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 :چکيده
 جالب موضوع يك سمی مواد با آلوده فاضالب و خاك اصالح براي زيست محیط با سازگار و موثر آوريهاي فن هزينه افزايش

 و سمیت دلیل به كادمیومتجمع فلزات سنگین در آب و خاك، يك مشکل زيست محیطی بسیار مهم می باشد. است جهانی
 بندي طبقه اول درجه هاي آالينده از يکی عنوان آمريکا به زيست حفاظت محیط سازمان توسط ژيکی بیولو تجمع قابلیت

 طبقه سرطانزايی بودن آزمايش مثبت اساس بر (1B)گروه انسان ايزسرطان احتمالی ماده يك عنوان به را وكادمیوم شده

آثار جنبی نامطلوب براي سالمت محیط  سريع و ،طمئن كه ضمن رفع آلودگی كم هزينهرائه يك روش ما است كرده بندي
 اما ،است رفته بکار و گرفته قرار مطالعه مورد سنگین فلزات حذف جهت مختلفی نداشته باشد بسیار ضروري است، روشهاي

ارزان قیمت مثل گیاه پااليی  در سال هاي اخیر روش هاي تصفیه طبیعی مناسب و به دلیل هزينه زياد و كارايی محدود،
 محیط با سازگار عمومی، محبوبیت بر عالوه كه است جديدي نسبتاً فن آوري مورد بررسی قرار گرفته است. گیاه پااليی

سنبل آبی جهت حذف كادمیوم از  پااليندگی ظرفیت و توان است هدف از اين مطالعه تعیین هزينه كم و پايدار زيست،
و میزان تبعیت فرآيند جذب  pHمحیط آبی می باشد عواملی مانند غلظت اولیه كادمیوم ، زمان تماس، جرم جاذب، 

مان نتايج نشان داد كه بهترين راند .قرار گرفتكادمیوم بوسیله سنبل آبی از ايزوترم هاي فروندلیچ والنگموير مورد مطالعه 
( اتفاق .=6/6pH) و ساقه ( 12) ساعت، دوزجاذب سه بوته 03شرايط اپتیمم )زمان ماند در 99حذف كادمیوم بیشتر از% 

جرم  با افزايش و میلی گرم در لیتر كادمیوم راندمان حذف تغییري نمی كند 22/2به  22/3 افزايش غلظت اولیه از با ،افتاد
ايزوترم  فرآيند جذب كادمیوم از ،ماندكمتري جهت تعادل بدست می آيدزمان  افزايش يافت و جاذب راندمان حذف

( تبعیت می نمايد. در نهايت می توان نتیجه گرفت كه سنبل آبی يك گیاه امیدواركننده با 2R= 92/3) چفروندلی
 فاضالبها بخصوص فاضالب صنايعدر پساب  فلزات سنگین جهت حذف پااليشگر يك عنوان به می تواند عملکردهاي عظیم

 مورد استفاده قرار گیرد.
 

 جاذب سنبل آبی، كادمیوم، گیاه پااليی، كلمات كليدي:
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The study of cadmium elimination from the water (aqueous) environment in 

phytoremeiation process using the water hyacinth (Eichhornia crassipes) 

 

Abstract 

Increasing the cost of effective and environmentally friendly technologies for amendment 

of soil and sewage contaminated with toxic materials is a global interesting issuer. The 

accumulation of heavy metals in the water and soil is a very important problem of 

environment. Due to the toxicity and biological accumulation capability, cadmium has been 

classified by the United States environmental protection agency as one of the first rate 

pollutants, and based on positive results of carcinogenicity have considered it as a probable 

human carcinogenicity material (group B1). Providing a reliable method, that in addition to 

pollution elimination, can be low-cost, fast and has not undesirable side effects for 

environment health, is necessary. Various methods have been studied and applied in order 

to eliminate the heavy metals, but due to high-cost and low (limited) efficiency, in recent 

years, natural, suitable and low-cost (cheap) purification methods such as phytoremeiation 

were studied. Phytoremeiation is a relatively new (modern) technology that in addition to 

public popularity is a environmentally friendly, stable (sustainable) and also low-cost 

method. This study is aimed to determine the refining potential and capacity of water 

hyacinth (Erichhornia crassipes) in order to eliminate the cadmium from water (aqueous) 

environment. Factors such as initial concentration of nitrate and cadmium, time variants, 

adsorbent mass, PH and sulfate ion impact in elimination yield, and also the adherence level 

of nitrate and cadmium absorption from the Freundlich and Langmuir isotherms using the 

water hyacinth were studied. The result show that the best efficiency of cadmium, more 

than 99%, was occurred in the optimum conditions (retention time of 03 hours, adsorbent 

dose of three plants (12 stems) and PH=6.6).By increasing the initial concentration, the 

elimination efficiency does not change and by increasing the adsorbent mass the 

elimination efficiency is increased and the lowest retention time is obtained for the 

equilibrium (balance). The process of cadmium absorption follows of Freundlich isotherm 

(R2=3.92). Finally it can be concluded that Eichhornia crassipes, a promising plant with 

great functionality, can be used as a refiner in order to eliminate the heavy metals in sewage 

effluents, particularly industries’ sewage.  

 

Keywords: cadmium, phytoremediation, water hyacinth (Eichhornia crassipes), adsorbent.  

 

 

 مهدمق -1

 خانگی، پسابهاي انواع تخلیه .گردد می آبی منابع هدررفتن به باعث كه است عواملی مهمترين از يکی آلودگی

 خطر بارندگی، كمبود آبی، منابع بودن محدود. دارند آلودگیها اين در اي عمده سهم كشاورزي زهکشیهاي و صنعتی شهري،

 فلزات وسیله به زيرزمینی و سطحی آبهاي آلودگی افزايش و سو يك از آب مجدد بازيابی اهمیت و كشور در آبی كم بحران

 اين حذف جهت در را محیطی زيست حلهاي راه يافتن ديگر، سوي از صنعتی پساب از حاصل هاي آالينده ساير و سنگین

جمله  مهار آلودگی منابع مذكور، هزينه هاي بعدي از( Dermentzis et al,2311) سازد می ضروري منابع، از مواد

حد قابل مالحظه اي كاهش  تا را و باالخره هزينه هاي مربوط به حفاظت محیط زيست بهداشت درمان تصفیه، و پااليش

 توانمی  اين در حالی است كهدر سطح جهان نامساعد و بحرانی بوده  آب وضعیت كنونی منابع (1036 محسنی،) می دهد،

در دهه گذشته ورود آالينده ها با  شويم آب جهانی بحران يتوسعه و گسترش از مانع موجود هايآوريفن از برداريبهره در

منشاء انسانی مانند فلزات سنگین درون اكوسیستم، به مقدار زيادي افزايش يافته است كه اين به عنوان يك خطر جدي 

 زيست محیطی و باعث مشکالت سنگین غلظت باالي فلزات (1023،كريمی) براي حیات اكوسیستم زمین به شمار می آيد

 جدي تهديد يك غذا، زنجیره سرتاسر در آن تجمع و زيست محیط روي بر منفی تأثیر خاطر بهكادمیوم  شتی می گرددبهدا

فلز بسیار سمی است كه عامل مرگ و میر بوده، بیماري جدي ناشی از آن در انسان بیماري  اينباشد  می بشر سالمتی براي

. اثرات اصلی سمیت كادمیوم بر ريه ها، كلیه (تغییر شکل دردناك اسکلتی استوماتیسم يا )رايتايی  -ايتايی بیماري به نام

ها و استخوان هاست. كادمیوم، مقاومت در برابر باكتري ها و ويروس ها را كاهش می دهد. همچنین ممکن است باعث 
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 تخريب و كلیه تخريب –مینرال زدايی اسکلت و افزايش شکنندگی استخوان و خطر شکستگی شود. فشار خون باال 

ون از جمله عوارض كادمیوم است. عقیم شدن، آسیب به سیستم عصبی مركزي، آسیب به سیستم ايمنی، خ قرمز گلبولهاي

ادمیوم می تواند در برخی از آنزيمها جانشین روي ك و سرطان اشاره كرد DNAناهنجاري هاي روانی و آسیب احتمالی به 

موجب از دست رفتن فعالیت كاتالیزوري آنزيم و نهايتاً سبب بروز عالئم بیماري  آنزيمشده و با تغییر در ساختمان فضائی 

 سمیت حاد با كادمیوم، ممکن است باعث مرگ حیوانات و پرندگان شده و مسمومیت شديد در آبزيان ايجاد كند شود.

 (1023 ،)رمضانی

براي  mg/L 330/3 ، مقدار1990سال  دركیفیت آب،  -دستورالعمل هاي آب آشامیدنیخرين ويرايش آبر اساس 

 mg/L330/3 میزان آاليندگی را براي كادمیوم كادمیوم در آب آشامیدنی توصیه شد. سازمان محیط زيست آمريکا، حداكثر

 0/2موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران حداكثر مجاز كادمیوم در آب آشامیدنی را به ازاي مصرف  توصیه می كند.

سازمان حفاظت محیط زيست ايران غلظت  توصیه می كند. mg/L 330/3كیلو گرمی، 33ز براي يك فرد لیتر در رو

 ،mg/L1/3كادمیوم را در فاضالب براي تخلیه به آب هاي سطحی، چاه هاي جاذب و مصارف كشاورزي و آبیاري به ترتیب 

mg/L1/3  وmg/L30/3عدم نیز و دربدن، فلز اين تجمعی خاصیت همچنین و زيانبار اثرات به توجه با توصیه می كند 

  (Deen et al,1932؛ 1021 ،اسدي) است ضروري امري پسابها از آن حذف آن، زيستی تجزيه

 مناطق پساب صنعتی، كارخانجات از ناشی اتمسفري آلوده رسوبات بستر، سنگ و خاك فرسايش طريق از كادمیوم

 (,Se Gupta et., al  2332) شود می آبی هاي اكوسیستم كشاورزي،وارد در كود و لجن از استفاده و آلوده

 توان می روشها اين جمله از است رفته بکار و گرفته قرار مطالعه مورد سنگین فلزات حذف جهت مختلفی روشهاي

در سال  ،اين روشها به دلیل هزينه زياد و كارايی محدود اما كرد اشاره... و الکتروديالیز يونی، تعويض شیمیايی، ترسیب به

هاي اخیر روش هاي تصفیه طبیعی مناسب و ارزان قیمت مثل گیاه پااليی مورد بررسی قرار گرفته است گیاه پااليی 

 از جذب و میکربی جمعیتهاي حمايت با پااليش غیرمستقیم مستقیم، تجزيه طريق از آلودگیها ن،آ طی فرآيندي هست كه

 نسبتاً فنآوري گیاه پااليی(McCutcheon.,2330)  شوند می تصفیه گیاه بافت يا ريشه ناحیه در تغلیظ آب و يا خاك

 براي كشورهاي درحال توسعه بسیار مناسب و و پايدار ،زيست محیط با سازگار عمومی، محبوبیت بر عالوه كه است جديدي

 (Hazrat et al.,  2310).صرفه اقتصادي دارد

 رفع روشهاي در ويژه به. آيد حساب به مزيت يك تواند آنها می بافتهاي در عناصر تجمع افزايش براي گیاهان توانايی

  می شود گیاهان وسیله سنگین به آلوده به فلزات مکانهاي پاكسازي به منجر كه باشد مؤثر تواند می زيستی آلودگی

(Orcutt et al., 2333) محیط اضافی فسفر و نیترات حذف منظور به سنگین، عناصر حذف عالوه بر مختلف از گیاهان 

 قدرت آبی اسفناج و سنبل آبی از كاهوي آبی بیشتر مطالعه، مورد گیاه سه بین از به طوريکه .می شود استفاده نیز آبی

 ( ( ,Sundaralinga et al., 2312داده است اختصاص خود به را فسفر و نیترات جذب

 فلزات حذف قابلیت اين كه گرفته قرار توجه مورد اً اخیر تاالبها اصالح براي فلزات تجمع دهنده گیاهان ارزش

  ((Black et al.,1992 است موسوم گیاه پااليی پديده به آلوده خاكهاي و آب از عناصركمیاب و سمی سنگین

 اندامهاي به را آنها و جذب آبی محیط يا خاك از را فلزي عناصر گیاهان، يافته استقرار هاي ريشه پااليی، گیاه در

 از زمین سطح بااليی اندامهاي فلز، انباشت و گیاهان كافی رشد از پس .كنند می هدايت شدن انباشته جهت ساقه هوايی

  (Nanda Kumar et al.,1990).شود می فلزات امکانپذير دايم حذف در نتیجه و شود می حذف و برداشت گیاه

 را خود هاي شاخساره در شده انباشته فلزات غلظت به بااليی تحمل يا و سمزدايی براي مکانیسمهايی بايد پاالينده گیاهان

 20 حداقل .دارند را سنگین فلزات جذب كه پتانسیل اند شده شناسايی خاصی گیاهان طبیعی، محیط در .باشند داشته

 ((Baker and Walker., 1929 .اند شده شناخته سنگین فلزات حد از بیش انباشتگی خاصیت با گیاهی خانواده

 (1999) Greger كادمیوم جاذب فوق، كند ذخیره لیتر كادمیوم در میلی گرم 133 از بیش كه گیاهی كرد اظهار 

 (Brix, 1990) .است لیتر در گرممیلی 1333 از بیش سرب و نیکل مس، كربنات، براي میزان اين ،تاس

اما اين علم توسعه بسیار سريعی داشته است سال از كاربرد اولیه فناوري گیاه پااليی در دنیا می گذرد  13 نزديك به

پااليی يك روش به نسبت جديد است؛ اما كاربرد آن گرچه گیاهكتیو كاربرد دارداو امروزه در مورد مواد آلی معدنی و راد

در زا هاي آلوده به مواد پرتوااليش آبهايی با استفاده از گیاهان آبی براي پپژوهش 1962قدمت طوالنی دارد. در سال 

هاي آلوده بدون نشان دادن عاليم اي روسیه شروع گرديد. آنها دريافتند برخی گیاهان رشد يافته در خاكمناطق هسته

 پساب، تصفیه منظور به مطالعه ( اولین1039)رحمانی، هايشان هستند.سمیت قادر به تجمع مقادير باالي فلزها در بافت

 بزرگ سیستم اولین سپس .گرفت صورت وسیله ناسا به 1931 سال در آبی عدسك و سنبل آبزي شناور توسط گیاهان

 سی می در ناسا، به متعلق استنیس. سی جان فضايی مركز در 1932 سال در شهري فاضالب تصفیه براي آبزي گیاهان

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

2 

گیاه پااليی يك تکنیك با صرفه اقتصادي محیط زيستی و علمی است كه  (McCutcheon.,2330)  شد ساخته پی سی

براي كشورهاي در حال توسعه مناسب است و تجارتی با ارزشی به حساب می آيد. متاسفانه علی رغم اين پتانسیل هنوز در 

پااليی در يك آوري گیاه فنمزاياي قابل توجه  برخی از كشورها مانند كشور ما به عنوان يك فناوري استفاده تجاري ندارد.

درصد  03كند. براي مثال اكنون مراحل تجاري شدن خود را طی میدهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و هم

پااليی فلزهاي سنگین و هاي گیاهاختصاص به پروژه 2333در سال  EPAهاي پژوهشی سازمان محیط زيست آمريکا پروژه

 در اي، نقطه وغیر اي نقطه خطرناك آالينده منابع كنترل براي آمريکا در پااليی گیاه فناوري ينههز مواد راديواكتیو داشت

 شیمیايی و فیزيکی روشهاي ساير از درصد كمتر درصد 23 تا 63 درحدود رسوبات و زيرزمینی و سطحی آبهاي خاك،

 شرايط محیط، در آلودگی زياد عمق آن، محدوديتهاي ترين مهم جمله از ولی (Morikawa,2330) است شده برآورد

 فناوري، اين تجاري اجراي موانع از ديگر يکی ((Lebeau., 2333 است آالينده باالي وغلظتهاي گیاه نامساعد اقلیمی

 تولیدمی خطرناك بیومس زيادي مقدار گیاه، توسط آلودگی ازكاهش پس. است آلوده گیاهان مصرف چگونگی

 ؛(Ineel, 2332. شده پیشنهاد آلوده گیاهان بیومس مديريت براي كه است روشی دو كردن، متراكم و كمپوست.شود

(Iyer,2332 

 استفاده فاضالبها در موفقیت با آسانی به آبی سنبل ،شدمهمی از اكوسیستم هاي آبزي می باسنبل آبی يك بخش 

 زهکشی آب سنگین فلزات آسانی به (Brix, 1990) است بخشیده بهبود غیرآلی و آلی مواد كاهش با را آب كیفیت و شده

سنبل آبی  (Ismail et al., 1996) يابند تجمع گیاه اين توسط می توانند كمیاب عناصر از برخی. می دهد كاهش را

(Eichhornia crassipes)  اسفنجی شکل به و يافته اند شکل تغییر كه دمبرگهايی به وسیله كه آبزي است گیاهی 

 Center et al., 1921) )بماند شناور آب سطح روي می تواند دندرآمده ا

 گیاه اين. باشد حال كمك محیطی زيست مشکالت رفع در راه می تواند پااليشگر يك عنوان به گیاه اين از استفاده

 برزيل در آمازون از و است جهان مناطق گرمسیري بومی  E. crassipes. می باشد نیز بااليی زينتی ارزش داراي همچنین

 شده است پراكنده كارائیب بزرگ جزاير و مركزي ـ جنوبی آمريکاي از قسمتهايی ونزوئال، جمله از ديگر مناطق تا گرفته

(Edwards et al.,1930) 

 اخیراً كه باشد مطرح مذكور روشهاي مناسب براي جايگزينی عنوان به تواند می پااليی گیاه روش از استفاده

 شود می اشاره مورد چند به ادامه در كه شده متمايل اين سمت به زيادي تحقیقات

 شیرين آب از روي و نیکل سرب، منگنز، مس، كروم، كادمیوم، سنگین فلزات مقدار محسوس حذف در سنبل آبی

 Sultan et al., 2330)) است موثر كم غلظت در مخصوصاً

 طول در را رشد كمترين كادمیوم جمله از سنگین فلزات تأثیر تحت تربچه گیاه كه است داده نشان تحقیقات

 رشد كه دريافتند سنبل آبی روي یتحقیق طی) 1022 همکاران، و )درواري میدهد نشان خود از ريشه و هوايی اندامهاي

 كاهش لیتر( در گرممیلی 2) 2 كادمیوم زياد غلظت با اما كرد پیدا افزايش لیتر در میلی گرم 1 و .0/3گیاهانی  در نسبی

 (Lu et al., 2332). يافت

قرار  بررسی مورد كادمیوم فلز انباشت در كاج و مورد گیاه دو پتانسیلدر تحقیقی  (1090همکاران ) و آرانی مصلح

 )مصلحاست  خاك كیلوگرم 1  در میلی گرم 1333 مورد، گیاه توسط كادمیوم جذب مقدار حداكثر نتايج نشان دادكهگرفت 

 ( 1090همکاران و آرانی

 سمی عنصر دو جذب براي سیمین سرو و چنار گونه درختی دو توانايی پااليی گیاه شیوه از استفاده با بررسیدر يك 

 آالينده، غلظتهاي باالي در چنار گونه برگ كه گرفت و نتايج نشان داد قرار بررسی مورد را برگ طريق از سرب و كادمیوم

 (1026،طلب )آفتاب است داشته كادمیوم و سرب جذب در بیشتري توانايی

 90 ساعت 22 از بعد كادمیوم حذف آبی راندمان محلولهاي از كادمیوم حذف در كلزا گیاه زائدات كارايی بررسی با

 (1092همکاران  و عمويی) است بوده درصد

 مواد بسیاري و گندم سبوس و برنج سبوس بادام زمینی، و بادام پوست پرتغال، پوست اره، خاك شلتوك، از استفاده

 فلزات سطحی جذب جهت خوبی كارايی كه شده است گزارش سنگین فلزات جاذب به عنوان مختلف محققین توسط ديگر

    (Wan et al.,Hanafiah,  2332)  .داده اند نشان خود از

 در خصوص به سنگین، فلزات به آلوده محیطهاي در را آن میتوان سنبل آبی، پااليندگی ظرفیت و توان تعیین با

 فلز حذف در سنبل آبی پتانسیل ارزيابی منظور به آزمايش اين .داد قرار استفاده مورد فلزات حذف اين براي آبی محیطهاي

  .درآمد اجرا مرحله به كادمیوم سنگین
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 مواد و روشها -2

 آزمایشات انجام -2-1

و توسط  شستشو با آب شهر و آب مقطر ريشه گیاه چندين بار ،سطح روي از آلودگیها حذف به منظور بتدادر ا

آب آن  ريشه گیاه و بعد كامالًیري شد جهت اطمینان از تمیز شدن دستگاه هدايت سنج آب خروجی شستشو اندازه گ

 گرديد.گرفته شد. و از آن براي تهیه دوزهاي مختلف جذب استفاده 

مقطر  ببلژيك و آ Kem Labاز شركت  كادمیوماستفاده از استاندارد مرجع  بارا كادمیوم به آلوده بآ هاي نمونه

 فاضالب و آب آزمايشگاه دستورالعمل معیار از مختلف غلظتهاي با كادمیوم تهیه محلولهاي )براي سازي گرديد قیقر

 به محلول هاي pH .شد گذاشته كنار استاندارد شاهد نمونه بعنوان نیز شده ساخته محلولهاي از مقداري شد( استفاده

 داشتن نگه ثابت با شده ذكر متغیرهاي اثر شدند آماده متفاوت هاي pH در موالر 1 سود و موالر1 كلريدريك اسید وسیله

آزمايشات  pH (1/0، 0/0، 6/6، 0/2  ،11)براي بررسی تاثیر مثالً گرفت قرار بررسی مورد آنها از يکی تغییردادن و كدام هر

 22میلی لیتر به مدت  233میلی گرم بر لیتر و حجم  30/1 برابر با كادمیومسی سی با غلظت مشخص  1333در يك بشر 

با سطح براي محلول ساختگی  0بهینه به منظور بررسی اثر مدت زمان تماس در pHپس از تعیین  گرديدساعت انجام 

انجام بهینه  pH ساعت در 03میلی لیتر به مدت  233میلی گرم بر لیتر و حجم 30/1 برابر با كادمیومغلظت مشخص 

 ترتیب بهسنبل آبی  مختلف جرمهاي با آزمايش بهینه، جاذب جرم مشخص كردن برايتعیین زمان بهینه  ازپس  گرديد

شرايط بهینه  درمیلی  233میلی گرم بر لیتر و حجم 30/1برابر با كادمیومبا غلظت مشخص  يك بوته  دو بوته و سه بوته

 جذب آزمايشهايكادمیوم حهت تعیین غلظت بهینه استاندارد  شود محاسبه بهینه جرم جاذب تا شد بررسیpH  زمان و

 انجامو زمان و جرم جاذب بهینه  pHدر  كادمیوم لیتر بر گرم میلی 22/2، 00/2 ،30/2، 30/1 ،22/3 اولیه باغلظتهاي

 د تا غلظت اولیه بهینه مشخص گردد. شدن

 يونهاي غلظت سپس و شدند داده بورع متر کرویم20/3 واتمن یصاف كاغذ ازدر فواصل زمانی معین  ها نمونه همه

 محصول فیلیپس شركت اتمی محصول جذب اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با جذب بعداز و قبل محلولها در فلزي

 و محاسبه حذف و درصد ندشد گیري اندازهدستگاه جذب اتمی  باكادمیوم مقدار PU 9233 مدل فیلیپس شركت

 ;اولیه غلظت از تابعی به صورت وفروندلیچ النگمیر جذب ي ها مدل با آزمايش هاي داده .آمد بدست بهینه مقدارهاي

 .شد استفاده( 1) رابطه از تعادلی جاذب جذب ظرفیت محاسبه براي. شدند داده مطابقت كادمیوم

(1) qe=(C3-Ce)V/m 

 

حجم نمونه هاي آزمايشگاهی تهیه شده  v ،جاذب گرم يك در كادمیوم شده جذب جرم گرم میلی eq در اين معادله

حسب میلی باقیمانده بر كادمیوم غلظت ecحسب میلی گرم بر لیتر بوده و بر كادمیومغلظت اولیه  3cدر تحقیق می باشد 

گرم مورد استفاده برحسب  سنبل آبینیز جرم جاذب  mمی باشد و  سنبل آبیگرم بر لیتر بعد از جذب آن توسط جاذب 

 .می باشد

 (1022 همکاران، و حیدري). میدهد نشان را فروندلیچ و النگمیر مدلبه ترتیب مدل  0و  2روابط 

(2) qe=(qm.b.Ce)/(1+b.Ce)       

(0) qe= KF.Ce1/n                      

 

Ce لیتر، در گرم میلی برحسب فلزي يون تعادلی غلظتqe گرم، بر گرم میلی برحسب شده جذب يون مقدار qm 

 گرم میلی بر گرم میلی برحسب النگمیر جذب تعادلی ثابت  bگرم بر گرم میلی برحسب فلزي يون جذب ظرفیت حداكثر

  . هستند جذب شدت و ظرفیت شاخصهاي ترتیب به فروندلیچ ثابتهاي و n و  Kfضرايب .است

 

 بحث و نتایج -3

 سنبل آبی از استفاده با كادمیوم جذب میزان بر پساب اولیه غلظت جرم جاذب و ،تماس زمان pHاثر بخش اين در

 .گرفت قرارخواهد بررسی و بحث مورد

 

 حذف ميزان روي بر پساب اوليه pH تاثير -3-1

گونه  تعیین غلظت در اساسی نقش محلولpH  باشد می اولیه محلول pHجذب  فرآيند در مهم پارامترهاي از يکی

 كاهش يا حذف در سنبل آبی جذب روي ظرفیت بر مصنوعی پساب pHاثر  قسمت اين در .دارد محلول در موجود كاتیون
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 توسط سنبل آبی كادمیومبر راندمان حذف  pHدر خصوص تأثیر  .گرفت قرارخواهد بررسی و بحث مورد كادمیوم يون

میلی گرم  30/1 بامشخص شده برابر حاكی از آن است كه در غلظت  1 در نظر گرفته شد نمودار11تا 1/0بین  pHمحدوده 

درصد بوده كه بیشترين مقدار حذف می  10/92برابر با میزان حذف  =6/6pHساعت در  22بعداز گذشت  كادمیومدر لیتر 

درصد حذف كادمیوم با افزايش  .هاي مختلف متفاوت می باشد pHراندمان حذف در  مالحظه می شودطور كه  همان باشد،

 pHنمايد( و حداكثر جذب، با نزديك شدن به افزايشی هر چند ضعیف را دنبال میروندي ) يابدافزايش می ،pHمیزان 

يابد. )بعد از آن شاهد سیر نزولی درصد ، درصد جذب كاهش میpHبعد از آن با افزايش  افتد.می            خنثی اتفاق

كرد كه سیر نزولی سرعت بیشتري را است. بايد توجه ، درصد حذف كاهش يافتهpHباشیم(. به طوريکه با افزايش می  حذف

 دلیل به pH با كاهش .)مناسب رشد سنبل آبی نیز در محدوده خنثی می باشد pH دارداز طرفی نسبت به نیمه ديگر دارد

 آن از سريعتر باشد می يون كادمیوم از كوچکتر هیدروژن يون اندازه كه دلیل اين به محلول در هیدروژن يون شدن آزاد

 جذب قابلیت هیدروكسید يون شدن آزاد نیز بدلیل pHافزايش   با . می دهد كاهش را جذب ظرفیت و شده جذب

 است گرديده ارائه (1029)بروجنی توسط مشابهی نتايج يابد( می كاهش كادمیوم

 

 
 ساعت 22در pHبر اساس تغييرات  كادميوم درصد حذف(1) نمودار

 

 حذف ميزان روي بر واكنش تماس زمان تاثير -3-2

اي مستقیم رابطه 2نمودار بهینه شده در مرحله قبل در نظر گرفته شود pHجهت اثر زمان بر روند حذف الزم است 

در غلظت مشخص دهد. طبق نمودار با افزايش زمان ماند درصد حذف نشان می كادمیومرا بین زمان ماند و درصد حذف 

ريشه سنبل آبی با محلول و اين در نتیجه افزايش تماس  كه يابد.میافزايش  كادمیوممیلی گرم در لیتر 30/1شده برابر با 

و  6/6بهینه  pH. در پايان اين مرحله بیشترين درصد حذف نیترات در افزايش تبادل يون بین سنبل آبی و محلول می باشد

درصد حذف  22/92ادل میلی گرم بر لیتر مع3162/3برابر با  كادمیومساعت بوده كه در آن مقدار قرائت  03زمان ماند 

 .ساعت در نظر گرفت 03می باشد پس می توان زمان بهینه را كادمیوم 

ساعت اول برابر با  12بیشترين جذب در ها درصد حذف كادمیوم با افزايش زمان سیر صعودي دارد وبر اساس داده

 12و تغییر محسوسی پس از  يابدآن اين روند صعودي با سرعت بسیار كمتري ادامه می پس از افتد واتفاق می %21/92

علت اين امر را می توان به كامل شدن ظرفیت جذب جاذب مورد مطالعه دانست  كه  .دهدساعت در حذف كادمیوم رخ نمی

 مطابقت داشت (1091و) شاه محمدي (et al Lu .,.2332) توسط با نتايج بدست آمده
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 تماس بر اساس تغييرات زمان كادميوم درصد حذف( 2) نمودار

 

 تاثير دوز جاذب بر روي ميزان جذب -3-3

همان طور (. pH )در شرايط بهینه زمان و دهدرا بر حسب وزن گیاه نشان می كادمیوممیزان درصد حذف  0نمودار 

حداكثر درصد بوته  0در  0. با توجه به نمودار افزايش پیدا می كندافزايش وزن گیاه میزان حذف  با كه مشاهده می شود

با  :نکته)گزارش شده است.  درصد2/99 برابر با كادمیوممیلی گرم بر لیتر 30/1با غلظت مشحص شده  كادمیومحذف 

دوز  افزايش با كردكه بیان چنین اين می توان را پديده اين علت(   .نیز كمتر می شود تعادل افزايش دوز جاذب زمان ماند

 محلول از بیشتري يونهاي  درحال رقابت يا يونهاي فلزي نیز افزايش پیدا می كند و سطحی فعال هاي مکان تعداد جاذب

 مشابهی نتايج ار در بازدهی حذف می باشدذجاذب عامل تاثیر گ دوزاين نشان دهنده اين می باشد كه  و، می گردد حذف

 .است گرديده ( ارائه1092)عمويی  توسط

 

 
 كادميومتاثير دوز جاذب در حذف ( 3نمودار )

 

 

 جذب ميزان روي بر پساب اوليه تاثيرغلظت -3-2

ساعت دوز جاذب برابر با سه  03زمان ماند =6/6pHدر اين مرحله با در نظر گرفتن شرايط بهینه از مراحل قبل )

كه نشان دهنده 2رو با توجه به نمودا .گرفت بررسی قرار مورد متفاوت هاي اولیه غلظت در جذب ( ظرفیتساقه 12بوته )
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توسط سنبل آبی  می باشد چنین استنباط می شود كه با افزايش  كادمیومبر راندمان حذف  كادمیومتأثیر غلظت اولیه 

 میلی22/2، 30/2،00/2، 22/3،30/1 اولیه هاي غلظتدر صد حذف تغییري  محسوسی ندارد و در   كادمیومغلظت اولیه 

 افزايش با كه كرد بیان چنین اين میتوان را پديده اين علت درصد بوده. 2/99برابر با مقدار حذفكادمیوم میلی گرم بر لیتر 

 تمايل و نشان دهنده واين می گرددحذف محلول از يونها جاذب، و ي فلزي ها يون برخورد تعداد افزايش به دلیل غلظت

  . .باشد می فلزكادمیوم به گیاه مقاومت و لیتر در گرم میلی 2 غلظت در ريشه در كادمیوم فلز انباشتدر آبی سنبل توانايی

 است گرديده ارائه ( 1090همکاران و آرانی )مصلح توسط مشابهی نتايج

 

 

 درصد  حذف كادميوم  بر اساس تغييرات غلظت در شرایط بهينه(1جدول ) 

22/3 غلظت كادمیوم )میلی گرم بر لیتر (  30/1  30/2  00/2  22/2  

3330/3 میزان كادمیوم قرائت شده )میلی گرم بر لیتر (  332/3  332/3  311/3  310/3  

2/99% درصد  حذف كادمیوم  %2/99  %2/99  %2/99  %2/99  

 

 جذب ایزوترمهاي -3-5

توسط سنبل آبی از  كادمیوم يکی ديگر از فرضیه هاي مطرح شده در اين تحقیق تبعیت يا عدم تبعیت ايزوترم جذب

فرايند ايزوترم النگموير و فروندلیخ می باشد كه با توجه به روابط و محاسبات ذكر شده در قبل به اين نتیجه می رسیم كه 

نشان  1ر از )باالت  =1.2nو(1)نزديك شدن به عدد   2R=92/3حذف كادمیوم با استفاده از سنبل آبی با ضريب همبستگی

 ايزوترم فروندلیچ تبعیت می كند. ازدهنده جذب كار آمد( 

 

 
 كادميومایزوترم النگمویر براي حذف نمودار( 2)نمودار

 

y = 43.925x + 1.5809
R² = 0.27760
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 كادميومایزوترم فروندليچ براي حذف  نمودار( 5) نموادار

 

 گيري نتيجه -2

 توسعه براي را اهمیت بیشترين اقتصادي، فراسنجهاي عنوان به جذب بازدهی همچنین و جذب فرايند تعادل زمان

 زمان تأثیرگذار عامل دو عنوان به جاذب ظرفیت و محلول غلظت .دارند طبیعی جاذبهاي پايه بر آب تصفیه ي فن و دانش

 پارامترهاي عملکردي تحت سنبل آبی از استفاده باكادمیوم  حذف قابلیت بررسی اين در می باشند جذب بازدهی و تعادل

 اساس بر .گرفت قرار بررسی و بحث مورد كادمیوم جذب میزان پساب بر اولیه غلظت جرم جاذب و تماس، زمان ،pHمانند 

خنثی  pHيابد و حداكثر جذب، با نزديك شدن به افزايش می ،pHبا افزايش میزان  كادمیوم درصد حذف ،حاصل نتايج

 درصد ماست زمان افزايش با همچنین يابد، درصد جذب كاهش میpHبعد از آن با افزايش  pH )=6/6) افتداتفاق می

 با افزايش جرم جاذب راندمان حذف افزايش يافت و و  استساعت اول افتاد 2بیشترين مقدار حذف در  يافت افزايش جذب

 محسوسی ندارد و در د حذف تغییريصدر كادمیومبا افزايش غلظت اولیه آيد  زمان ماندكمتري جهت تعادل بدست می

فرايند حذف كادمیوم ، درصد بوده 2/99برابر با گرم بر لیتر مقدار حذف میلی  22/2، 00/2 ،30/2، 30/1 ،22/3 غلظت هاي

نشان دهنده جذب  1تر از )باال  =2/1n و (1)نزديك شدن به عدد  2R=92/3با استفاده از سنبل آبی با ضريب همبستگی

 از ايزوترم فروندلیچ تبعیت می كند. كار آمد(

 مقاومت نشان دهنده كه داشت را لیتر در گرم میلی 2 غلظت در ريشه در كادمیوم فلز انباشت توانايی آبی سنبل

 بوده شاخسارهها از بیشتر گیاه هاي ريشه فلزات در انباشت طبق تحقیقات انجام شده در قبل باشد می فلزكادمیوم به گیاه

 توصیه قابل لیتر در میلی گرم 2 غلظت تا كادمیوم به آلوده مناطق پااليش براي سنبل آبی گیاه بررسی اين نتايج براساس

 .است

  

y = 0.832x - 0.6715
R² = 0.9823
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