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چكیده
يكي از روشهای مؤثر برای جداسازی و بازيابي فلزات سنگين از محلولهاای آباي اساتفاده از جااب هاای زيساتي
است .هدف از پژوهش حاضر ،استفاده از جلبك قهوهای  Cystoseira indicaبرای حذف يون نيكل از محلول آباي
است .در تحقيق حاضر ،ايزوترم و کينيتيك جذ يون نيكل توسط جاب زيستي مورد نظر در رآکتور بسته مطالعاه
شد .جلبك قهوه ای از ساحل چابهار دريای عمان جمع آوری گرديد .زمان تعادل برای جذ فلز توساط جلباك در
حدود  316دقيقه بود .ايزوترم جذ نيكل توسط جلبك از معادله النگموير تبيعت کارد .بيشاينه جاذ ياون نيكال
توسط جلبك در اسيديته حدود  0در حدود  6/11ميلي مول بر گرم وزن خشك جاب زيساتي باود .مقادار ضاريب
همبستگي  R2در  C. indicaدر اسيديته حدود  1برابر با  6/301و ثابت النگموير آن برابر با  01/60بود ،اين مقدار در
اسيديته حدود  0برابر با  6/330برای ضريب همبستگي  R2و  306/30برای ثابت النگموير بود.
واژههای کلیدی :ايزوترم ،جلبك  ،Cystoseira indicaکينتيك جذ  ،نيكل

مقدمه

خروجي پسا که وارد محيط زيست ميشوند صاورت

يكي از مهم ترين و خطرنااکترين آلاودهکننادههاای

نميگيرد .اين امر سبب ايجاد آلودگيهای حاد و مزمن

زيستمحيطي ،آلودگيهای ناشاي از ياونهاای فلازات

در جمعيت های زيستي اعم از گياهي ،حيواني و انسااني

سنگين موجود در پسا های واحادهای صانعتي اسات.

ميشود ).(Romera et al., 2007

در بساااياری از کشاااورهای جهاااان ساااوم و همچناااين
کشورهای در حال توسعه نظارت مناسبي بر سيستمهاای

جااذ انااد

فلزاتااي نظياار :نيكاال ،جيااوه ،ساار ،

کادميوم و کبالت سبب ايجاد عوارض بسيار نامطلو در
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بدن جانداران ميگردد .به طور کلاي ،فلازات سانگين در

توليد لجن ،امكان بازيافت فلز،ارزان باودن و اساتفاده از

نتيجااه فرسااايش طبيعااي خااا  ،فااورانهااای آتشفشاااني،

مواد جاب زيستي مانناد جلباك طبيعاي کاه باه وفاور

بارشهای اتمسفريك و تخلياه پساا حاصال از صانايع

يافت مايشاوند ،اشااره کارد ).(Herrero et al., 2006

گونااااگون از جملاااه بو فلااازات ،آبكااااری فلااازات،

تالش برای استفاده از روشهای حذف زيستي به تولياد

پالستيكساازی ،تولياد و مصارف ماواد حااوی فلازات،

جااااب هاااای زيساااتي تجااااری قاااوی مانناااد:

کاغذساااازی ،رنگااارزی و فرآينااادهای متاااالویيكي باااه

 SORBTMو ) AMT-BIOCLAIMTM(MARمنجر

اکوسيستمهای آبي وارد ميشوند .افزايش غلظات نيكال

گرديد که  Alga SORBTMبا اساتفاده از جلباك آ

در پسااا هااا وآ هااای آشاااميدني ،آثااار نااامطلوبي باار

شيرين با نام علماي  Chlorella vulgarisو  Fix-Bioاز

انااادامهاااای داخلاااي انساااان از جملاااه رياااه ،کلياااه و

منابعي چون سيانو باکترها ،مخمر و جلبك تهيه گرديد،

دستگاهگوارشي دارد همچناين مايتاوان باه آلارییهاای

در حاااالي کاااه ) AMT-BIOCLAIMTM(MARباااا

شديد پوستي ،مرگ جنين ،کاهش قدرت سيساتم ايمناي

اساااتفاده از بااااکتری  Bacillusتهياااه گردياااد .ايااان

بدن ،کاهش وزن و سرطان ريه و سينوسهای بيني اشااره

جاب های زيستي تجااری باه صاورت گراناول جهات

کاارد .از آن جااا کااه فلاازات ساانگين در طبيعاات از ب اين

تصفيه فاضال و بازيافت فلزات به کار برده مايشاوند

نم ايرونااد ،حااذف و جداسااازی آنهااا از پسااا ني ااز بااه

).(Garnham et al., 1992

تكنولااوییهااای جديااد دارد )Esteves et al., 2000؛
).Romera et al., 2007

Alga

تصفيه زيستي يكاي از روشهاای اساتاندارد و قابال
قبااول در س اطح جهااان اساات کااه بااه منظااور بازيافاات

امروزه از روشهای مختلف نظير :رسو شايميايي،

پسا های صنعتي و استفاده مجدد از آنها باه کاار بارده

تبخير ،جذ و تباادل ياوني ،بارای تصافيه پساا هاای

ماايشااود .روشهااای فيزيكااي-شاايميايي در مقايسااه بااا

حاوی فلزات سنگين استفاده ميشود .اماا ايان روشهاا

روشهای تصفيه زيستي بسيار گران هستند .عمل تصفيه

بسيار پر هزينه هستند و چنانچه غلظت مجاز فلز سانگين

زيستي به منظور بررسي تغيير حالت فاضال باه حالات

در پسا کمتر از  3ميليگرم بر ليتر باشد ،ماؤثر نيساتند

بيضرر صورت مايگيارد ،تصافيه فاضاال هاا توساط

).(Herrero et al., 2006

باااکتریهااا ،قااار هااا ،تااكساالوليهااا ،جلبااكهااا و

جااذ زيسااتي فلاازات ساانگين ،تكنولااویی نساابتاً

پروتوزوآها انجام ميگيرد.

جديدی است که برای تصفيه پسا های صنعتي به کاار

در سااالهااای اخياار جلبااكهااا بااه علاات توانااايي در

ميرود و هدف از آن ،حذف فلزات سمّي و پا سازی

تصفيه فاضال ها بيشتر مورد توجاه قارار گرفتاهاناد ،از

محيط زيست و همچنين بازيافت فلزات با ارزش اسات.

جلبكهاای درياايي موجاود در اساتخرها بارای تصافيه

از مزايای مهم تكنولاویی جاذ زيساتي ،مايتاوان باه

پسااا هااا اسااتفاده ماايشااود ).(Davis et al., 2000

مؤثر بودن آن در کاهش غلظت يونهای فلزات سنگين

همچنين اين جلبك هاا اکسايژن ماورد نيااز بارای رشاد

با مقادير بسيار پايين ،قابليت توليد مجادد جااب  ،عادم

باااکتریهااای تجزيااهکننااده پسااا هااای آلااي را فااراهم
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ميکنند ).(Gadd and White, 1993

1

جغرافيايي با موقعيت عارض جغرافياايي ´´10° 30 ´61

در جاب های زيستي تمام يونهاای فلازی پايش از

شااامالي و طاااول جغرافياااايي ´´  06° 13´ 13غرباااي

دسترسي به غشای پالسمايي و سيتوپالسم برای رسايدن

جمااعآوری و باارای بررسااي مياازان جااذ يااون نيكاال

به جايگاههای فعالي که قابليت اتصال با يونهاای فلازی

اسااتفاده شااد .جلبااك  C. indicaاز رده جلبااكهااای

را دارناااد باياااد از مياااان دياااواره سااالولي کاااه حااااوی

باازرگ قهااوهای ) ،(Phaeophyceaeراسااته  Fucalesو

پليساکاريدها و پروتئينهای مختلفي است عباور کنناد

جنس  Cystoseirasاسات .در ابتادا ،جلباك دو باار باا

).(Kaewsarn and Yu, 2001

آ معمولي و سپس دو باار باا آ مقطار شستشاو داده

توانايي جذ فلزات سمّي نظير :آهن ،منگناز ،روی

شد و در آون  06درجه سانتيگراد خشك و سپس برش

و نيكاال توسااط گياااه علفااي  Taraxacum kotschyiو

داده شد و در نهايت ،برات ) (particlesجلبك باا قطار

گيااه درختاي  Conocarpus erectusبررساي گردياد،

 6/0ميليمتر با گذراندن از الك انتخا گرديد.

اياان بررسااي در گياهااان جاااده بناادر امااام-ماهشااهر کااه

دستگاه جذب اتمی :پايش از افازودن جلباك باه

چناادين کارخانااه توليااد فااوالد فعالياات دارنااد صااورت

محلااول فلاازی و پااس از انجااام آزمااايش از محلااول

گرفت .اين گياهان ،پوشش گياهي طبيعي منطقه هساتند

نمونهبرداری شد .آنگاه برای آناليز ميزان يونهای نيكل

و در جذ آاليندههای فلزی نقش مؤثری نشان دادناد.

در محلول ماورد آزماايش (ميازان جاذ شاده توساط

بيشااترين مياازان تجمااع در قساامت هااوايي هاار دو گياااه

جلباك از دساتگاه طيافسان اتماي (مادل Chem.,

گزارش گرديد ).(Zoufan et al., 2013

 ،Tech, Analytical CTA 2000شرکت ،Analytical

در تحقيق حاضار ،ميازان جاذ ياون نيكال ،توساط

انگلستان استفاده گرديد.

جلبك قهوهای  Cystoseira indicaجماعآوری شاده از

بررسی کینتیک جذب یون نیكل :بارای بررساي

ساحل چابهار به عناوان جااب زيساتي بررساي گردياد.

ساز و کار جذ و کنترل مراحل سرعت واکانش نظيار

هدف از اين تحقيق بررسي اين مورد اسات کاه آياا ايان

انتقال جرم و پيشرفت واکنشهای شايميايي ،مادلهاای

ميزان جذ قابال مالحظاه اسات چنانچاه پاساخ مثبات

کينتيكي کاربرد دارد .اين مدلها شامل معادالت درجاه

باشد استفاده از جاب زيستي در صنعت مقرون به صارفه

اول و دوم به صورت رابطه های  3و  1اسات کاه در آن

است و آياا سااز و کاار جاذ تاك فاازی ياا دو فاازی

 k1ثابت سرعت جذ زيستي باا واحاد ياك بار دقيقاه

است آيا مدلهای ايزوترم در اين جاب زيستي مطالعاه

) (min-1و  qtمقاادار يااون جااذ شااده باار وزن جاااب

شده است

زيستي در زمان  tو واحد ميلايگارم بار گارم اسات؛ باا
لگاريتمگيری از رابطه  ،3رابطه  1حاصل ميشود:

مواد و روشها
آمادهسازی جلبک :جلبك قهاوهای  C. indicaاز
س اواحل دريااای عمااان شااهر چابهااار دارای مختصااات

رابطه  :3کينتيك درجه اولdqt/dt = k1(qe-qt) :
رابطه log (qe-qt) = log qe – (Kad t/2.303) :1

با رسم نمودار ) log (qe-qtنسبت به  tميتوان  K1را
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محلول در حالت تعاادل (ميلايماول /ليتار ؛  :qeغلظات

به دست آورد.
رابطه  :1کينتيك درجه دومdqt/dt = k2(qe-qt)2 :

نيكل در روی جاب در حالت تعادل (ميليماول/گرم ؛

که در اين رابطه K2 ،ثابت سرعت جذ زيساتي باا

 :qmبيشينه فلز جذ شاده (ميلايماول/گرم ؛  :bLثابات

واحد گرم بر ميليگرم در دقيقه ) (qtو  qeهمانند ماوارد

مربوط به وابستگي بين جاب و جذ شاونده (ليتار بار

طرح شده در معادله درجه اول است.

مول .

رابطه :1

t/dt = 1/ K2ad .qe2 + (1/qe) t

در اين رابطاه مقادار  K2باا محاسابه عارض از مبادأ
نمودار به دست ميآيد.

رابطه :0

)qe = (qm bL Ce)/(1 + bL Ce

مقدار  qeبه ازای هر  Ceبه صورت تجرباي از رابطاه
 0به دست ميآيد که  Coو  Ceبه ترتيب غلظت جااب

آزمايشهای کينتيك در زمانهای  6تاا  316دقيقاه

زيسااتي در جريااانهااای ورودی و خروجااي و  ،Xoدوز

صورت گرفت .در يك ارلن  1ميليگرم بار ليتار نيكال

مصرفي بيوماس است که عبارت است از :مقادار جسام

با آ مقطر به حجم يك ليتر رسانيده شد و  0ميليليتار

بيوماس در واحد حجم محلول آبي با واحد گرم بر ليتر.

از آن باارای ساانجش غلظاات اوليااه فلااز نمونااهباارداری

رابطه :0

گرديد ،سپس به مابقي آن به ميازان ياك گارم جلباك

معادله النگموير از رابطه  7به شكل خطي در ميآيد

افزوده شد .پس از گذشات زماانهاای ،16 ،16 ،16،36

کااه مقااادير  qmو  bرا ماايتااوان ،بااه ترتيااب از شاايب و

 316 ،366 ،86 ،06و  316دقيقه 0 ،ميليليتر از محتاوای

عرض از مبدأ آن به دست آورد:

ارلن (برای هر زمان با استفاده از سارن

برداشاته و باا

رابطه :7

qe = (Co - Ce)/ Xo

1
qm

+

1
bqmCe

=

1
qe

فيلتر ممبران سر سرنگي  6/10نانومتر عبور داده و آنااليز
شد .در اين آزمايشها اسيديته محلول بارای جلباك در

فرضاايات زياار در مااورد اياان معادلااه در نظاار گرفتااه

حدود  0/0±6/1است و برای تنظيم آن از هيدروکسايد

ميشود :الف تعداد جايگااههاای جاذ ثابات اسات؛

سديم ) (NaOHو کلريدريك اسيد ) (HClاستفاده شد.

تمامي جايگاههای جذ يكسان هساتند؛ پ فقاط

در همه آزمايشها از آ مقطار دو باار تقطيار اساتفاده

يك ماده جذ شونده وجود دارد و ت ياك مولكاول

شد.

جذ شونده با يك جايگاه فعال واکنش ميدهد.

بررسی ایزوترم جذب النگم ویر :ايزوتارم جاذ

کينتيك جذ  ،برای بررسي مكانيسم کنتارلکنناده

النگماوير يكااي از قااوانين معتباار جااذ فيزيكااي توسااط

در فرآيند جاذ زيساتي مانناد انتقاال جارم و واکانش

بيوماسهای غيرزنده است که در بسياری از موارد صادق

شاايميايي بااه کااار ماايرود .متااداولتاارين اياان ماادلهااا،

اساات و باارای جااذ تااك اليااهای روی سااطوح تعااداد

ماادلهااای شاابه درجااه اول و شاابه درجااه دوم هسااتند

محدودی از موقعيتهای جذ يكسان به کار ميرود.

) .(Cruz et al., 2004مادل کينتياك شابه درجاه اول

النگموير باه شاكل هاذلولي و

مدل الیرگرن نيز ناميده ميشود ).(Chen et al., 2008

رابطه ايزوترم جذ

به صورت رابطه  0است که در آن  :Ceغلظت نيكال در

کینتیک وبر-م وری  :در کينتياك جاذ نيكال

بررسي کينتيك و ايزوترم حذف يون نيكل از محلول آبي توسط جلبك قهوهای )... Cystoseira indica (Thivy & Doshi

0

توسط جاب زيستي برای تشخيص تك فاازی ياا چناد

يونهای  H+و کاتيون نيكل ،يون  H+روی جايگاههاای

فازی بودن مدل جذ از مدل وبر-موريس استفاده شد.

جذ سطح جلبك جذ شده و دسترساي کااتيونهاا

اگر مدل کينتيك تك فازی باشد منحني بدون شكست

(فلز نيكل به اين جايگاهها به دليل وجود نياروی دافعاه

اساات و محاادوديتي در جااذ فلااز در سااطح و داخاال

محدود و سبب کاهش درصد جذ ميشود .همچنين،

جلبك ديده نميشود؛ و چنانچه مدل دو فازی و منحني

در  pHهااای باااالتر ،ليگاناادهای موجااود روی جاااب

دارای شكست باشد ،ابتدا جاذ ساطحي فلاز صاورت

زيسااتي نظياار  ،COO-چگااالي بااار منفااي را روی سااطح

گرفته ،سپس جذ داخل سلولي فلز مشاهده ميگاردد

ليگاندها افزايش داده ،در نتيجه جابباه الكترواساتاتيكي

).(YunHai et al., 2011

يونهای فلزی با بار مثبت روی سطح ليگانادها افازايش
مي يابد و درصد جذ بيشتر(در  pHبين  1و  0خواهد
شد .با افزايش  pHبر اثر تراکم ياونهاای  OH-رساو

نتایج
بررسی اثر  pHمحلول :مطالعاات نشاان داد کاه pH

يكي از عوامال مهام در جاذ عناصار سانگين توساط

يونهای فلزی به صورت هيدروکسيد مشااهده و سابب
کاهش جذ ميشود.

جاب زيستي است .در پاژوهش حاضار ،بارای جلباك

.بررسی کینتیک ج ذب نیك ل توس ط جلب ک:

 pHبااين  1تااا  3در نظاار گرفتااه شااد .بيشااينه جااذ در

کينتياك جااذ فلااز نيكاال توسااط بيوماااس جلبااك در

جلبك با  pHبين  0و  0بارای غلظات  6/0و  3گارم در

دمای  10درجه سانتيگراد و  pHحدود  0/0با استفاده از

ليتر به ترتيب برابر با  6/13و  6/11ميليمول بر گرم باود

آ مقطاار بااه دساات آمااد .زمااان تعااادل در جلبااك در

(شااكل  . 3در  pHهااای پااايين ،بااه علاات رقاباات بااين

حدود  316دقيقه است (شكل . 1

شكل  -3تأثير  pHبر جذ فلز نيكل توسط جلبك  .C. indicaمقادير ميانگين سه تكرار  SD ±و دما  10درجه سانتيگراد است.

زيستشناسي گياهي ايران ،سال ششم ،شماره بيست و يكم ،پاييز 3131

0

با مشاهده کينتيك جذ نيكل از طريق مادل وبار-

مييابد .منحني ايزوترم تثبيت نيكل در آ مقطر توسط

موريس مشخص شد ،مكانيسم جذ تك فازی است و

 C. indicaدر محلول دارای  pHحدود  1و  0در شاكل

محدوديتي در جذ توسط سطح جلبك وجاود نادارد

 1نشان داده شده است .مدل خطي ايزوترم النگموير در

(شكل . 1

شكل  0نمايان است .بيشينه جذ نيكل توساط جلباك

بررسی ایزوترم جذب نیكل توس ط جلب ک :در

در حدود  6/11ميليمول بر گرم وزن خشك جلبك در

شكل  1مشخص است که با افزايش غلظت محيطي فلز،

 pHحدود  0است .اين ميزان در  pHبرابر با  1در حدود

مياازان جااذ يااون نيكاال نيااز توسااط جلبااك افاازايش

 6/13ميليمول بر گرم بود (شكل . 0

شكل  -1ايزوترم جاذ ياون نيكال توساط جلباك ،C. indica

شكل  -1کينتيك جذ نيكل توسط مدل وبار-ماوريس ،ميازان

ميزان فلز  0ميليگرم بر ليتر ،مقادير مياانگين ساه تكارار  SD ±و

فلز  0ميليگرم بر ليتر ،مقادير ميانگين سه تكارار  SD ±و دماا 10

دما  10درجه سانتيگراد است.

درجه سانتيگراد است.

شكل  -1ايزوترم جذ نيكل توسط جلبك باه در آ مقطار در

شكل  -0ايزوترم جذ نيكل توسط جلبك  C. indicaبا استفاده

pHهای  1و  ،0ميزان فلز  0ميليگرم بر ليتر ،مقاادير مياانگين ساه

از مدل خطي النگموير در آ مقطر .مقادير مياانگين ساه تكارار

تكرار  SD ±و دما  10درجه سانتيگراد است.

 SD ±است.

بررسي کينتيك و ايزوترم حذف يون نيكل از محلول آبي توسط جلبك قهوهای )... Cystoseira indica (Thivy & Doshi
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در جلبكهای قرماز  Chondrus cripusو Palmaria

فرآيند جذ زيستي جاذابيتهاای زياادی از قبيال

 palmataبه ترتيب  6/01و  6/0ميليمول بر گرم نيكال

حااذف انتخااابي فلاازات در طيااف وساايعي از  pHو دمااا

جاذ

گردياد )Prasher et al., 2004؛ Romera et

دارد .از ديگر محاسن جذ زيستي ميتوان به کينتيك

) .al., 2007در جلبكهای سابز Codium vermilaria

سريع جذ و پايين بودن هزينه اوليه اشاره کرد.

و insignis

 Spirogyraبااااه ترتيااااب  6/11و 6/11

با توجه به اين کاه ايان جااب هاا مزاياا و کاارآيي

ميلاايمااول نيكاال باار گاارم وزن خشااك جلبااك اساات

مناساابي دارد و تكنولااویی جدياادی در زمينااه محاايط

) .(Romera et al., 2007ميازان جاذ نيكال توساط

زيساات اساات باارای تشااويق اياان روش بايااد تمهياادات

بااااااکتریهااااااای baumannii

 Acinetobacterو

خاصي را قايل شد و نيز به همكااری باين رشاتهای نيااز

 Pseudomonas aeruginosaبااه ترتيااب  6/3و 6/30

است تا ترکيبي از تخصصهای متالویی ،محيط زيست،

ميليمول بار گارم باوده اسات ).(Carlos et al., 2006

زيساااتشناساااي و غياااره در کناااار يكاااديگر علياااه

جلباك  C. indicaمطالعاه شاده در تحقياق حاضار ،در

آلودگيهای ناشي از صنايع با يكديگر همكاری داشاته

مقايسه با باکتریها و جلبكهای سابز کاارآيي بيشاتری

باشند .در پاژوهش حاضار مشاخص گردياد کاه ميازان

داشته و ميتواند مورد توجه بيشتر قرار گيرد .در پاياان،

جذ يون نيكل توسط  6/11 C. indicaميلايماول بار

مي توان به اين ايده رسيد کاه بارای کارهاای کااربردی

گرم وزن خشك جاب زيستي اسات .در ايان جلباك

اسااتفاده از جلبااكهااای قهااوهای در مقايسااه بااا ساااير

ايزوتاارم از معادلااه النگمااوير پيااروی کاارده ،بااه وساايله

جلبك ها (جلبك قرمز و سبز به دليل حضور باالی اين

کينتيك مدل وبر-موريس مشخص شد که سااز و کاار

جلبااكهااا در سااواحل دريااای عمااان و خلااي فااارس،

جذ از نوع تك فازی بوده ،منحني به دسات آماده از

مقرون به صارفه اسات .بارای گساترش اهاداف تحقياق

اين مدل دارای انحنا است .کارآيي باالی جاذ نيكال

حاضر ،طراحي بيورآکتور برای استفاده از جلباك هاای

توسااط اياان جلبااك بااه واسااطه حضااور گااروههااای

قهوه ای و قرمز جمع آوری شده از آ های خلي فارس

کربوکسيليك موجود بر ساطح آلژيناات دياواره اسات

و دريای عمان در دانشاگاه اياالم باا همكااری دانشاگاه

).(Romera et al., 2007

مازندران و دانشگاه نانت فرانسه در حال انجام است.

مقايسهای بين انواع جااب هاای زيساتي ياون نيكال
نشان ميدهد ،جذ نيكل توسط جلباكهاای قهاوهای

سپاسگزاری

 Fucus serratusو  Sargassum natansبااه ترتيااب

از پروفساور  Pierrre Le Cloirecاز دانشاگاه رن و

 6/30و  6/13ميلايماول بار گارم اسات (Holan and

 Yves Andresاز دانشاااگاه نانااات فرانساااه صاااميمانه

Volesky, 1994؛ .(Ahmady-Asbchin et al., 2009

سپاسگزاری ميشود.
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Abstract
One of the effective methods for the separation and recovery of heavy metals from aqueous
solutions is the use of biosorbents. This study investigated the use of brown algae Cystoseira
indica for removal of nickel ions from aqueous solution. In this study, adsorption isotherms
and Kinetic nickel ions by algae in a batch reactor was studied. Brown algae were collected
from the Coast of Oman Sea in Chabahar. This study showed that for nickel (II) uptakes,
equilibrium time was about 120 minutes and the adsorption equilibrium date were well
described by Langmuir equation. The maximum capacity was extrapolated to 0.29 and 0.34
mmol /g onto Cystoseira indica at pH 4 and 5 respectively. The high values of the correlation
coefficient (Sargassum R2 = 0.953 at pH 4, and R2= 0.995 at pH 5) and bL the Langmuir
constant equalled to 54.05, 150.15 which demonstrated equilibrium data concerning algal
biomass, which fitted the Langmuir isotherms model equations well.
Key words: Isotherm, Cystoseira indica, Kinetic adsorption, Nickel
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