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تأثیر آنیونها و کاتیونها بر جذب کادمیم از فاضالب توسط گیاه سیر
ملیحه امینی

*1

 -*1گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران ،صندوق پستی364 :

چکیده
آلودگی رو به افزایش فاضالبهای شهری به ترکیبات سمی در اثر توسعه و رشد صنایع مسأله نگران کنندهای است .کادمیم
فلزی خطرناک برای موجودات و در اثر ا ستفاده از فا ضالبهای صنعتی برای آبیاری در زمینهای زراعی در حال افزایش
است .با توجه به اهمیت و تأثیر باالی ح ضور انواع مختلف یونهای فلزی در فاضالبهای صنعتی و تاثیر بازدارنده ح ضور
آنیونها و کاتیونهای فلزی بر کارایی جاذبها در پاکساااازی یونهای کادمیم ،در تحقیق حاضااار شااارایه بهینه ح
کادمیم تو سه برگ گیاه سیر برر سی و در ادامه در صد ح

یون

و ظرفیت ج ب تعادلی در ح ضور دیگر آنیونها و کاتیونها

مطالعه گردید .در هر آزمایش حضااور ی ی از یونهای  Al3+ ،Pb2+ ،Zn2+ ،Cu2+ ،NO3-و  Fe2+بررساای شااد .براسااان نتای
ح ضور آنیون نیترات در محلول حاوی کادمیم تأثیری بر میزان ج ب آن تو سه بیومان برگ گیاه سیر ندا شت .در رابطه با
کاتیونهای مس ،سرب و آهن نیز تأثیری بر میزان ج ب م شاهده ن شد اما یونهای روی موجب افزایش میزان ج ب کادمیم
توسه برگ گیاه سیر و یونهای آهن تا حدودی نقش بازدارنده در فرآیند ج ب داشتند ولی به طور کلی میزان تأثیر حضور
یونهای دیگر بر میزان ج ب و ح

یونهای کادمیم از محلولهای آبی چ شمگیر نبود .بنابراین نتای مطالعه آزمای شگاهی

حا ضر به عنوان نمایی از واقعیت در ح ضور انواع یونهای فلزی قابل تعمیم میبا شد و برگ گیاه سیر میتواند تا حد باالیی
یونهای آالینده فلزات سنگین را از فاضالب ح

نماید و حضور دیگر یونها نیز در محلول حاوی کادمیم نقش بازدارنده

در حد چشمگیری نخواهد داشت.
واژه های کلیدی :برگ سیر ،ج ب بیولوژیک ،کاتیونها ،آنیونها ،فاضالب سنتزی

* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول:

amini.malihe@gmail.com
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امینی

تأثیر آنیونها و کاتیونها بر جذب کادمیم از فاضالب توسط گیاه سیر

مقدمه
شناسايي و پاكسازي مواد شيميايي سمي ،امري كليدي در
حفاظت محيطزيست است (حيدري و همکاران.)1389 ،
آاليندههاي سمي مثل كادميم ،نيکل و سرب عمدتاً در
فاضالبهاي صنعتي يافت ميشوند و به شدت براي
ارگانيزمهاي زنده و محيطزيست خطرناك هستند .اين
فلزات ممکن است به روشهاي مختلفي وارد بدن انسان
شوند .به طور مثال ،استنشاق گرد و غبار و هواي آلوده،
ورود مستقيم فلزات به خاكهاي زراعي و مصرف عناصر
سنگين توسط گياهان رشد يافته در اين مناطق ،كه نهايتاً
منجر به ورود اين عناصر به زنجيره غذايي انسان خواهند
شد (.)Rattan et al., 2005
كادميم به دليل تحرك باال در خاك و جذب آسان آن
توسط گياه به راحتي وارد زنجيره غذايي انسان ميگردد
(صارمي راد و همکاران )1393 ،و سميت آن براي گياهان
تا  20برابر ساير فلزات سنگين است .بنابراين آلودگي خاك
و آب با فلزات سنگين ،يکي از مشکالت محيطي عمده در
جوامع بشري است ( )Türkdoğan et al., 2003كه عالوه
بر كاهش عملکرد و كيفيت محصول ،پايداري توليدات
كشاورزي و سالمتي افراد جامعه را به خطر مياندازد (تابنده
و طاهري .)1395 ،اين فلز غيرقابل تجزيه بوده و يا نسبت
به تجزيه بيولوژيکي بسيار مقاوم است ( Sari & Tuzen,
 .)2008از عوارض نامطلوب حضور آن در بدن ميتوان به
اسهال ،شکم درد و استفراغ شديد ،شکستگي استخوان
( ،)Zeid et al., 2009عقيم شدن ،آسيب به سيستم عصبي
مركزي ،آسيب به سيستم ايمني ،ناهنجاريهاي رواني و
آسيب احتمالي به  DNAو سرطان اشاره كرد (ملکوتيان و
هراتي نژاد تربتي1392 ،و مسعودي.)1391 ،
روشهاي زيادي براي جداسازي يونهاي فلزات سنگين از
پساب وجود دارد .از جمله جداسازي شيميايي،
فيلتراسيون ،جداسازي غشايي ،تصفيه الکتروشيميايي،
جذب و تبادل يوني را ميتوان نام برد .جاذبهاي متفاوتي
از جمله مواد زيستي ،رزينها ،كربن فعال ،رسها و
زئوليتها براي جذب يون هاي فلزات سنگين بررسي
شدهاند ( Sen Gupta et al., 2008, Shafaei et al., 2007,
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Lohani et al., 2008, Febrianto et al., 2009, Donia et
،al., 2009, Jaramillo et al., 2009, Chutia et al., 2009

قرباني و يونسي .)1387 ،گياه پااليي نيز به عنوان يک
تکنولوژي جديد ،ضروري و مورد نياز با استفاده از گياهان
خاص با قابليت باالي تجمع فلزات براي پاك سازي محيط
زيست با پيشرفتهايي مانند هزينه كمتر ،توليد بقاياي
گياهي حاوي مقدار باالي فلزات كه قابل بازيافت هستند،
قابليت اجرا براي رنج وسيعي از فلزات سمي و مواد
راديواكتيو ،كمترين انتشار در محيطزيست و جلوگيري از
ورود آاليندههاي ثانويه به منابع آب و خاك مورد بررسي
قرار گرفته است (.)Jiang et al., 2001
با توجه به اهميت اين قبيل مواد غذايي و مصرف سبزيجات
آلوده در كشورهاي درحال توسعه و نهايتاً ،ورود فلزات
سنگين به چرخه غذايي انسان ،الزم است به نحوي سالمت
غذايي سبزيجات مورد ارزيابي قرار گيرد .بنابراين هدف از
انجام اين تحقيق ،بررسي توانايي جذب عنصر كادميم
توسط برگ سير تحت تاثير حضور آنيونها و كاتيونها در
محلولهاي آبي است.

مواد و روشها
آمادهسازی جاذب بیولوژیک
در تحقيق حاضرررر برگ گياه سرررير جمعآوري و پس از
شررسررتشررو به منعور رفع گرد و غبار و مواد جامد با آب و
سرر س با آب مقطر در آون به مدت  24سرراعت در دماي
 60درجه قرار داده شررد تا كامالً خشررک گردد .در ادامه
برگها كامالً خرد و در هاون آسررياب گرديد .س ر س پودر
خرد شرررده از الک  100 meshعبور داده شرررد تا پودري
كامال همگن و ب سيار ريز و سطح جذب باال به د ست آيد.
اين پودر آماده براي شروع آزمايشات مورد نعر بود.
تهیه محلول فلز سنگین
محلول اصرررلي فلز كرادميم مورد اسرررتفراده در انجرام
آزماي شات ،محلول  1000 ppmفلز بود كه از نمک آن فلز
با محا سبه دقيق رابطه جرم ملکولي نمک فلز و مقاي سه با
مقدار مورد انتعار حضور فلز در محلول به دست آمده بود.
در آزمايشات اين تحقيق نمک مورد استفاده براي كادميم
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از تهيه محلول ppm

نمک سرررولفاته ( )CdSO4بود .پس
 1000براي هر فلز ،غل عت هاي پايينتر با تو جه به
محدوده آزمايشرررات تهيه گرديد .حجم محلولهاي تهيه
شرررده براي انجام آزمايشرررات  100 mlبود و در داخل
ارلن هاي  250mlقرار ميگر فت .هر كدام از محلول ها
داراي  pHمشررخصرري بودند كه تنعيم آن با  NaOHيک
موالر و  HNO3يک موالر صورت پذيرفت.
شرایط و طراحي آزمایشات
شرايط بهينه جذب ابتدا توسط برگ گياه سير براي حذف
كادميم از محلولهاي آبي يافت مي شود و در ادامه حضور
تعدادي از آنيونها و كاتيونها (نيترات ،مس ،روي ،سرب،
آلومينيوم و آهن) در كنار يون هاي كادميم و ميزان تاثير
مثبت يا منفي بر درصد حذف يون هاي كادميم و ظرفيت
جذب تعادلي بررسي ميگردد .در هر آزمايش حضور يکي
از يون هاي مداخ له كن نده در ك نار يون هاي كادميم بر
فرآيند حذف كادميم از محلولهاي آبي بررسرري ميگردد.
همه آزمايشرررات در سررره نوبت تکرار و ميانگين به عنوان
نتيجه نهايي گزارش گرديد.
انجام آزمایشات جذب بیولوژیک
نمونهگيري در هر آزمايش به مدت  1ساعت در زمانهاي
 40 ،20 ،10 ،0و  60دقيقه انجام شررد و نمونههاي فيلتر
شررده پس از رقيقسررازي در دسررتگاه جذب اتمي آناليز
گرديدند .براي م حاسررر به م قدار  Rكه ميزان حذف فلز
توسط بيوماس برگ گياه سير است ،از معادله ( )1استفاده
شد ( Rدرصد بازيافت فلز توسط بيومس P0 ،غلعت اوليه
يون فلزي ،ميليگرم بر ليتر و  Peغلعت نهايي يون هاي
فلزي است ،ميليگرم بر ليتر):
P  Pe
R  100  0
P0

()1
براي محاسررربه مقدار  qكه ميزان ظرفيت جذب تعادلي
يونهاي فلزي تو سط بيوماس برگ گياه سير ا ست نيز از
معادله ( )2استفاده شد ( qeمقدار فلز جذب شده به ازاي
وا حد وزن جاذب ،ميلي گرم بر گرم C0 ،غل عت اول يه
يون هاي فلزي در محلول ،ميليگرم بر ليتر Ce ،غل عت
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ت عادلي يون هاي فلزي در محلول ،ميليگرم بر ليتر،
حجم محلول ،ميليليتر و  Wوزن جاذب است ،گرم):

C0  Ce V

()2

W

V

qe 

نتايج و بحث
تاثیر حضور آنیون نیترات بر حذف یونهای کادمیم
توسط بیوماس برگ گیاه سیر
در مرحله اول آزمايشات حضور يونهاي نيترات بر درصد
حذف يونهاي كادميم توسط پودر برگ گياه سير بررسي
شد .نتايج گزارش شده در شکل  1نشان ميدهند كه درصد
حذف و ظرفيت جذب كادميم كه بدون حضور نيترات در
محلول  %45/63و  6/25 mg/gبوده است ،پس از حضور
آنيون نيترات به مقادير  %45/44و  5/44 mg/gتغيير پيدا
كرده است .اين اعداد تغيير قابل توجهي را در توانايي برگ
گياه سير به منعور پاكسازي محيطهاي آبي از يونهاي
فلز كادميم نشان نميدهد .بنابراين حضور نيترات در
فاضالب در كنار يونهاي كادميم تأثير چنداني بر توانايي
برگ گياه سير ندارد و توانايي رقابت با يونهاي كادميم را
براي قرارگيري و تركيب با گروههاي عاملي در ديواره
سلولي گياه نخواهد داشت .نيازي به گفتن نيست كه حضور
ديگر يونهاي قابل جذب در داخل محلول ممکن است با
يونهاي حاضر براي قرارگيري در مکانهاي فعال جذب در
ديواره سلولي رقابت كنند و موجب قرارگيري ديگر يونها
و يا جلوگيري از حذف موثر يونهاي موجود و داراي تأثير
قابل توجه بر ظرفيت جذب به وسيله جاذب باشند .نتايج
تحقيقات  Aminiو همکاران ( ) 2013نشان داد كه آنيون
نيترات ،كلرايد و سولفات تأثير ناچيز و قابل چشمپوشي بر
ظرفيت جذب اورانيم از محلول داشتند و اين مسأله تاييد
كننده نتايج تحقيق حاضر در مورد استفاده از جاذبهاي
بيولوژيکي و بيتأثير بودن حضور آنيونها بر جذب يونهاي
فلزي با بار مثبت از محلولهاي آبي ميباشد زيرا آنيونها
باري مشابه ديواره سلولي و گروههاي سولفيدريل موجود
در آن دارند و بنابراين تأثيري بر جذب يونهاي فلزات
سنگين از جمله كادميم نخواهند داشت.
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شکل  -1بررسي تأثیر حضور آنیون نیترات بر درصد حذف و ظرفیت جذب یونهای کادمیم توسط برگ گیاه سیر

تأثیر حضووور کاتیون آهن بر حذف یونهای کادمیم
توسط بیوماس برگ گیاه سیر
در مرحله دوم آزمايشررات حضررور يونهاي آهن بر درصررد
حذف يونهاي كادميم توسط پودر برگ گياه سير بررسي
شررد .نتايج گزارش شررده در شررکل  2نشرران ميدهند كه
درصد حذف و ظرفيت جذب كادميم كه بدون حضور آهن
در محلول  %45/63و  6/25 mg/gبوده اسررررت ،پس از
حضرررور كاتيون آهن به م قادير  %40/48و 4/53 mg/g
تغيير پيدا كرده اسررت .اين اعداد تغيير قابل توجهي را در
توانايي برگ گياه سير به منعور پاك سازي محيطهاي آبي
از يونهاي فلز كادميم ن شان ميدهد بنابراين ح ضور آهن
در فاضرررالب در ك نار يون هاي كادميم به عنوان عاملي
بازدارنده مانع از قرارگيري يونهاي كادميم بر روي ديواره

سلولي برگ گياه سير و در رقابت با يونهاي كادميم براي
تركيب شرردن با گروههاي سررولفيدريلي در ديواره سررلولي
خواهد بود و در نمونه هاي فاضرررالب كه حاوي يون هاي
كادميم و آهن در كنار هم باشند ،كارايي جذب و پاكسازي
فلز سنگين كادميم تو سط گياه سير كمتر خواهد شد .به
طور كلي حضررور هر يوني در محلول مي تواند وارد رقابت
با يون هاي هدف در فرآي ند جذب گردد زيرا حذف
يون هاي فلزي با حضرررور آنيون ها و كاتيون ها كاهش
مييررابررد ( .)Han et al., 2008در ت ح ق يق  Bhainsaو
 )1999( D,Souzaحضرررور آهن تأثيري بر فرآيند جذب
يون هاي فلزي از محلول هاي آبي نداشرررته اسرررت و اين
مسرررأله ممکن اسرررت به علت تفاوت در شررررايط جذب
خ صو صاً عدم ت شابه در  pHمورد ا ستفاده در آزماي شات
جذب باشد.

شکل -2بررسي تأ ثیر حضور کاتیون آهن بر درصد حذف و ظرفیت جذب یونهای کادمیم توسط برگ گیاه سیر
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تأثیر حضور کاتیون سرب بر حذف یونهای کادمیم
توسط بیوماس برگ گیاه سیر
در مرحله سوم آزمايشات حضور يونهاي سرب بر درصد
حذف يونهاي كادميم توسط پودر برگ گياه سير بررسي
شد .نتايج گزارش شده در شکل  3نشان ميدهند كه درصد
حذف و ظرفيت جذب كادميم كه بدون حضور نيترات در
محلول  %45/63و  6/25 mg/gبوده است ،پس از حضور
كاتيون سرب به مقادير  %44/03و  4/72 mg/gتغيير پيدا
كرده است .اين اعداد تغيير قابل توجهي را در توانايي برگ
گياه سير به منعور پاكسازي محيطهاي آبي از يونهاي
فلز كادميم نشان نميدهد .با توجه به اين كه برگ گياه
سير در اين آزمايشات به صورت بيوماس مرده براي جذب
يونهاي كادميم از فاضالب استفاده شدهاست .بنابراين
سميت اين عناصر تأثيري بر فرآيند جذب نخواهد داشت و
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فقط براساس خصوصيات اتمي و ملکولي و شعاع اتمي بين
يونهايي كه در نمونه حضور مييابند ،امکان رقابت به
وجود ميآيد كه در اين بخش توانايي قرارگيري يونهاي
كادميم و تركيب شدن با گروههاي سولفيدريل براي
يونهاي كادميم باالتر از يونهاي سرب است و حضور
سرب موجب تغيير قابل توجهي در خصوصيات جذب
كادميم توسط جاذب بيولوژيک نخواهد شد Greene .و
همکاران ( )1986تأثير حضور آنيونها و كاتيونها را بر
روي جذب يونهاي فلزي توسط بيوماس جاذب بيولوژيک
بررسي كردند .براساس نتايج اكثر يونهاي مورد بررسي
تاثير چشمگير و قابل ذكري بر فرآيند جذب نداشتند در
واقع اگر تأثير كمي هم توسط يونهاي مزاحم در داخل
محلول وجود داشته باشد ،با كاهش آن از pHهاي قليايي
به سمت حالتهاي خنثي و رسيدن آن به مقدار  5دخالت
يونها بسيار كمتر خواهد شد.

شکل -3بررسي تأثیر حضور کاتیون سرب بر درصد حذف و ظرفیت جذب یونهای کادمیم توسط برگ گیاه سیر

تأثیر حضور کاتیون آلومینیوم بر حذف یونهای
کادمیم توسط بیوماس برگ گیاه سیر
در مرحله چهارم آزمايشات حضور يونهاي آلومينيوم بر
درصد حذف يونهاي كادميم توسط پودر برگ گياه سير
بررسي شد .نتايج گزارش شده در شکل  4نشان ميدهند
كه درصد حذف و ظرفيت جذب كادميم كه بدون حضور
آلومينيوم در محلول  %45/63و  6/25 mg/gبوده است،
پس از حضور كاتيون آلومينيوم به مقادير  %46/29و mg/g
 5/35تغيير پيدا كرده است .اين اعداد تغيير قابل توجهي
را در توانايي برگ گياه سير به منعور پاكسازي محيطهاي
آبي از يونهاي فلز كادميم نشان نميدهد .البته درصد

حذف تغيير مثبت ناچيزي پيدا كرده است اما در كنار آن
ظرفيت جذب نيز كمي كمتر شدهاست كه تغييرات بسيار
كم و قابل چشم پوشي هستند .بنابراين حضور آلومينيوم
در فاضالب در كنار يونهاي كادميم تاثير چنداني بر
توانايي برگ گياه سير ندارد و توانايي رقابت با يونهاي
كادميم را براي قرارگيري و تركيب با گروههاي عاملي در
ديواره سلولي گياه نخواهد داشت .البته تمام مطالعات
دخالت و مزاحمت آنيونها و كاتيونها بر فرآيند جذب
يونهاي هدف در فرآيند جذب در محلول ممکن است با
توجه به تغيير شرايط آزمايشي مانند تغيير در  ،pHغلعت
يونهاي فلزي ،زمان تماس ،سرعت تماس و تغييرات
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دمايي نتايج متفاوتي را از دخالت چشمگير يا تأثير خيلي
كم و ناچيز نشان دهند .بهطوري كه حتي با تغيير شرايط،
مشابه تحقيقات  Bhainsaو  )1999( D,Souzaدخالت
آلومينوم در فرآيند جذب گزارش شود .اين مسأله به تفاوت

در شرايط آزمايشات ،نوع يون فلزي هدف در آزمايشات و
بيوماس جاذب كه تغييراتي در آن صورت گرفته باشد و
داراي آمادهسازي باشد يا نه مرتبط است.

شکل  -4بررسي تأثیر حضور کاتیون آلومینیوم بر درصد حذف و ظرفیت جذب یونهای کادمیم توسط برگ گیاه سیر

تأثیر حضور کاتیون مس بر حذف یونهای کادمیم توسط
بیوماس برگ گیاه سیر

در مرحله پنجم آزمايشات حضور يونهاي مس بر درصد
حذف يونهاي كادميم توسط پودر برگ گياه سير بررسي
شد .نتايج گزارش شده در شکل  5نشان ميدهند كه درصد
حذف و ظرفيت جذب كادميم كه بدون حضور مس در
محلول  %45/63و  6/25 mg/gبوده است ،پس از حضور
كاتيون مس به مقادير  %44/98و  4/77 mg/gتغيير پيدا
كرده است .اين اعداد مشابه نتايج بهدست آمده در رابطه با
تأثير يونهاي سرب ،آلومينوم و نيترات تغيير قابل توجهي
را در توانايي برگ گياه سير به منعور پاكسازي محيطهاي

آبي از يونهاي فلز كادميم نشان نميدهد بنابراين حضور
مس نيز در فاضالب در كنار يونهاي كادميم تأثير چنداني
بر توانايي برگ گياه سير ندارد و توانايي رقابت با يونهاي
كادميم را براي قرارگيري و تركيب با گروههاي عاملي در
ديواره سلولي گياه نخواهد داشت .نتايج تحقيقات Amini
و همکاران ( ) 2013نشان داد كه كاتيونهاي مس در
داخل محلول تأثير ناچيز و قابل چشمپوشي بر ظرفيت
جذب يونهاي فلزي از محلول داشتند و در  pHبهينه برابر
 5حضور كاتيونهاي مس در محلول موجب تغيير و كاهش
معنيداري در جذب يونهاي فلزي توسط بيوماس
بيولوژيک نميشوند.

شکل  -5بررسي تأثیر حضور کاتیون مس بر درصد حذف و ظرفیت جذب یونهای کادمیم توسط برگ گیاه سیر
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تأثیر حضور کاتیون روی بر حذف یونهای کادمیم
توسط بیوماس برگ گیاه سیر
در مرحله ششم آزمايشات حضور يونهاي روي بر درصد
حذف يونهاي كادميم توسط پودر برگ گياه سير بررسي
شد .نتايج گزارش شده در شکل  6نشان ميدهند كه درصد
حذف و ظرفيت جذب كادميم كه بدون حضور روي در
محلول  %45/63و  6/25 mg/gبوده است ،پس از حضور
كاتيون روي به مقادير  %50/03و  5/99 mg/gتغيير پيدا
كرده است .اين اعداد تغيير قابل توجه و مثبت در توانايي
برگ گياه سير به منعور پاكسازي محيطهاي آبي از
يونهاي فلز كادميم نشان ميدهد .در واقع قرارگيري
كاتيونهاي فلز روي موجب تسريع و افزايش در سرعت
تركيب شدن يونهاي كادميم با ديواره سلولي جاذب و
پاكسازي بهتر محيطهاي آلوده از كادميم ميگردد .اين
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مسأ له داراي اهميت بااليي براي افزايش كارايي حذف
يونهاي خطرناك كادميم از فاضالبهاي آلوده و حاوي
مقادير بااليي از فلز روي ميباشد كه حضور دو عنصر در
كنار هم موجب افزايش درصد و ظرفيت جذب ميگردد.
به طور عمده فرمهاي اصلي كاتيونها و آنيونها در 4 pH
و باالتر كه نزديک به خنثي اسررت به صررورت آزاد و بدون
تركيب با بخش هاي هيدروكسررريلي هسرررت ،بنابراين در
صررورتي كه تمايل به قرارگيري در ديواره سررلولي داشررته
باشررند به راحتي جاي يونهاي هدف آزمايشررات جذب و
پاك سازي فلز سنگين را ا شغال ميكنند ( Amini et al.,
 .)2013ولي با افزايش  pHو نزديکشرردن به حالت خنثي
م شابه تحقيق حا ضر ممکن ا ست يونهايي مانند روي با
تغيير در تعداد يون هاي هيدراته در داخل محلول بر روي
ديواره سررلولي كمتر قرار گيرند و حتي سرررعت قرارگيري
يونهاي هدف آزمايشات جذب را نيز افزايش دهند.

شکل -6بررسي تأثیر حضور کاتیون روی بر درصد حذف و ظرفیت جذب یونهای کادمیم توسط برگ گیاه سیر

نتیجهگیری
سررربزيجررات بررا دارا بودن كربوهيرردراتهررا ،پروتنين،
ويتامينها ،مواد معدني و عناصر كم مصرف جزء مهمي از
زنجيره غذايي انسرررران اسررررت .در سررررال هاي اخير
عليالخ صوص در ميان جوامع شهري ،م صرف سبزيجات
رو به افزايش اسررت و اين ،ناشرري از افزايش آگاهيهاي
مردم از ارزش مفيد غذاهاي حاوي سبزيجات است .البته با
ورود فاضالبهاي آلوده به زمينهاي كشاورزي ،سبزيجات

محل تجمع عنا صر ضروري و در كنار آنها فلزات سمي
نيز ميبا شد و با تجمع بيش از حد مجاز عنا صر سنگين
در آنها ،مي تواند تهديدي بر سررالمتي انسرران و نهايتاً
خطراتي را بر جام عه بشرررري وارد سرررازد .در برخي از
مطالعات ن شان داده شده ا ست كه توانايي تحمل و جذب
كادميم در گياهان موجب جلوگيري از انتشرررار كادميم يا
غيرسرررمي نمودن آن در گ ياه ميگردد .كادميم يک فلز
سنگين سمي ا ست كه باعث تنش اك سيداتيو در گياهان
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شده و سميت بااليي را براي گياه ،حيوان و ان سان ايجاد
ميكند .از بين مواد بيولوژيک و جاذب ،گياه سرررير با دارا
بودن گروههاي سولفيدريل داراي توانايي حذف كادميم از
آب هاي آلوده مي باشرررد .اين گياه توانايي جذب و تجمع
كادميم را در ريشرره و همچنين برگها دارا ميباشررد .در
واقع تجمع كادميم در برگها متناسرررب با مقدار كادميم
رها شرررده و موجود در ريشررره ها مي باشرررد .برخي از
پژوهشگران معتقدند كه به دليل سميت باالي كادميم در
فرم آزاد ،سرلولهاي گياهي تالش ميكنند با اسرتفاده از
راهکارهايي نعير اتصررال آن به ديواره سررلولي و ذخيره
نمودن در واكوئل ،اين عن صر را در ري شه تثبيت نموده و
بدين شکل از سميت آن بکاهند .اما با بيشتر شدن ميزان
اين عنصرررر در محيط ،م قدار بيشرررتري از كادميم به
اندامهاي هوايي انتقال يافته و در برگها تجمع مييابد.
در تحقيق حا ضر ح ضور ديگر يونها به صورت آنيوني و
كاتيوني به عنوان عوامل ايجاد مزاحمت در جذب يونهاي
فلز كادميم توسط برگ سير بررسي شدند .براساس نتايج
به دسررت آمده درصررد حذف و ظرفيت جذب كادميم كه
براي برگ سرررير بدون حضرررور عوامل ايجاد مزاحمت به
ترت يب  %45/63و  6/25 mg/gبود ،با حضرررور يون هاي
ديگر تغيير چشرررمگيري پيدا نکرد به طوري كه يونهاي
نيترات ،مس ،سرررب و آلومينيوم بي تأثير بر ميزان جذب
يونهاي كادميم از محلولهاي آبي بودند و درصد حذف و
ظرفيت جذب كادميم تو سط پودر سير در ح ضور هر يون
برره ترتيررب برره مقررادير ( %44/03 ،%44/98 ،%45/44و
 ) 46%/6و ( )5/38 ،4/72 ،4/77 ،5/44 mg/gتغيير يافت
ا ما حضرررور يون روي تا حدودي تأثير مث بت بر جذب
يون هاي كادميم داشررررت ( %50/03و  )5/99 mg/gو
همچنين حضرررور يونهاي آهن تا حدودي تأثير بازدارنده
بر ميزان جذب يونهاي كادميم توسررط گياه سررير نشرران
داد ند ( %40/48و  .)4/53 mg/gبه طور كلي حضرررور
آنيون ها و كاتيون ها تأثير چ نداني بر توا نايي حذف
يونهاي كادميم تو سط برگ گياه سير ندا شت بنابراين با
توجه به نتايج آزمايشات و در دسترس بودن برگ گياه در
منطقه ،فصررل رويش و ارزاني جاذب ميتوان از اين روش
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بهعنوان يک روش كاربردي جهت حذف فلزات سنگين از
فاضالبهاي صنعتي استفاده نمود.

منابع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

تابنده ،ل .طاهري ،م .1395 .ارزيابي مواجهه با
فلزات سنگين مس ،روي ،كادميم و سرب در
سبزيجات كشت شده در مزارع استان زنجان.
مجله سالمت و محيطزيست.56-41 :)1(9 ،
حيدري ،ا .يونسي ،ح .مهربان ،ز .1389 .حذف
مخلوط يونهاي فلزي سرب ،نيکل و كادميم از
محلولهاي آبي با استفاده از جاذب نانو حفره
 MCM-41اصالح شده .مجله آب و فاضالب،
.33-25 :)1(21
صارمي راد ،ب .اسفندياري ،ع .شکرپور ،م.
سفاليان ،ا .آوانس ،آ .موسوي ،ب .1393 .اثر
كادميم روي برخي از ويژگيهاي ريختشناسي
و فيزيولوژيک گندم در مرحله گياهچهاي .مجله
پژوهشهاي گياهي (مجله زيستشناسي ايران)،
.11-1 :)1(27
قرباني ،ف .يونسي ،ح .1387 .جذب يونهاي
كادميم به وسيله بيوماس Saccharomyces
 cervisiaeاز محلولهاي آبي .مجله آب و
فاضالب.39-33 :68 ،
مسعودي ،ز .1391 .تاثيركادميم و زئوليت بر
رشد ،عملکرد و تجمع كادميم در سوخ
سيرخوراكي .پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه
تبريز .دانشکده علوم كشاورزي.
ملکوتيان ،م .هراتي نژاد تربتي ،ا .1392 .بررسي
راندمان جذب فلزات سنگين (مس ،كادميم و
سرب) بر روي برگ گياه زعفران در محلولهاي
آبي و تعيين ايزوترمهاي جذب .فصلنامه علمي
دانشگاه علومپزشکي تربتحيدريه.23-15 :)3(1 .

Amini M. Younesi H & Bahramifar N,
)2013(. Biosorption of U(VI) from
Aqueous Solution by Chlorella vulgaris:
Equilibrium, Kinetic, and Thermodynamic
Studies. Journal of Environmental

7.

1397  تابستان،60 شماره

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

bulbs and shoots of garlic (Allium sativum
L.). Bioresource Technology 76: 9-13.
Lohani, M.B. Singh, A. Rupainwar, D.C &
Dhar, D.N. (2008). Studies on efficiency
of guava (Psidium guajava) bark as
bioadsorbent for removal of Hg(II) from
aqueous solutions, Journal of Hazardous
Materials
159:
626-629.
10.1016/j.jhazmat.2008.02.072
Rattan R, Datta S, Chhonkar P, Suribabu
K & Singh. A. (2005). Long-term impact
of irrigation with sewage effluents on
heavy metal content in soils, crops and
groundwater—a case study. Agriculture,
Ecosystems & Environment. 109(3):31022. 10.1016/j.agee.2005.02.025
Sari A & Tuzen M. (2008). Biosorption of
cadmium (II) from aqueous solution by red
algae (Ceramium virgatum): equilibrium,
kinetic and thermodynamic studies.
Journal of Hazardous Materials. 157(23):448. 10.1016/j.jhazmat.2007.06.097
Sen Gupta, S & Bhattacharyya, K.G.
(2008). Immobilization of Pb(II), Cd(II)
and Ni(II) ions on kaolinite and
montmorillonite surfaces from aqueous
medium, Journal of Environmental
Management
87:
46-58.
10.1016/j.jenvman.2007.01.048
Shafaei, A. Ashtiani, F.Z & Kaghazchi, T.
(2007). Equilibrium studies of the sorption
of Hg (II) ions onto chitosan, Chemical
Engineering Journal 133: 311-316.
Türkdoğan M. K, Kilicel F, Kara K,
Tuncer I & Uygan I. (2003). Heavy metals
in soil, vegetables and fruits in the endemic
upper gastrointestinal cancer region of
Turkey. Environmental Toxicology and
Pharmacology.
13(3):175-79.
10.1016/S1382-6689(02)00156-4
Zeid A. A. A, Hassanein WA, Salama H.
M & Fahd G. A. A. (2009). Biosorption of
some heavy metal ions using bacterial
species isolated from agriculture waste
water drains in Egypt. Journal of Applied
Science Research. 5(4):372-83.

فصلنامه علمی ترویجی محیط زیست

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

57

Engineering.139:410-421.
https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.19437870.0000651.
Bhainsa, K. C & D’Souza, S. F. )1999(.
“Biosorption of uranium (VI) by
Aspergillus fumigatus.” Biotechnology &
Technology.,
13(10):
695–699.
https://doi.org/10.1081/ESE-100106247
Chutia, P. Kato, S. Kojima, T & Satokawa,
S. (2009). Arsenic adsorption from
aqueous solution on synthetic zeolites,
Journal of Hazardous Materials 162: 440447. 10.1016/j.jhazmat.2008.05.061
Donia, A.M. Atia, A.A. Moussa, E.M.M.
El-Sherif, A.M & Abd El-Magied, M.O.
(2009). Removal of uranium (VI) from
aqueous
solutions
using
glycidyl
methacrylate
chelating
resins,
Hydrometallurgy
95:
183-189.
10.1016/j.hydromet.2008.05.037
Febrianto, J. Kosasih, A.N. Sunarso, J. Ju,
Y.-H. Indraswati, N & Ismadji, S. (2009).
Equilibrium and kinetic studies in
adsorption of heavy metals using
biosorbent: A summary of recent studies,
Journal of Hazardous Materials 162: 616645. 10.1016/j.jhazmat.2008.06.042
Greene, B., Henzl, M. T., Hosea, J. M &
Darnall, D. W. (1986). “Elimination of
bicarbonate interference in the binding of
U(VI) in mill-waters to freeze-dried
chlorella vulgaris.” Biotechnology &
Bioengineering., 28(5): 764–767.
Han, X., Wong, Y. S., Wong, M. H &
Tam, N. F. Y. (2008). “Effects of anion
species and concentration on the removal
of Cr(VI) by a microalgal isolate,
Chlorella miniata.” Journal of Hazardous
Materials, 158(2–3): 615–620. 10.1016/
j.jhazmat.2008.02.024
Jaramillo, J. Gómez-Serrano, V &
Álvarez,
P.M.
(2009).
Enhanced
adsorption
of
metal
ions
onto
functionalized granular activated carbons
prepared from cherry stones, Journal of
Hazardous Materials 161: 670-676.
10.1016/j.jhazmat.2008.04.009
Jiang W, Liu D & Hou W., (2001).
Hyperaccumulation of cadmium by roots,

تأثیر آنیونها و کاتیونها بر جذب کادمیم از فاضالب توسط گیاه سیر

امینی

The Effect of Anions and Cations on the Biosorption of
Cadmium from Wastewater Using Garlic Leaves

Malihe Amini 1*
1*- Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Jiroft, Iran,
P.O.Box: 364

Abstract
The increasing pollution of urban wastewater into toxic compounds due to industrial
development and growth is a threat for environment. Cadmium is a dangerous metal for
creatures and is increasing due to the use of industrial wastewater for irrigation in agricultural
land. Considering the importance and the high impact of the presence of different types of
metal ions in industrial wastewater and the inhibitory effect of the presence of metal anions
and cations for effectiveness of biosorbents in cleaning up dangerous metal ions, in this
research, the optimal conditions for removal of cadmium ion with the leaves of garlic are
investigated and then, removal percentages and equilibrium absorption capacity were studied
in the presence of other anions and cations. In each experiment, one of the NO3-, Cu2 +, Zn2 +,
Pb2 +, Al3 +, Fe2 + ions was examined. According to results, the presence of nitrate in a solution
containing cadmium did not affect the rate of absorption by garlic leaf biomass. Also, copper,
lead and iron cations had no effect on the absorption rate but zinc ions increases the rate of
absorption of cadmium by garlic leaves and iron ions had a somewhat inhibitory effect on the
absorption process but in general effect of the presence of other ions on the absorption and
removal of cadmium ions from aqueous solutions was not significant. Therefore results of
present experience investigation as an illustration of the fact, in the presence of a variety of
metal ions can be generalized and garlic leaves can remove excess heavy metal ions from the
wastewater successfully and the presence of other ions in a cadmium-containing solution will
not have a significant inhibitory effect.
Key words: Garlic Leaf, Biological Biosorption, Cations, Anions, Synthetic Wastewater
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