تبادل یونی، ، از طریق یک یا چند تعامل مخلوط رخ میلیگنوسلولزیا جذب فلز بر روی کیتوزان 

های های آمین حاضر در ساختار کیتوزان، به شدت با یونگروه (.2113کردن یا هماهنگی و تشکیل جفت یون)هی و لئو، چلیت 

های تواند با کاتیوندارند که میمیهای آزادی را نگهگروه، الکترونهای نیتروژن این دهند، به این دلیل که اتمفلزی واکنش می

شود. با این حال پروتوئینه شدن این گروه آمین در میفلزی واکنش دهد. این مکانیسم منجر به جذب فلز مورد نظر از فاضالب 

کیتوزان در شکل  ونی را نیز جذب کند.پلیمر کیتوزان ممکن است به الکتروستاتیک آن منجر شده و از این طریق ترکیبات آنی

های عملی مناسب نیست، دلیل آن نیز مقاومت مکانیکی نسبتا پایین آن، عدم انتخاب مناسب برای فلز اصلی خود برای استفاده

 در ارتباط با لیگنو (.2112چان هان و همکاران، های بسیار آلوده و یا فاضالب است)چنین ظرفیت کم جذب در آبهدف و هم

 ساختار سلولز و لیگنین در درهیدروکسیلی، کربوکسیلی، فنلی و آلدهیدی موجود های عاملی توان گفت که گروهسلولز نیز می

 ایجاد بار منفی کرده و هاحذف میکند. در واقع این گروههای فلزات ایجاد پیوند کرده و فلزات را از درون آب محیط آبی با یون

 (.2116کنند)آلکوا و هومز، کاتیون های فلزی را جذب می

 تواند فرایند جذب فلز را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از :عواملی که می

 ، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه محلول فلزیpHدما، 

 pH ثیرأت

pH های فلزات سنگین توسط کیتوزان و لیگنوسلولز است. مقدار محیطی برای جذب یونترین عامل زیستمحلول، معموال مهمpH 

های دهد بلکه محلول شیمیایی فلزات سنگین، واکنشمحلول نه تنها تفکیک محل زیست توده را به شدت تحت تاثیر قرار می

 دهد.اکسیداسیون و کاهش، بارش و جذب قابل دسترس از فلزات سنگین را نیز تحت تاثیر قرار می

 تماسزمان 

زمان تعادل جذب تا حد زیادی در میان مواد مبتنی بر کیتوزان از مقیاس چند دقیقه تا چند روز متفاوت است. معموال چند ساعت، 

از یک دقیقه تا  IIبرای رسیدن به وضعیت تعادل جذب فلز بر روی کیتوزان الزم است.به عنوان مثال زمان جذب تعادل برای مس 

 روز گزارش شده است. 12

ساعت در مقایسه با  21ساعت به  111میکروسفرهای متخلل شده کیتوزان توسط پلی اتیلن گلیکل، زمان تعادل را از 

 (.2114اند)لیو و همکاران، سفرهای بدون تخلخل کاهش دادهمیکرو
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 بحث و نتیجه گیری

زه ذرات دارد. بنابراین فرم جاذب بسیار عملکرد جذب فلز بستگی به حالت فیزیکو شیمیایی ماده جاذب مانند سطح، تخلخل و اندا

فرم کوچک پلیمر مانند پودر، ممکن است سینتیک جذب را بهبود بدهد، با این حال برای یک ستون با بستر ثابت در  مهم است.

به  نیست. های جدی هیدرودینامیکی مناسبریزی واقعی، به علت اثر گرفتگی، افت فشار بزرگ و محدودیتآزمایشگاه و یا در برنامه

عنوان بهترین شکل جاذب برای حذف های ژل، با دارا بودن سطح بزرگ و تخلخل باال، همراه با اتصاالت عرضی بهطور کلی دانه

تعدادی از فواید  2شماره جهت ارزیابی کارایی کیتوزان و لیگنوسلولز در جدول  شوند.میفلزات سنگین از محلول آبی در نظر گرفته

 (.2113این دو ماده جاذب آورده شده است)وانگ و چن،  هر کدام از

 مقايسه فوايد دو جاذب نانو کیتوزان و نانولیگنوسلولز -2جدول

 نانولیگنو سلولز نانو کیتوزان

 زیست تخریب پذیری زیست  تخریب پذیری

 دارای قابلیت تجدید شوندگی دارای قابلیت تجدیدپذیری

 سال(فراوان )صدبیلیون تن در  فراوان

 قیمت پایین ماده اولیه استفاده از یک ماده زائد جهت حذف آلودگی

 فعالیت شیمیایی سطحی باال های فلزیها و آنیونقابلیت جذب کاتیون

 مقاومت ویژه باال ظرفیت باالی جذب فلز

 ضریب الغری باال فلز مورد نظر  عملکرد مناسب جهت حذف

 

و قابلیت انتخاب فلز هدف در یک محیط آبی  داشتههای فلزی را ها و آنیونایجاد واکنش با کاتیونباتوجه به اینکه کیتوزان قابلیت 

-باشد و هزینهرا میاو از طرفی سلولز نیاز به اصالح سطحی جهت امتزاج با پلیمرهای غیرقطبی را دداردآلوده به فلزات مختلف را 

توان نتیجه گرفت که کیتوزان نسبت به سلولز تر است میکیتوزان بیش های موجود از تولیدهای استخراج آن با توجه به روش

 های آلوده است.جاذب بهتر و مناسب تری جهت حذف فلزات سنگین از آب
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Abstract 

Heavy metal pollution is considered a serious problem worldwide, especially in developing 

countries. Heavy metals are such as pollutants that damage the environment and endanger 

human health , animals and plants. Among the various methods of treatment , a promising 

approach for treating the pollutants considered. In recent years, great attention is to the role 

of nanotechnology in clean water and waste from heavy metal. The purpose of this study 

was to compare the effectiveness of chitosan nanoparticles and nano lignocellulose for the 

removal of heavy metals in aquatic environments . For this purpose, the properties of 

chitosan and lignocellulose separately stated , then the efficiency of the sorbent to remove 

heavy metals and parameters on the adsorption of the adsorbent , time and pH on the 

absorption of the solution provided water and finally with the benefits of each of the 

absorbent with each other more favorable for the removal of heavy metals was introduced. 

 
Keywords: Pollution , heavy metals , nano chitosan , Nano  Ligno cellulose. 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

