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جذب زیستی اورانیم از محلولهای آبی با استفاده از سویهی مرجع و بومی
قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده
2

 سهیال یغمایی،2 رضا روستا آزاد،1*صولت ثنا

 تهران ـ ایران،15111-1331 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی، شرکت سامان نور گسیل.1
 تهران ـ ایران،11341-1541 : صندوق پستی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت.2

.از دو سویهی بومی و مرجع قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده برای حذف زیستی فلز سنگین اورانیم از محلولهای رقیق آبی استفاده شد

:چکیده

. گرم بر لیتر) بررسی شد1-1/1(  دقیقه) و زیست تودهی خشک2441- 91(  زمان،) میلیگرم بر لیتر111-21(  غلظت اولیهی فلز،)7-9( pH تأثیر
 جذب بیشینه در غلظت اولیهی. مرجع و بومی به دست آمد، به ترتیب، درصد برای سویهی74/23  و21/91  و برابرpH=1 جذب زیستی بیشینه در
. میلیگرم اورانیم بر گرم زیست تودهی خشک بود249/1  و211 ، میلیگرم بر لیتر اورانیم و برای دو سویهی مرجع و بومی قارچ به ترتیب111
 گرم بر لیتر زیست1  ظرفیت جذب بیشینه در مقدار. مرجع و بومی به تعادل رسید، دقیقه برای سویهی به ترتیب211  و61  در مدت،واکنش زیستی
، به ترتیب،R1  مدل النگمویر دادههای به دست آمده برای هر دو سویهی مرجع و بومی را با.تودهی خشک برای هر دو سویهی قارچ به دست آمد
 با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که سویهی مرجع زیست تودهی. به خوبی برازش نمود1/3373  و1/3371 برابر با
.زندهی آسپرژیلوس نیجر نسبت به سویهی بومی آن توانایی بیشتری در حذف فلز اورانیم از محلولهای آبی دارد

 قارچ آسپرژیلوس نیجر، سویههای مرجع و بومی، جذب زیستی، اورانیم:کلیدواژهها

Biosorption of Uranium from Aqueous Solution by Reference and Indigenous
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Abstract: The biosorption characteristics of uranium(VI) on reference and indigenous strains of live
A.niger were evaluated. The influences of pH (3.0-7.0), biomass concentration (0.05-0.5 g dry biomass
/100mL), initial uranium concentration (10-500mg/L), and contact time(30-1440 minutes) were
investigated. In order to determine the residual concentration of metal, inductive coupled plasma
spectrometry was used. The results indicate that the maximum biosorption of U on reference and
indigenous biomass occur at pH=5 as 82.30% and 74.19%, respectively. The biosorption equilibrium was
established in 60 and 120 minutes for reference and indigenous biomasses, respectively. The maximum
biosorption was observed at a concentration 0.2 g dry biomass/100 mL for both biomasses. The
maximum biosorption capacity of U was developed at an initial concentration of uranium 500mg/L as
105 and 143.5 mgU/g dry biomass for reference and indigenous biomasses, respectively. The adsorption
process of reference and indigenous live A.niger could be well-defined by Langmuir isotherm with R2
values of 0.9972 and 0.9979, respectively. The obtained results indicated that the reference strain of live
A.niger is more efficient for biosorption of U from aqueous solution in comparison with indigenous
strain.
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جذب زیستی اورانیم از محلولهای آبی با استفاده از . . .

 .1مقدمه

 .2مواد و روش آزمایش

آلودگیهای محیط زیست از مسایل مهمی است که جوامع

 1.2تهیهی زیست تودهی قارچی

مختلف بشری با آن روبهرو هستند و این امر سبب شده است که

سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده که UCF-F23/A

حفاظت از محیط زیست به موضوع اصلی در تمام

نامگذاری شد ،از بانک میکروبی آزمایشگاه بیوتکنولوژی انرژی

سیاستگذاریها تبدیل شود ] .[2وجود فلزات سنگین در

اتمی اصفهان تهیه شد که از موقعیتهای آلودهی مناطق بندرعباس

پسآبهای صنعتی ،همیشه یک مشکل جدی و مهم برای محیط

جداسازی شده بود؛ طبق مطالعههای انجام شده به وسیلهی

زیست بوده است .حذف فلزات سنگین سمّی از محلولهای آبی

میکروسکوپ نوری (مدل )111-117-212 wild-Leit1 GmbH

یک مسئلهی جدی محسوب میشود .از روشهای مختلف

توسط کارشناسان قارچشناسی و نیز طبق مطالعههای ژنتیکی و با

شیمیایی و زیستی برای حذف این نوع آالیندهها استفاده میشود

بررسی واکنش زنجیرهای پلیمراز ناحیهی  22srDNAمشخص

] .[1یکی از مهمترین روشهای زیستی حذف فلزات سنگین،

شد که قارچ موردنظر آسپرژیلوس نیجر است .سویهی مرجع

جذب زیستی( )2است ].[9

مورد استفاده نیز ( 1129(IR2بود که از مرکز منطقهای کلکسیون

فلزات سنگین در پسآبهای صنعتی به وفور دیده میشوند؛

قارچها و باکتریهای صنعتی ایران ) (PTCCبرای مقایسه با

اورانیم یکی از این فلزات سمّی است که بسته به شکل آن دارای

نمونهی بومی ،تهیه شد .برای کشت قارچ در محیط کشت جامد،

سمیّت متفاوت است ] .[4توسعهی روشهای اقتصادی و

از محیط کشت (( PDA)1تهیه شده از شرکت مرک) ،استفاده
()9

 YPGشامل

فنآوری خالصسازی پسآب کارخانهها ،یکی از مسایل بسیار

شد ] .[7 ،2محیط کشت مایع استفاده شده،

مهم قرن حاضر است .یکی از سالمترین و کمهزینهترین

گلوکز ( 11گرم بر لیتر) ،پپتون ( 21گرم بر لیتر) و مخمر

روشهای زیستی حذف آالیندهها از محیط زیست ،جذب

( 9گرم بر لیتر) بود که همگی از شرکت مرک تهیه شده بودند

زیستی است ،جذب زیستی به هر فرایندی که در آن از

].[2 ،2

باکتریها ،جلبکها ،قارچها ،گیاهان سبز و یا آنزیم آنها برای

 pHمحیط کشت مایع با استفاده از نیتریک اسید و سدیم

جذب و زدودن آالیندهها از محیط زیست استفاده شود ،اطالق

هیدروکسید  1/2موالر روی مقدار مناسب آن برای رشد قارچها،

میشود ] .[1در میان این ریزجانداران ،قارچها نسبت به دیگر

 ،1/1تنظیم شد ] .[2محیط کشت با اتوکالو (دما  212درجهی

ریزموجودات دارای مزایایی برای حذف فلزات سنگین هستند؛

سانتیگراد ،فشار  2/1بار و به مدت  11دقیقه) استریل شد و سپس

این موضوع سبب شده است از آنها به وفور در جذب زیستی

هاگ قارچها در محیط کشت مایع تلقیح شد .پس از آن نمونهها

استفاده شود ] .[6با توجه به بررسی انجام شده در مورد

داخل تکاننده -گرمکننده در دمای  11±2درجهی سانتیگراد و

ریزجانداران موجود در مناطق آلوده به اورانیم بندرعباس (معدن

با سرعت همزدن  211دور بر دقیقه به مدت  1روز قرار داده

گچین) ،در بین سویههای موجود ،به لحاظ فراوانی آسپرژیلوس

شدند تا رشد مناسب قارچ انجام شده ،به آخرین مرحلهی فاز

نیجر بیشترین مقدار را دارا است .عالوه بر این ،امکان کشت و

نمایی رشد برسند .در این فاصلهی زمانی در زیست تودهها،

تکثیر راحت و ارزان آن سبب شد که پژوهش حاضر با هدف

پروتئینها و پلیساکاریدها به بیشترین تراکم خود در سطح

بهینهسازی متغیرهای غلظت اولیهی فلز ،زمان تماس ،مقدار زیست

سلولی رسیدند ] .[3سپس ریزسازوارههای قارچ توسط کاغذ

توده و  pHمحیط برای به دست آوردن جذب زیستی بیشینه در

صافی واتمن  41جداسازی شده و پس از چند بار شستوشو با

راستای حذف فلز سنگین اورانیم از محلولهای رقیق آبی با

آب دو بار تقطیر شده و آبگیری ،به عنوان زیست تودهی زنده در

سویهی مرجع و بومی آسپرژیلوس نیجر زنده طراحی و اجرا

فرایند جذب زیستی مورد استفاده قرار گرفت ].[21

شود.
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 2.2محلول نمک اورانیم

 5.3.2اثر مقدار زیست توده بر روی جذب زیستی

برای تهیهی محلول اورانیم از نمک UO1)NO9(1.6H1O

اثر این پارامتر در  6مقدار مختلف  4 ،9 ،1 ،2 ،1/1و  1گرم بر

استفاده شد که در دمای  11درجه سانتیگراد از انحاللپذیری

لیتر زیست تودهی خشک بررسی شد.

خوبی برخوردار است ] .[22برای انجام آزمایشها ،یک محلول
مادر  2111میلیگرم بر لیتر از نمک اورانیم تهیه ،و بقیهی غلظتها

 5.2اندازهگیری ظرفیت جذب

با رقیقسازی این محلول اصلی ،ساخته و تهیه شد ].[21 ،22

پس از انجام هر آزمایش ،زیست توده با استفاده از کاغذ صافی
واتمن  1/1( 41میکرون) از محلول جدا شده ،محلول زیر صافی

 3.2آزمایش جذب

برای تعیین غلظت اورانیم باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت.

از میان عاملهای مختلف مؤثر بر روی جذب زیستی یون فلزی،

اندازهگیری غلظت باقیماندهی فلز اورانیم در محلول با استفاده از

 4عامل  ،pHزمان تماس ،غلظت اولیهی فلز و مقدار زیست توده،

دستگاه طیفسنج نشری نوری -پالسمای جفت شدهی القایی

که از اهمیت باالتری برخوردارند ،مورد بررسی قرار گرفتند.

( )ICP-OESانجام شد.

همهی آزمایشها سه بار تکرار و میانگین آنها گزارش شد.

ظرفیت جذب چنین محاسبه شد

آزمایشها در ظروف پلیاتیلنی  111میلیلیتری انجام شد .در
تمامی آزمایشها یکی از عاملها متغیر و بقیه به صورت ثابت در

) V  (C  Cf
w

() 2

نظر گرفته شد .آزمایشها در محلولهای با  ،)7-9( pHغلظت

q

اولیهی ( 111-21میلیگرم بر لیتر) ،در مدت زمان (2441-91

که در آن Co ،غلظت ( )mg L-2اولیهی فلز Cf ،غلظت

دقیقه) و با ( 1-1/1گرم بر لیتر) زیست تودهی خشک انجام

( )mg L-2نهایی فلز V ،حجم (برحسب لیتر) محلول w ،وزن

شدند .پارامترهای ثابت آزمایشها ،شامل دما ،سرعت تکاننده

(برحسب گرم) زیست تودهی خشک ،و  qظرفیت ()mg g -2

و حجم محلول ،در مقدارهای ،به ترتیب 11±2 ،درجهی

جذب است ].[29

سانتیگراد 211 ،دور بر دقیقه و  211میلیلیتر تنظیم شده بودند.

درصد حذف فلز چنین محاسبه شد ][21 ،24

() 1

 1.3.2اثر  pHبر روی جذب زیستی

این آزمایش در پنج  pHمختلف  6 ،1 ،4 ،9و  7برای هر دو

C  C f
 100
C

R% 

سویه انجام شد .برای تنظیم  pHاز سدیم هیدروکسید و

 1.2مدلهای جذب

نیتریک اسید  1/2موالر استفاده و سایر پارامترها ثابت در نظر

 1.1.2مدل النگمویر

گرفته شد.

این مدل یکی از پرکاربردترین مدلهای جذب زیستی است که
براساس فرضیهها بنا شده است .شکل کلی این مدل چنین است

 2.3.2اثر غلظت اولیهی فلز بر روی جذب زیستی

آزمایش اثر غلظت اولیهی فلز اورانیم برای هر دو سویهی قارچ

()9

در غلظتهای  911 ،111 ،211 ،11 ،21و  111میلیگرم بر لیتر

bq
C
qe  max e
1  bCe

اورانیم انجام شد .از نتایج این آزمایش برای تعیین ایزوترم جذب

که در آن qmax ،مقدار بیشینهی جذب برحسب میلیگرم بر گرم

نیز استفاده شد.

زیست تودهی خشک b ،میل ترکیبی( )4جایگاههای فعال روی
سطح جاذب برحسب ( )L mg-2و  Ceغلظت تعادلی فلز در

 3.3.2اثر زمان تماس بر روی جذب زیستی

محلول (برحسب  )mg L-2است ].[27 ،26

برای تعیین اثر این عامل ،جذب زیستی در مدت زمانهای ،91
 2121 ،961 ،421 ،141 ،211 ،61و  2441دقیقه بررسی شد.
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برای برازش دادههای آزمایش با مدل النگمویر باید آن را به
شکل خطی درآورد .خطی شدهی رابطهی ( )9این است
ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم)

1
1
1


q e bq maxCe q max

()4

با رسم نمودار  2/qeبرحسب  2/Ceخط راستی به دست
سویهی مرجع

میآید که از شیب و عرض از مبدأ آن میتوان پارامترهای

سویهی بومی

تعادلی ایزوترم را تعیین کرد.
 2.1.2مدل فروندلیچ

pH

این مدل بر خالف مدل النگمویر یک مدل کامالً تجربی بوده و

شکل  .1تغییرات ظرفیت جذب ) (qسویهی مرجع و سویهی بومی قارچ

شکل کلی آن چنین است

آسپرژیلوس نیجر زنده برحسب ] pHدما  11±2درجهی سانتیگراد ،غلظت
اولیهی فلز اورانیم  11میلیگرم بر لیتر ،حجم محلول  211میلیلیتر ،سرعت

q  kC1e/ n

() 1

تکاننده  211دور بر دقیقه ،مدت زمان تماس زیست توده با محلول  211دقیقه
و زیست تودهی (خشک)  2گرم بر لیتر[

که در آن k ،جذب بیشینه و  nشدت جذب را نشان میدهد.
شکل خطی این مدل برای برازش دادهها چنین است
()6

غلظت یون  H+در محیط و پروتونزدایی( )1است .این بار منفی

1
Logq  Logk  LogCe
n

موجب اتصال بیشتر کاتیونهای فلزی به این گروههای عاملی
میشود و در نتیجه میزان جذب افزایش مییابد .در  pHحدود 1

با رسم لگاریتم ظرفیت جذب  qبرحسب لگاریتم غلظت تعادلی،

جذب زیستی به بیشینه مقدار خود میرسد؛ آن سوتر ،به علت

مقادیر پارامترهای مدل به راحتی از شیب و عرض از مبدأ خط به

تشکیل کمپلکس هیدروکسید اورانیم ،یونهای فلزی )U(VI

دست آمده ،تعیین میشوند ].[27

رسوب مینمایند و در نتیجه میزان جذب زیستی کاهش مییابد
] pH .[23 ،22محلول عالوه بر تأثیر بر روی دیوارهی سلولی ،بر

 .3نتایج و بحث

فرایندهای سوخت و سازی قارچ نیز اثر میگذارد .در زیست

 1.3اثر  pHبر میزان جذب زیستی سویهی مرجع و سویهی بومی

تودههای زنده ،فرایندهای سوخت و سازی ،که وابسته به انرژی

قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده

هستند ،باعث میشود یونهای فلزی به داخل سلول نفوذ نموده و

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود تا  pHنزدیک به ،4

پدیدهی انباشت سلولی انجام شود .بنابراین اگر  pHمحلول در

میزان جذب زیستی هر دو سویهی قارچ بسیار پایین است ،این

حین فرایند جذب به مقدار بهینهاش نزدیکتر باشد ،فرایند

میتواند به علت حضور یونهای  H+در محیط و رقابت آنها با

انباشت زیستی درون سلولی ،بهتر انجام شده راندمان جذب

یونهای فلزی ) U(VIبرای اتصال به گروههای عاملی روی

زیستی افزایش خواهد یافت ].[21

دیواره سلولی باشد .با افزایش  pHتـا حـدود  ،1گـروههـای

با توجه به شکل  ،2برای هر دو سویهی بومی و مرجعpH ،

عـاملـی کربوکسیل و فسفات موجود بر روی دیوارهی سلولی

بهینهی جذب زیستی  1است .البته در این  pHدرصد جذب

دارای بـار منفـی بیشتـری میشـوند ،کـه این امر به علت کاهش

زیستی سویهی مرجع بیشتر از سویهی بومی است 24/12% :در
مقابل .74/23%
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 2.3اثر زمان تماس بر میزان جذب زیستی سویهی مرجع و سویهی

بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده
ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم)

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،میزان جذب زیستی
سویههای بومی و مرجع ،به ترتیب ،در  211و  61دقیقهی نخست
افزایش مییابد ،اما آن سوتر چندان تغییر نمیکند .به این ترتیب

سویهی مرجع

حداکثر ظرفیت جذب زیستی سویهی بومی و سویهی مرجع ،به

سویهی بومی

ترتیب ،به  94/29و  41/13میلیگرم اورانیم بر گرم زیست تودهی
خشک میرسد (به ترتیب ،حدود  63/66و  21/23درصد اورانیم
زمان تماس

جذب میشود) .با توجه به نتایج به دست آمده ،فرایند جذب به

شکل  .2تغییرات ظرفیت جذب ) (qسویهی مرجع و سویهی بومی قارچ

وسیلهی سویهی مرجع توانسته است در مدت زمان  61دقیقه به

آسپرژیلوس نیجر زنده برحسب زمان ]دما  11±2درجهی سانتیگراد ،غلظت

تعادل برسد؛ سویهی مرجع جذبی در حدود  21درصد بیشتر از

اولیهی فلز اورانیم  11میلیگرم بر لیتر ،حجم محلول  211میلیلیتر ،سرعت

سویه بومی داشته است.

تکاننده  211دور بر دقیقه ،زیست تودهی خشک  2گرم بر لیتر و  pHمحلول
.[1±1/1

 3.3اثر غلظت اولیهی فلز اورانیم بر میزان جذب زیستی سویهی
مرجع و سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده

سویهی مرجع و بومی قارچ زنده افزایش مییابد ،حداکثر ظرفیت
جذب برای سویهی مرجع و سویهی بومی در غلظت اولیهی 111
میلیگرم بر لیتر ،به ترتیب 211 ،و  249/1میلیگرم اورانیم بر گرم

سویهی مرجع
سویهی بومی

زیست تودهی خشک است .البته با توجه به نتایج به دست آمده
فقط  12/7درصد اورانیم به وسیلهی زیست تودهی بومی و 12
درصد اورانیم با سویهی مرجع جذب شده است .در حالی که در

غلظت اولیه (میلیگرم بر لیتر)

شکل  .3تغییرات ظرفیت جذب ) (qسویهی مرجع و سویهی بومی قارچ

غلظت اولیهی  11میلیگرم بر لیتر ،برای سویه بومی و سویهی

آسپرژیلوس نیجر زنده برحسب غلظت اولیهی فلز ]دما  11±2درجهی

مرجع ،ظرفیت جذب ،به ترتیب 96/71 ،و  49/2میلیگرم بر گرم

سانتیگراد ،حجم محلول  211میلیلیتر ،سرعت تکاننده  211دور بر دقیقه،

و درصد جذب ،به ترتیب 79/1 ،و  26/1درصد بوده است.

زیست تودهی خشک  2گرم بر لیتر و  pHمحلول .[1±1/1

نکتهای که باید در اینجا به آن توجه شود این است که
سویهی مرجع تا غلظت  11میلیگرم بر لیتر کمی بهتر از سویهی

 5.3اثر مقدار زیست توده بر میزان جذب زیستی سویهی مرجع و

بومی عمل نموده است .اما در غلظتهای باالتر ،توانایی جذب

سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده

آن کاهش یافته است .سویهی بومی در غلظتهای باالتر از 211

با افزایش مقدار زیست توده ،درصد جذب برای هر دو سویهی

میلیگرم بر لیتر توانایی جذب بهتری نسبت به سویه مرجع دارد.

بومی و مرجع به علت افزایش تعداد جایگاههای فعال موجود بر
روی سطح جاذب افزایش مییابد ] .[11ظرفیت جذب برای هر
دو سویهی مرجع و بومی قارچ ،به ازای مقدار  1گرم بر لیتر
23

ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم)

با افزایش غلظت اولیهی فلز اورانیم ،ظرفیت جذب برای هر دو

جذب زیستی اورانیم از محلولهای آبی با استفاده از . . .

زیست تودهی خشک ،بیشینه ،و درصد جذب آنها در حدود
 22/31و  21درصد بوده است (شکل )4؛ ضمناً سویهی مرجع
درصد جذب

نسبت به سویهی بومی از توانایی بیشتری برای جذب اورانیم
سویهی مرجع

برخوردار بوده است .با فراتر رفتن زیست توده از  1گرم بر لیتر،

سویهی بومی

میزان جذب کاهش یافته است که این میتواند به علت کلوخهای
شدن و بهم چسبیدن زیست توده باشد ].[12
 1.3همدماهای جذب

6

5

4

3

2

1

-1

در شکل  1همدمای النگمویر برای جذب اورانیم به وسیلهی

زیست تودهی خشک ( (g L

سویهی مرجع و سویهی بومی قارچ زنده نشان داده شده است .با

شکل  .5تغییرات درصد جذب سویهی مرجع و سویهی بومی قارچ
آسپرژیلوس نیجر زنده برحسب زیست توده ]دما  11±2درجهی

توجه به مدل خطی برازش شده با دادههای تجربی مقدارهای

سانتیگراد ،غلظت اولیهی فلز اورانیم  11میلیگرم بر لیتر ،حجم محلول 211

پارامترهای همدمای النگمویر تعیین شدند .در جدول  2این

میلیلیتر ،سرعت تکانندهی  211دور بر دقیقه و  pHمحلول .[1±1/1

مقدارها برای سویهی مرجع و سویهی بومی قارچ زنده داده شده
است.
شکل  6همدمای فروندلیچ برای فرایند جذب اورانیم ) (VIبه
وسیلهی سویهی مرجع و سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر
زنده را نشان میدهد.
با توجه به نتایج به دست آمده (جدول  ،)2مقدار  R1همدمای
النگمویر برای جذب اورانیم ) (VIبه وسیلهی سویهی مرجع و
سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر ،به ترتیب 1/3371 ،و
 1/3373و مقدار  R1ایزوترم فروندلیچ برای جذب یونهای
اورانیم ) (VIبه وسیلهی سویهی مرجع و سویهی بومی ،به ترتیب،
 1/3142و  1/3497است (جدول  .)1مقادیر  R1برای ایزوترم
النگمویر هر دو سویهی قارچ بیشتر از مقدار  R1برای ایزوترم

l/qe

فروندلیچ است و نشاندهندهی این امر است که ،ایزوترم
النگمویر به صورت بهتری توانسته است دادههای حاصل از

سویهی مرجع

جذب به وسیلهی هر دو سویهی مرجع و بومی را برازش کند.

سویهی بومی

جدول  .1پارامترهای مربوط به همدمای النگمویر برای جذب یونهای
اورانیم ) (VIبه وسیلهی سویهی مرجع و سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر
زنده.
سویهی قارچ

qm
)(mgU/g dry biomass

(b (L mg-2

R1

مرجع

31/3

1/222

1/3371

بومی

241/21

1/1117

1/3373

l/Ce

شکل  .1همدمای النگمویر برای جذب اورانیم به وسیلهی سویهی مرجع و
سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده.
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نشان میدهد .لذا میتوان نتیجه گرفت که سویهی بومی نسبت به
اورانیم مقاومتر است و یا به عبارت دیگر به دلیل تطابق با شرایط
Log qe

حضور اورانیم ،نسبت به آن در  pHمتعارف کمتر حساس است
و جذب کمتری را برای اورانیم نشان میدهد .در غلظتهای
باالتر اورانیم (باالتر از  211میلیگرم بر لیتر) سویهی مرجع
بیشتر حساس است و سریعتر اشباع میشود .اما سویهی بومی

سویهی مرجع

دیرتر و با میزان جذب بیشتری از اورانیم اشباع میشود ،لذا در

سویهی بومی

غلظتهای پایین و در محلولهای خیلی رقیق سویهی مرجع بهتر
Log Ce

از سویهی بومی عمل نموده است .شایان ذکر است که سویهی

شکل  .4همدمای فروندلیچ برای جذب اورانیم ) (VIبه وسیلهی سویهی

بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر از سایت بندرعباس تهیه شده است

مرجع و سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده.

و با توجه به اینکه خاص آن مناطق بوده و با شرایط آب و
هوایی آن مناطق سازگار است ،استفاده از این سویهی قارچ برای

جدول  .2پارامترهای مربوط به همدمای فروندلیچ برای جذب یونهای

جذب زیستی اورانیم با صرفهتر است و هزینههای تهیه ،کشت و

اورانیم ) (VIبه وسیلهی سویهی مرجع و سویهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر

نگهداری این سویهی قارچ کمتر از سویهی مرجع آن خواهد بود.

زنده.
1

R

سویهی قارچ

n

k

مرجع

2/723

6/192

1/3497

بومی

1/61

29/27

1/3142

پینوشتها
2. Biosorption
1. Potato Dextrose Agar

 .5نتیجهگیری

9. Yeast Peptone Glucose

براساس نتایج به دست آمده میتوان گفت ،در  pH=1و در

4. Affinity

غلظت اولیهی  111میلیگرم بر لیتر اورانیم ،میزان جذب برای هر

1. Deprotonated

دو سویهی بررسی شدهی قارچ بیشینه است .زمان تعادل برای
سویهی مرجع  61دقیقه ،و برای سویهی بومی  211دقیقه تعیین شد.

برای هر دو سویهی قارچ ظرفیت جذب به ازای  1گرم بر لیتر
بیشینه بود .برای مدلسازی جذب هر دو سویهی قارچ ،همدمای
النگمویر مناسبتر است .با توجه به نتایج به دست آمده ،سویهی
مرجع بهتر از سویهی بومی عمل نموده است و میزان جذب آن
حدود  21درصد بیشتر از سویهی بومی است .با توجه به نتایج به
دست آمده ،سویهی مرجع تا غلظت  11میلیگرم بر لیتر اورانیم
بهتر از سویهی بومی عمل نموده است ،اما در غلظتهای باالتر
توانایی جذب آن کاهش یافته است .میتوان گفت که سویهی
بومی در غلظتهای باالتر از  211میلیگرم بر لیتر اورانیم توانایی
جذب بهتری نسبت به سویهی مرجع دارد و با توجه به شکلهای
 2و  9سویهی بومی در شرایط نامطلوبتر برای زنده ماندن ،مانند
pHهای خیلی پایین یا غلظتهای باالتر اورانیم جذب بهتری را
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