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د. شاستفاده  های رقیق آبیزیستی فلز سنگین اورانیم از محلول حذفبرای  زندهیلوس نیجر ژبومی و مرجع قارچ آسپر یسویهاز دو  چکیده:

یتر( بررسی شد. لر بگرم  1-1/1) ی خشکزیست تودهدقیقه( و  2441- 91گرم بر لیتر(، زمان )میلی 111-21فلز ) ی(، غلظت اولیه9-7) pHثیر تأ

 یدر غلظت اولیهبیشینه دست آمد. جذب ه و بومی ب مرجع ، به ترتیب،یویهسدرصد برای  23/74و  91/21برابر و  pH=1در بیشینه زیستی  جذب

بود.  ی خشکزیست تودهگرم اورانیم بر گرم میلی 1/249و  211 ،به ترتیبقارچ بومی ی مرجع و سویهبرای دو و گرم بر لیتر اورانیم میلی 111

زیست بر لیتر گرم  1مقدار در بیشینه ظرفیت جذب . بومی به تعادل رسیدمرجع و  به ترتیب،ی سویهدقیقه برای  211و  61 مدت در ،واکنش زیستی

1با را مرجع و بومی  یسویهدست آمده برای هر دو ه های بر دادهیدست آمد. مدل النگموه قارچ بی سویهخشک برای هر دو ی توده
R ،به ترتیب ،

 ی ی مرجع زیست تودهسویهتوان نتیجه گرفت که دست آمده میه بنتایج توجه به  با .خوبی برازش نموده ب 3373/1و  3371/1برابر با 
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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 R
2
 

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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 مقدمه  .1

های محیط زیست از مسایل مهمی است که جوامع آلودگی

و این امر سبب شده است که  هستندرو  مختلف بشری با آن روبه

حفاظت از محیط زیست به موضوع اصلی در تمام 

 . وجود فلزات سنگین در ]2[ها تبدیل شود  گذاری سیاست

های صنعتی، همیشه یک مشکل جدی و مهم برای محیط بآپس

 بیهای آی از محلولاست. حذف فلزات سنگین سمّ زیست بوده

های مختلف از روش .شودجدی محسوب می یئلهیک مس

 شودمی ها استفادهآالینده نوع شیمیایی و زیستی برای حذف این

های زیستی حذف فلزات سنگین، ترین روش. یکی از مهم]1[

  .]9[ ستا (2)زیستی جذب

 ؛شوندهای صنعتی به وفور دیده میبآفلزات سنگین در پس

آن دارای  شکلکه بسته به  ستی ااورانیم یکی از این فلزات سمّ

  و های اقتصادیروش یتوسعه .]4[ت متفاوت است سمیّ

بسیار  لیمسا از یکی ها،کارخانه آبپس سازیخالص آوریفن

ترین  هزینه ترین و کم از سالم مهم قرن حاضر است. یکی

 زیست، جذب حیطم ها اززیستی حذف آالینده یها روش

از یندی که در آن ازیستی به هر فر ، جذباستزیستی 

ها برای سبز و یا آنزیم آن ها، گیاهانها، قارچ ها، جلبک باکتری

اطالق  ،استفاده شودزیست  محیطاز ها  زدودن آالیندهجذب و 

نسبت به دیگر ها ، قارچریزجانداران. در میان این ]1[ شود می

هستند؛ مزایایی برای حذف فلزات سنگین  دارای ریزموجودات

زیستی  ها به وفور در جذبآناز است موضوع سبب شده این 

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

موجود در مناطق آلوده به اورانیم بندرعباس )معدن  ریزجانداران

به لحاظ فراوانی آسپرژیلوس  های موجود،هیوسدر بین  گچین(،

امکان کشت و . عالوه بر این، ترین مقدار را دارا استبیشنیجر 

 هدف آن سبب شد که پژوهش حاضر با  راحت و ارزانثیر تک

مقدار زیست  ،تماس فلز، زمان یغلظت اولیهمتغیرهای  سازیبهینه

در  نهبیشیزیستی  دست آوردن جذبه برای بمحیط  pHو توده 

آبی با های رقیق محلولاز اورانیم راستای حذف فلز سنگین 

طراحی و اجرا  مرجع و بومی آسپرژیلوس نیجر زندهی سویه

  .شود

 مواد و روش آزمایش. 2

 قارچی یی زیست تودهتهیه 2.1

 A/23F-UCFکه  زنده آسپرژیلوس نیجر قارچی بومی سویه

از بانک میکروبی آزمایشگاه بیوتکنولوژی انرژی  ،دشگذاری نام

 مناطق بندرعباس یهای آلودهموقعیتاز شد که  تهیهاتمی اصفهان 

ی انجام شده به وسیله هایهطبق مطالع ؛بود جداسازی شده

 (GmbH 1wild-Leit 212-117-111 )مدلمیکروسکوپ نوری 

با ژنتیکی و  هایهشناسی و نیز طبق مطالعتوسط کارشناسان قارچ

مشخص  srDNA22 یمراز ناحیهای پلیبررسی واکنش زنجیره

مرجع ی ویهآسپرژیلوس نیجر است. س که قارچ موردنظر دش

ای کلکسیون بود که از مرکز منطقه IR1129)2)مورد استفاده نیز 

مقایسه با برای  (PTCC) های صنعتی ایرانها و باکتریقارچ

 ،محیط کشت جامددر کشت قارچ برای شد. تهیه بومی،  ینمونه

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

(9) ،. محیط کشت مایع استفاده شده]7، 2[د ش
YPG  شامل

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

شده بودند تهیه مرک  همگی از شرکت که ودگرم بر لیتر( ب 9)

]2 ،2[.  

pH  با استفاده از نیتریک اسید و سدیم  کشت مایعمحیط

، هاروی مقدار مناسب آن برای رشد قارچ موالر 2/1هیدروکسید 

 یدرجه 212. محیط کشت با اتوکالو )دما ]2[ تنظیم شد ،1/1

 د و سپسش دقیقه( استریل 11بار و به مدت  1/2گراد، فشار سانتی

ها ر محیط کشت مایع تلقیح شد. پس از آن نمونهدها قارچ هاگ

گراد و سانتی یدرجه 11±2در دمای کننده گرم -تکانندهداخل 

ز قرار داده رو 1دور بر دقیقه به مدت  211زدن با سرعت هم

فاز  یبه آخرین مرحله شده،تا رشد مناسب قارچ انجام  ندشد

، هازیست تودهدر  ی زمانیفاصلهنمایی رشد برسند. در این 

در سطح  ترین تراکم خودساکاریدها به بیشها و پلیپروتئین

قارچ توسط کاغذ  هایریزسازواره. سپس ]3[ نددیرسسلولی 

شو با وشستو پس از چند بار  هجداسازی شد 41صافی واتمن 

زنده در ی زیست تودهبه عنوان  ،گیریو آبشده آب دو بار تقطیر 

 .]21[ یند جذب زیستی مورد استفاده قرار گرفتافر
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 محلول نمک اورانیم 2.2

 O1H6.1(9NO)1UOی محلول اورانیم از نمک رای تهیهب

پذیری از انحاللگراد سانتی درجه 11د که در دمای شستفاده ا

یک محلول  ،هابرای انجام آزمایش .]22[ برخوردار استخوبی 

ها غلظت یبقیهو  ،گرم بر لیتر از نمک اورانیم تهیهمیلی 2111 درام

 .]21، 22[د شسازی این محلول اصلی، ساخته و تهیه با رقیق

 
 آزمایش جذب 2.3

، یفلزیون زیستی  ثر بر روی جذبؤمختلف م هایاز میان عامل

 ،مقدار زیست تودهفلز و  ی، غلظت اولیهتماس ، زمانpH عامل 4

 بررسی قرار گرفتند.مورد اهمیت باالتری برخوردارند،  که از

د. شها گزارش سه بار تکرار و میانگین آن هاآزمایش یهمه

لیتری انجام شد. در میلی 111اتیلنی ها در ظروف پلیآزمایش

متغیر و بقیه به صورت ثابت در  هایکی از عامل هاتمامی آزمایش

 غلظتpH (9-7 ،) ابهای ها در محلول. آزمایشنظر گرفته شد

 2441-91در مدت زمان ) گرم بر لیتر(،میلی 111-21ی )اولیه

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

  ها، شامل دما، سرعت تکانندهپارامترهای ثابت آزمایش شدند.

 ی درجه 11±2در مقدارهای، به ترتیب، حجم محلول، و 

 لیتر تنظیم شده بودند. میلی 211و دور بر دقیقه  211 ،گرادسانتی

 
 یزیست بر روی جذب pHاثر  2.3.1

برای هر دو  7و  6، 1، 4، 9مختلف  pHر پنج آزمایش د این

 هیدروکسید و سدیم از  pHانجام شد. برای تنظیم سویه 

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

 گرفته شد.

 
 زیستی فلز بر روی جذب یاثر غلظت اولیه 2.3.2

قارچ ی برای هر دو سویهفلز اورانیم  یآزمایش اثر غلظت اولیه

گرم بر لیتر میلی 111و  911، 111، 211، 11، 21های در غلظت

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

 د.شاستفاده نیز 

 
 زیستی اثر زمان تماس بر روی جذب 2.3.3

 ،91های زمانمدت در عامل، جذب زیستی این اثر برای تعیین 

 دقیقه بررسی شد. 2441 و 2121، 961، 421 ،141، 211، 61

 زیستی بر روی جذبمقدار زیست توده اثر  2.3.5

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

 بررسی شد.خشک  یزیست توده لیتر

 
 گیری ظرفیت جذباندازه 2.5

با استفاده از کاغذ صافی  آزمایش، زیست تودهپس از انجام هر 

محلول زیر صافی  ه،دشمیکرون( از محلول جدا  1/1) 41واتمن 

گرفت.  مانده مورد بررسی قراربرای تعیین غلظت اورانیم باقی

فلز اورانیم در محلول با استفاده از  یماندهگیری غلظت باقیاندازه

ی القایی پالسمای جفت شده -نوری یسنج نشرطیف دستگاه

(ICP-OES) .انجام شد  

 محاسبه شدچنین ظرفیت جذب 
 

(2                                                   )
w

)CC(V
q f
  

  

-2)غلظت  oC، که در آن
mg L )فلز،  یاولیهCf  غلظت 

(2-
mg L ) ،نهایی فلزV محلول (برحسب لیترجم )ح، w  وزن

 (mg g -2)ظرفیت  qو ی خشک، گرم( زیست تودهبرحسب )

 .]29[است جذب 

 ]21، 24[محاسبه شد چنین درصد حذف فلز 
 

(1                                               )100







C

CC
%R f 

 

 های جذب مدل 2.1
 مدل النگمویر  2.1.1

های جذب زیستی است که این مدل یکی از پرکاربردترین مدل

 ها بنا شده است. شکل کلی این مدل چنین استبراساس فرضیه
 

(9)                                                        
e

emax

bC

Cbq
qe




1
 

 

گرم بر گرم میلیجذب برحسب ی بیشینهمقدار  qmaxآن، که در 

های فعال روی گاهجای (4)میل ترکیبی bی خشک، زیست توده

-2) سطح جاذب برحسب
L mg و )Ce  ر دفلز تعادلی غلظت

-2برحسب )محلول 
mg L27، 26[ ست( ا[.  
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های آزمایش با مدل النگمویر باید آن را به برای برازش داده

 ( این است 9) یرابطه یخطی شده. درآوردشکل خطی 
 

(4                                           )
maxemaxe qCbqq

111
 

 

 دست راستی به خط  Ce2/برحسب  qe2/ نمودار با رسم

توان پارامترهای آن می أو عرض از مبدآید که از شیب می

 تعادلی ایزوترم را تعیین کرد.

 
 ندلیچومدل فر 2.1.2

و  بودهاین مدل بر خالف مدل النگمویر یک مدل کامالً تجربی 

 استچنین شکل کلی آن 
 

(1                                                                     )n/

ekCq 1 
 

دهد. شدت جذب را نشان می nو بیشینه جذب  kکه در آن، 

 چنین استها شکل خطی این مدل برای برازش داده
 

(6                                          )
eLogC

n
LogkLogq

1
 

 

لگاریتم غلظت تعادلی، برحسب  qبا رسم لگاریتم ظرفیت جذب 

خط به  أشیب و عرض از مبدمقادیر پارامترهای مدل به راحتی از 

 .]27[شوند دست آمده، تعیین می

 

 نتایج و بحث. 3
ی بومی ی مرجع و سویهسویه یجذب زیستمیزان بر  pHاثر  3.1

 آسپرژیلوس نیجر زندهقارچ 

، 4نزدیک به  pHتا  شودمیمشاهده  2طور که در شکل همان

  اینپایین است، قارچ بسیار  یسویهزیستی هر دو  میزان جذب

Hهای تواند به علت حضور یونمی
ها با  در محیط و رقابت آن +

روی های عاملی هبرای اتصال به گرو U(VI)های فلزی یون

هـای ، گـروه1تـا حـدود  pHدیواره سلولی باشد. با افزایش 

ی سلولی روی دیواره عـاملـی کربوکسیل و فسفات موجود بر

 امر به علت کاهش  ه اینـوند، کـشری میـتی بیشـار منفـدارای ب

 
 

ی بومی قارچ ی مرجع و سویهسویه (q)ظرفیت جذب تغییرات . 1شکل 

گراد، غلظت ی سانتیدرجه 11±2دما [ pHبرحسب  زندهژیلوس نیجر آسپر

لیتر، سرعت میلی 211لیتر، حجم محلول گرم بر میلی 11فلز اورانیم  یاولیه

دقیقه  211با محلول زیست توده دور بر دقیقه، مدت زمان تماس  211 تکاننده

  ]بر لیتر گرم 2)خشک( ی زیست تودهو 

 

Hغلظت یون 
این بار منفی  است. (1)زداییدر محیط و پروتون +

 یهای عاملاین گروه های فلزی بهکاتیونتر موجب اتصال بیش

 1حدود  pHدر  .یابدافزایش میو در نتیجه میزان جذب  شودمی

، به علت آن سوتر ؛رسدمقدار خود میبیشینه زیستی به  جذب

 U(VI) یهای فلزتشکیل کمپلکس هیدروکسید اورانیم، یون

یابد زیستی کاهش می میزان جذبدر نتیجه نمایند و رسوب می

]22 ،23[ .pH  سلولی، بر  یدیواره ثیر بر رویأعالوه بر تمحلول

زیست گذارد. در قارچ نیز اثر میوخت و سازی سیندهای افر

که وابسته به انرژی  ،سوخت و سازییندهای اهای زنده، فرتوده

و  ودههای فلزی به داخل سلول نفوذ نمیون شودهستند، باعث می

در محلول  pH. بنابراین اگر شودانباشت سلولی انجام  یپدیده

یند اتر باشد، فرنزدیک اشبهینهمقدار  جذب بهیند احین فر

 راندمان جذب هشدزیستی درون سلولی، بهتر انجام  انباشت

 .]21[ خواهد یافتزیستی افزایش 

 pHمرجع، بومی و ی سویه، برای هر دو 2توجه به شکل با 

جذب  درصد pHالبته در این  .است 1زیستی  جذب یهینهب

در  12/24% :بومی استی سویهاز تر ی مرجع بیشسویهزیستی 

 .23/74مقابل %

 ی مرجعسویه

 ی بومیسویه
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ی و سویه مرجع یسویهزیستی  جذب میزاناثر زمان تماس بر  3.2

 زنده بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر

 زیستی جذبمیزان شود، مشاهده می 1طور که در شکل همان

ی نخست دقیقه 61و  211در مرجع، به ترتیب، بومی و ی هاسویه

به این ترتیب  .کندنمیتغییر آن سوتر چندان یابد، اما افزایش می

، به ی مرجعی بومی و سویهسویهزیستی  حداکثر ظرفیت جذب

 یزیست توده گرم اورانیم بر گرممیلی 13/41و  29/94به  ترتیب،

اورانیم درصد  23/21و  66/63حدود  ،رسد )به ترتیبخشک می

فرایند جذب به دست آمده، ه . با توجه به نتایج ب(شودمیجذب 

دقیقه به  61 مدت زمان توانسته است در عی مرجسویهی وسیله

تر از درصد بیش 21جذبی در حدود ی مرجع سویه ؛رسدبتعادل 

 است. بومی داشتهسویه 

 

ی سویهزیستی  جذب میزانفلز اورانیم بر  یاثر غلظت اولیه 3.3

 زندهی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر مرجع و سویه

فلز اورانیم، ظرفیت جذب برای هر دو  یبا افزایش غلظت اولیه

یابد، حداکثر ظرفیت افزایش میقارچ زنده و بومی مرجع  یسویه

 111 یبومی در غلظت اولیهی سویهمرجع و  یبرای سویه جذب

گرم اورانیم بر گرم میلی 1/249و  211به ترتیب،  ،گرم بر لیترمیلی

دست آمده ه البته با توجه به نتایج ب ست.خشک ا یزیست توده

 12بومی و ی زیست توده یبه وسیلهدرصد اورانیم  7/12فقط 

است. در حالی که در  جذب شده مرجع یسویهدرصد اورانیم با 

ی سویهبومی و سویه برای  ،ر لیتربگرم میلی 11 یغلظت اولیه

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

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

این است که  شودجا به آن توجه ای که باید در ایننکته

 یسویهگرم بر لیتر کمی بهتر از میلی 11تا غلظت مرجع  یسویه

جذب های باالتر، توانایی است. اما در غلظت بومی عمل نموده

 211های باالتر از در غلظتبومی  یسویه .یافته استکاهش  آن

 .داردسویه مرجع گرم بر لیتر توانایی جذب بهتری نسبت به میلی

 
 

ی بومی قارچ ی مرجع و سویهسویه (q)تغییرات ظرفیت جذب . 2شکل 

گراد، غلظت ی سانتیدرجه 11±2دما [آسپرژیلوس نیجر زنده برحسب زمان 

لیتر، سرعت میلی 211گرم بر لیتر، حجم محلول میلی 11ی فلز اورانیم اولیه

محلول  pHو بر لیتر گرم  2 خشکی زیست تودهدور بر دقیقه،  211تکاننده 

1/1±1[. 

 

 
 

ی بومی قارچ ی مرجع و سویهسویه (q)تغییرات ظرفیت جذب . 3شکل 

 ی درجه 11±2دما [ ی فلزغلظت اولیهآسپرژیلوس نیجر زنده برحسب 

دور بر دقیقه،  211لیتر، سرعت تکاننده میلی 211گراد، حجم محلول سانتی

 .]1±1/1محلول  pHو بر لیتر گرم  2 خشکی زیست توده

 
ی مرجع و سویهزیستی  جذب میزانبر مقدار زیست توده اثر  3.5

  آسپرژیلوس نیجر زندهقارچ ی بومی سویه

ی سویهدو هر درصد جذب برای مقدار زیست توده، با افزایش 

موجود بر های فعال گاهجایبه علت افزایش تعداد مرجع بومی و 

. ظرفیت جذب برای هر ]11[ یابدافزایش میروی سطح جاذب 

گرم بر لیتر  1مقدار  ی، به ازاقارچمرجع و بومی ی سویهدو 
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در حدود ها و درصد جذب آن ،بیشینه ،خشک یزیست توده

ی مرجع سویه ؛ ضمناً(4 درصد بوده است )شکل 21 و 31/22

جذب اورانیم  برایتری توانایی بیشاز بومی  ینسبت به سویه

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

ای تواند به علت کلوخهمیاین که  فته استمیزان جذب کاهش یا

 .]12[ باشدزیست توده شدن و بهم چسبیدن 

  
 دماهای جذبهم 3.1

ی اورانیم به وسیلهجذب برای دمای النگمویر هم 1 در شکل

است. با  داده شده نشانزنده قارچ بومی ی ی مرجع و سویهسویه

 ی تجربی مقدارهایهاداده اتوجه به مدل خطی برازش شده ب

این  2. در جدول شدندر تعیین یالنگمودمای همپارامترهای 

 شده دادهی بومی قارچ زنده ی مرجع و سویهسویهبرای  ارهامقد

 است.

به  (VI)فرایند جذب اورانیم ندلیچ برای وفردمای هم 6 شکل

ی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر ی مرجع و سویهسویهی وسیله

 دهد. مینشان را زنده 

1(، مقدار 2 دست آمده )جدوله توجه به نتایج ببا 
R دمای هم

ی مرجع و سویهی به وسیله (VI)جذب اورانیم ر برای یالنگمو

و  3371/1، به ترتیب، آسپرژیلوس نیجرقارچ بومی ی سویه

1و مقدار  3373/1
R های برای جذب یونندلیچ وایزوترم فر

 ،به ترتیب ،بومیی ی مرجع و سویهسویهی به وسیله (VI)اورانیم 

1مقادیر  .(1 )جدول است 3497/1و  3142/1
R  برای ایزوترم

1 تر از مقدارقارچ بیشی سویهر هر دو یالنگمو
R  برای ایزوترم

این امر است که، ایزوترم  یدهندهندلیچ است و نشانوفر

های حاصل از به صورت بهتری توانسته است داده ریالنگمو

 .کند ی مرجع و بومی را برازشسویهدو ی هر به وسیلهجذب 

 
های دمای النگمویر برای جذب یونپارامترهای مربوط به هم. 1جدول 

ی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر ی مرجع و سویهی سویهبه وسیله (VI)اورانیم 

 زنده.

 qm ی قارچسویه
(mgU/g dry biomass) 

(2-b (L mg 1R 

 3371/1 222/1 3/31 مرجع

 3373/1 1117/1 21/241 بومی

 

 
 

ی بومی قارچ ی مرجع و سویهتغییرات درصد جذب سویه. 5شکل 

 ی درجه 11±2دما [ زیست تودهآسپرژیلوس نیجر زنده برحسب 

 211بر لیتر، حجم محلول گرم میلی 11ی فلز اورانیم گراد، غلظت اولیهسانتی

 .]1±1/1محلول  pHدور بر دقیقه و  211 یلیتر، سرعت تکانندهمیلی

 

 
 

 
 

ی مرجع و ی سویهدمای النگمویر برای جذب اورانیم به وسیلههم. 1شکل 

 ی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده.سویه
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ی ی سویهوسیلهبه  (VI)برای جذب اورانیم ندلیچ ودمای فرهم. 4شکل 

 زنده.ی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر مرجع و سویه

 

های یونندلیچ برای جذب ودمای فرپارامترهای مربوط به هم. 2جدول 

ی بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر ی مرجع و سویهی سویهبه وسیله (VI)اورانیم 

 زنده.
 n k ی قارچسویه

1R 

 3497/1 192/6 723/2 مرجع

 3142/1 27/29 61/1 بومی

 

 گیری. نتیجه5

در و  =1pHتوان گفت، در دست آمده میه براساس نتایج ب

برای هر میزان جذب  ،اورانیمگرم بر لیتر میلی 111ی اولیه غلظت

. زمان تعادل برای بیشینه است قارچی بررسی شدهی دو سویه

 تعیین شد.دقیقه  211بومی ی سویهبرای و  ،دقیقه 61مرجع ی سویه

بر لیتر گرم  1ظرفیت جذب به ازای قارچ  یسویهبرای هر دو 

دمای هم ،قارچ یسویهدو هر جذب سازی برای مدل. بودبیشینه 

ی سویهدست آمده، ه . با توجه به نتایج بستاتر مناسبر یالنگمو

آن است و میزان جذب  ومی عمل نمودهی بسویهبهتر از مرجع 

ه با توجه به نتایج ب .ی بومی استتر از سویهبیشدرصد  21حدود 

اورانیم گرم بر لیتر میلی 11تا غلظت ی مرجع سویهدست آمده، 

های باالتر است، اما در غلظت بومی عمل نمودهی سویهبهتر از 

 یسویهتوان گفت که می .فته استکاهش یا آن توانایی جذب

گرم بر لیتر اورانیم توانایی میلی 211های باالتر از بومی در غلظت

های با توجه به شکل و داردمرجع  یسویهجذب بهتری نسبت به 

 مانند ،تر برای زنده ماندننامطلوب ی بومی در شرایطسویه 9و  2

pHاورانیم جذب بهتری را  های باالترهای خیلی پایین یا غلظت

بومی نسبت به ی سویهکه توان نتیجه گرفت دهد. لذا مینشان می

یط تر است و یا به عبارت دیگر به دلیل تطابق با شرااورانیم مقاوم

تر حساس است متعارف کم pH نسبت به آن در ،میحضور اوران

های دهد. در غلظتاورانیم نشان میرا برای تری و جذب کم

 مرجع  یگرم بر لیتر( سویهمیلی 211 باالتر اورانیم )باالتر از

بومی  ی. اما سویهشودتر اشباع میتر حساس است و سریعبیش

، لذا در شودم اشباع میاز اورانیتری دیرتر و با میزان جذب بیش

مرجع بهتر  یهای خیلی رقیق سویهمحلولدر های پایین و غلظت

ی سویهشایان ذکر است که  عمل نموده است.ی بومی سویهاز 

است  شدهاز سایت بندرعباس تهیه آسپرژیلوس نیجر قارچ بومی 

و با شرایط آب و  بودهکه خاص آن مناطق و با توجه به این

قارچ برای  یی آن مناطق سازگار است، استفاده از این سویههوای

های تهیه، کشت و و هزینه استتر صرفه ازیستی اورانیم ب جذب

 .بود خواهدی مرجع آن سویهاز تر کمقارچ ی یهوسداری این نگه

 

 هانوشت پی
.2  Biosorption 

.1  Potato Dextrose Agar 

.9  Yeast Peptone Glucose 

.4  Affinity 

.1  Deprotonated 
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