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

 هاجلبک
 

 3جعفر جوانمردی ،2*اکبر روستا،علی 1دوستفاطمه حق
 

  شیرازدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، 1
  مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز استادیار2
 دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز 3

 

 

 چکیده      
سرب و کادمیوم از مهم      سنگینی نظیر روی، مس،  شدن منابع آلی به فلزات  ست   آلوده  سائل زی ی محیطترین م

در منابع آبی بر مجاز شووودر روی ی ی از فلزات سوونگینی اسووت که در صووورت واود بی  از  د  محسوووب می

نامطلوب می        تاثیر  اانوری  یاهی و  ندگی گ تداول  ذف فلزات سووونگین، روش      گذاردر از بین روش ز های م

شی کم هزینه و   ست   بیولوژی ی به عنوان رو این پژوه ،  در  مورد تواه محققین قرار داردر سازگار با محیط زی

مورد و نسبت یون فلز روی به البک   pHبه صورت تابعی از  ها توسط البک  از منابع آبی میزان  ذف فلز روی

مه  بررسوووی قرار می نا طه تجربی بین میزان      گیردر از بر یک راب یافتن  یک برای  یون فلز روی و  ذف  ریزی ژنت

سب  pHپارامترهای  شدر داده های تجربی ب ار رفته در  البک،  ت غلظت اولیه فلز روی به غلظتو ن بهره گرفته 

ها  غلظت البک   وروی  یون های غلظت و  pHداده مربوط به میزان اذب  فلز روی و    122این تحقیق شوووامل  

قدر استر   هباقی مانده برای تست رابطه استفاده شد    %30ها برای محاسبه رابطه تجربی و  داده %70باشد که  می

 08/4 % دسووت آمده برای رابطه ارائه شووده در مقایسووه با کل داده های تجربیخطای متوسووط نسووبی بمطلق 

 باشدرباشد که نشان دهنده دقت خوب این معادله در محاسبه میزان اذب فلز روی میمی
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 مقدمه -1

ی ی از بزرگترین  سوورب، نی ل، کروم، کادمیوم، ایوه وررر فلزات سوونگینی نون مس، روی،آلوده شوودن منابع آبی به 

باشوودر برخی از فلزات مانند ایوه، سوورب و کادمیوم برای نرخه زندگی بعزووی از مواودات زنده   زیسووت میهای محیطنگرانی

  ندباشمیهای باال سمی و خطرناک ا در غلظتباشند ام ر اگرنه فلزاتی مانند روی و مس از عناصر ضروری می  هستند بسیار مزر   

های فلزی واود داردر از امله ها به فلزات وابسته است، مقدار قابل تواهی کاتیون  آن تولیدی ر در پساب صنایعی که نرخه  ]1[

 یمانصنایع س   میک،های ال تری ی و پرداخت فلزات در صنعت مواد و متالورژی، صنایع تولید سرا   آب اری می توان بهاین موارد 

هایی نظیر رسوووب دهی  ه شووده اسووتر روش ین فلزات از منابع آبی ارائهای مختلفی برای  ذف اروش ر]3و2[ وررر اشوواره کرد

 ر]4[ شند باهای شیمیایی  ذف فلزات می ترین روشهای غشایی وررر از متداول شیمیایی، تبادل یونی، اولترافیلتراسیون، فرایند  

ها  آن د و عملیاتباشن میباشند و نیازمند ااذب  های بسیار پایین موثر نمی شیمیایی برای  ذف فلزات در غلظت های اما فرایند

  ر]6و5 [بر استهزینه

قرار گرفته اسوووتر در اذب     تواه فناوری اذب بیولوژی ی برای  ذف فلزات سووونگین از محیط زیسوووت مورد      اخیرا

ستی مواود در  بیولوژی ی از توده ستفاده می   های زی صورت زنده یا غیر زنده به عنوان ااذب ا سه با     طبیعت، به  شودر در مقای

باشوودر همینین فرایندی سووازگار با محیط زیسووت تر میتر و کاراتر،  مقرون به صوورفههای شوویمیایی، اذب فیزی ی موثرروش

ر ]8و7[ آن زمان کوتاهی برای اذب نیاز داردگذارد، ترکیبات ثانویه آن سمی نیست و عالوه بر   باشد، لجن کمی بر اای می می

  ها، گیاهانها، باکتریها، قارچهای بیولوژی ی مختلف مانند البکاذب و تجمع فلزات سنگین توسط ااذب   ،های اخیردر سال 

سیار مورد تواه قرار گرفته استر   شتن سطح تماس زیاد و قدرت باال درات  در این میان، البک و ررر ب صال و ترکیب  ها به دلیل دا

  ر]10و9[ ها برای  ذف بیولوژی ی انتخاب می شوندترین ااذبشدن با فلزات، ازو موثر

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،       

  هایود دارد و همینین از طریق فعالیتزیست وا طبیعی در محیطور باشدر این فلز به ط خاک و در اکثر مواد غذایی مواود می

صنوعی، ت    گری، پاالی  روی، صنعتی نظیر ریخته  شم م وررر وارد  لزصنعت پرداخت ف تولید فوالد، د فیبر،ولیصنعت تولید نخ ابری

شد          طبیعت می سم بدن با صرف فلز روی بی  از مقدار مورد نیاز برای متابولی صورتی که م ش الت      شودر در  ست و م سمی ا

های گوارشی و در مصرف    کندر همینین باعث ایجاد مسمومیت، نارا تی تنفسی مانند افزای  تعداد تنفس و سرفه را ایجاد می  

  دنی  توسط سازمانآشووووووامیآبفلز روی در  شده توصیه مجاز مقدار  داکثرر ]12و11[شود طوالنی مدت منجر به سرطان می

وط   میلی 3اهانی،  بهداشت وه   گرم بر لیتر و  داکثر مقدار مجاز توصیه شده توسو وتاندارد  مؤسسو وات   اسو و ونعت   وتحقیق ی صو

شد  میلی گرم بر لیتر می 2 ،ایران سنگین در محیط  ر]13[با ست، پایدار  فلزات  ش میزی سمی بودن  ند با و آثار ها آنو به دلیل 

 شوندرباید  ذف گذارند، می مواوداتو بلند مدتی که بر  هکوتا

، pHتابعی از  ها بصورتبرای محاسبه درصد اذب فلز روی، توسط البک یک رابطه تجربیی هدف از این پژوه  ارائه

 باشدرغلظت اولیه فلز روی در محلول و غلظت اولیه البک می

 

 روش انجام کار -2

اده  صیف رفتار یک مجموعه د تو رای یافتن عبارتی ریاضی اهت ت نیک استجویی ب  یکنویسی به روش ژنتیک   برنامه

توسووط بارسوویلی ابدا   در ابتدا ریزیروش برنامههای ت املی اسووتر این الگوریتم ءژنتیک از ریزی با روشبرنامهخاص اسووتر 

ساختار درختی آن توسط کرامر بهبود یافت  گردید و بعد ساختار     در این روش، ر ]14[ ها  افراد امعیت توابع ریاضی هستند که 
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ب ار رفته در مثال  آورده شده استر   1ژنتیک در ش ل  ریزی برنامهدهندر یک مثال از ساختار درختی  را تش یل می درختی آن 

 ردهدرا نشان می x2tan(x+(3 ساختار درختی عبارت ریاضی این ش ل،

 

 
 x2tan(x+(3 معادله : ساختار درختی برنامه ریزی ژنتیک1شکل 

 
شامل   ستخراج  ا ] 18و17و16و15و4و2 [که از منابع  تجربیدر این تحقیق داده های  سبت غلظت   pH شده اند که  و ن

 باشدر  مینشان داده شده است(  1)که با رابطه و درصد اذب ( ᵒ/MᵒC)اولیه فلز روی در محلول به غلظت اولیه البک 

 

(1) 
 

0% 100
0

C CeR
C


   

 باشندربه ترتیب غلظت اولیه و غلظت نهایی فلز روی در محیط آبی می eCو  0C، 1 که در رابطه

، بازه  10تا  9/1از  pHباشوود که در آن، بازه داده تجربی می 122کل داده های تجربی ب ار رفته در این تحقیق شووامل 

(ᵒ/ MᵒC از )ها به صورت رندوم به دو دسته   داده باشدر متغیر می %90تا  %21میلی گرم بر گرم و بازه درصد اذب از   120تا  1

شدر از بین داده      سته بندی  ست د ست آوردن رابطه و   85) %70ها آموزش و ت ست رابطه   %30داده( برای بد باقی مانده برای ت

شدر   ستفاده  سبت غلظت اولیه فلز روی در محلول به غلظت اولیه البک  pHشود که  مدل ریاضی طوری طرا ی می  ا ᵒC /) و ن

ᵒM )( بر سب میلی گرم بر گرم به عنوان پارامترهای مؤثر بر درصد اذبR% ) گیردرمورد بررسی قرار  

 

 نتایج و بحث -3
ر پذیردر متغیژنتیک انجام میبرنامه ریزی  ها با روش اذب فلز روی توسووط البکپی  بینی درصوود  ،در این تحقیق

به عنوان متغیر های ورودی  ،که نسبت غلظت اولیه فلز روی در محلول آبی به غلظت اولیه البک می باشد    ᵒ/MᵒCو  pHهای 

ست و    شده ا صد اذب به عنوان متغیر خروای   معرفی  ست  در صورت  وا شان داده می  R % به  ستفاده از    ن شودر این روش با ا

ضی را پی     داده سعی و خطا بهترین مدل ریا سیار رابطه    بینی میهای تجربی و آزمون  سعی و خطاهای ب  2کندر پس از انجام 

 شودرپیشنهاد می ،برای درصد اذب

(2) 
0

02199.0
38.129

56.115%
M

C
pH

pH
R   
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ی، خطای نسبهای مربوط به آنالیز آماری شامل ضریب همبستگی داده، پارامتربا استفاده از نتایج  اصل از این عبارت، 

 گزارش شده استر 1در ادول تاندارد و ریشه مجذور مربعات خطا، محاسبه و میزان انحراف اس

 
 (1: مقادیر خطای بدست آمده از رابطه )1جدول 

مربعات خطا میانگینی ریشه انحراف معیار متوسط خطای نسبی  داقل خطای نسبی  داکثر خطای نسبی بستگیضریب هم   

601/11  00258/0  08/4  038/0  706/2  937/0  

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

𝐴𝐴𝑅𝐷% =
1

𝑁
∑|

𝑋𝑖
𝑒𝑥𝑝 − 𝑋𝑖

𝑐𝑎𝑙

𝑋𝑖
𝑒𝑥𝑝 |

𝑁

𝑖=1

∗ 100 (3) 

𝑆𝐷 = √
1

𝑁 − 1
∑(

𝑋𝑖
𝑒𝑥𝑝 − 𝑋𝑖

𝑐𝑎𝑙

𝑋𝑖
𝑒𝑥𝑝 )2

𝑁

𝑖=1

 (4) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑(𝑋𝑖

𝑒𝑥𝑝 − 𝑋𝑖
𝑐𝑎𝑙)2

𝑁

𝑖=1

 (5) 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑋𝑖

𝑒𝑥𝑝 − 𝑋𝑖
𝑐𝑎𝑙)2𝑁

𝑖=1

∑ (𝑋𝑖
𝑐𝑎𝑙 − 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑋𝑖

𝑐𝑎𝑙)2𝑁
𝑖

 (6) 

 

 باشدر( می2رابطه ) ده باشمحاسبه  مقایر  caliXآزمایشگاهی، و  مقادیر  expiX،  هابیانگر تعداد داده N وابط،که در این ر

 ،شودداده های تجربی رسم شده استر همانطور که مشاهده می محاسبه شده بر  سبمقادیر درصد اذب  ،2در ش ل 

واود داردر در این معادله ضریب  رابطهتطابق خوبی بین داده های تجربی و داده های پی  بینی شده با استفاده از این 

محاسبه شده است که نشان دهنده مطلوب بودن معادله ارائه شده برای پی  بینی درصد اذب فلز روی از  937/0همبستگی

 باشدرمی هاالبکمحلول ها توسط 

بر درصد اذب فلز روی بررسی شده استر همانطور  pH و ᵒ/MᵒC با کمک رابطه ارائه شده در این تحقیق، اثر 3در ش ل 

یابدر همینین میزان اسیدیته محلول فلزی بر ، درصد اذب کاه  میᵒ/MᵒCافزای  نسبت که در این ش ل مشهود است، با 

های اذب سطحی ااذب و ماهیت تعامل فیزی ی و شیمیایی با تاثیر بر سطح سلول ااذب، م ان pHباشدر درصد اذب موثر می

 5تا  4بین  pH شود، بیشترین درصد اذب مربوط به بازهمشاهده می 3سازر همانطور که در ش ل آن را در محلول آش ار می

 باشدرمی
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 ] 18و17و16و15و4و2 [ درصد جذب محاسبه شده بر حسب داده های تجربی :2شکل 

 

 
  مختلف های  ᵒ/ MᵒCبرحسب میزان جذب فلز روی در  pHنمودار تغییرات -3شکل 

 

 نتیجه گیری -4
ستفاده از داده های تجربی در این تحقیق از روش برنامه ریزی  سب    یک رابطه تجربی اهت یافتن ژنتیک با ا سب برای محا ه منا

سط البک    صد اذب فلز روی تو شد   در ستفاده  شده در این تحقیق می   ها  ا شان دهنده دقت خوب رابطه ارائه  شدر ر نتایج ن   با

صل از   سپس  شده  برای رابطه این از نتایج  ا سبت غلظت   pHاثر پی  بینی  شان     و ن شدر نتایج ن ستفاده  اولیه فلز به البک ا

 باشدر  می 5تا  4بین  pHدهد که بیشترین بازده اذب مربوط به می
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 فهرست عالیم
0C          گرم بر لیتر( )میلیغلظت اولیه فلز روی در محلول 

eC روی در محلول )میلی گرم بر لیتر( غلظت نهایی فلز 

ᵒM          )غلطت البک )گرم بر لیتر 

R%        درصد اذب فلز روی 
2R           ضریب همبستگی داده 
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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. 

 

Keywords: 

Biological Adsorption, Zinc metal, Algae, Genetic Programming. 

Archive of SID

www.SID.ir

javascript:var%20win=top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DZ73NTFFB6XGHD%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dfatemehaghdoost135%2540gmail.com','Compose',800,600,'yes');
mailto:aa.roosta@sutech.ac.ir@sutech.ac.ir
mailto:javanmardi@sutech.ac.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

