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چکیده
( از روش های نوین بهسازی زیستی خاک است که توسط میکرواورگانیسم هایMICP) ایجاد سیمانتاسیون در خاک به روش رسوب کربنات کلسیم
. در این پژوهش از باکتری اسپوروسارسینا پاستوری و دو میکروجلبک کلرال سوروکینیانا و کلرال وولگاریس استفاده شد.مولد کربنات انجام می گیرد
 همچنین دما بعنوان عاملی در جهت افزایش تولید.بهینه سازی تشکیل کربنات کلسیم با مناسب ترین موالریته کلرید کلسیم مورد ارزیابی قرار گرفت
 میزان رسوب ایجاد شده توسط باکتری و میکروجلبک، پس از مطالعات بهینه سازی.رسوب در باکتری و کاهش تولید آن در میکروجلبک تعیین شد
 کارایی روش با. مصالح مورد استفاده باطله روان و اشباع معدن مس سونگون بود.ارزیابی و عملکرد موفق تر باکتری در فرآیند ایجاد رسوب تایید شد
انجام مطالعات میکروسکوپی به همراه آزمایشهای مقاومت تک محوری بر نمونه های تثبیت شده بررسی شد و ایجاد سیمان بیولوژیکی و افزایش
. برابری مقاومت نسبت به حالت بدون بهسازی بود7  نتایج آزمایشهای مقاومت تک محوری نشان دهنده افزایش.مقاومت در آنها مورد تایید قرار گرفت
 مقاومت را بین نصف تا دو، درصد100  درصد مقاومت نمونه بهسازی شده را افزایش ولی کاهش رطوبت اختالط از صفر تا20  تا2 ازدیاد درصد اوره از
.سوم کاهش داد
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Abstract
Cementation of soil using calcium carbonate precipitation or MICP is a new biologic method
of soil improvement. In this research, this method was used to improve the strength of copper
mine tailing slurry. It has been performed by carbonate producer microorganisms, which by
adding the appropriate calcium source, cause sedimentation or biocementation in the
environment. The resulting calcium carbonate has a significant effect on the soil strength. In
this study, a bacterium called Sporosaurina Pasteurium and a microalga called Chlorella
Suloxanase, have been used. Optimization of the calcium carbonate formation in the presence
of the most suitable calcium chloride concentration and the best temperature for the reaction
has been evaluated. The calcium carbonate was injected into the specimen and the sample
strength was determined by unconfined compression tests. After biological treatment, the
unconfined strength of the slurry increased up to 3 times for saturated state and 7 times for
the dry condition which proved the successful treatment using biological method.
Keywords
“Biological improvement”, “Copper tailing”, “Temperature”, “Bacterium”, “Microalga”.
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 -1مقدمه
در فرایندهای مختلف کارخانه های صنایع معدنی ،عالوه بررر اسررتخرا
فلز مورد نظر ،مقدار قابل توجهی نیز زائدات یا باطله معدن تولیررد مرری
شود .باطله ها شامل سنگها و پسابهای ناشی از فراورده هررای معر دنی
می باشد .با روند رشد تکنولوژی و افزایش توان بهره برداری از معررادن
میزان تولید باطله ها نیز افزایش یافته و صنایع معدنی را با مشکالتی از
جمله محدودیت مکانی در ذخیره باطله های تولید شده مواجرره کرررده
است .دوغاب و خمیر باطله به دلیل سستی و مقاومت به شدت پررایین،
در حجم و ارتفاع زیاد قابل نگرره داری نمر ی باشر ند .از طرفر ی بخررش
زیادی از باطله ها را ریزدانه ها تشکیل می دهند .این مواد دارای حجم
زیادی آب بوده و مقاومت برشی پایین و حررالتی ناپایر دار دارنررد .برردین
ترتیب استفاده از روشی که بتوان آنهررا را در حجررم و ارتفرراع بیشررتری
نگهداری کرد ضروری و کاربردی به نظر می رسد .یکی از رویکردهای
نوین برای اصالح خصوصیات خاک که در سال های اخیر مورد توجرره
قرار گرفته است ،استفاده از تکنیک های زیستی موسوم به 1MICP
است .در این روش باکتری تزریق شده به خرراک بررا سرراخت بلورهررای
کربنات و سیلیکات سبب ایجاد سیمانتاسیون و افزایش مقاومت خرراک
خواهد شد .اگر چه تجزیه اوره توسط میکروارگانیسررم هررا ،پیامرردهای
شیمیایی نظیر تولید آمونیاک و دی اکسید کررربن را برره همررراه خواهررد
داشت اما در نهایت ،کربنات کلسیم رسوب کرده در بررین ذرات موجررب
ایجاد باندهای سیمانی و ازدیاد مقاومت خرراک و افررزایش پایررداری آن
خواهد شد ( .)Burne and Chen, 2000فرایند عمومی واکنشها
در عملیات بهسازی بیولوژیکی خاک طی معادالت ( )1تا ( )5ارائه شده
است:
CO(NH2)2+H2O→2NH3+ CO2
()1
+
2NH3+2H2O→2NH4 +2OH
()2
+
CO2+H2O→HCO3 +H
()3
+
2HCO3+H +2OH CO3 +2H2O
()4
2+
2
Ca +CO3 →CaCO3
()5
) Whiffin et al. (2007بررا تزریر ق برراکتری اسپوروسارسر ینا
پاستوری 2به ستون  5متری از خاک ماسه ای ریز ،برره بررسر ی بهبررود
مقاومت ،سختی و نفوذپذیری آن پرداختند .بر اساس نتایج حاصل شده،
بهسازی بیولوژیکی موجب کاهش نفوذپذیری خاک ماسه ای بدلیل پر
شدن خلل و فر آن و از طرف دیگر افزایش مقاومررت تررک محرروری،
بویژه در غلطت های کربنات کلسیم بیش از  60کیلوگرم در مترمکعب
خواهد شد .در تحقیقی دیگر ،اثر فاکتورهای مختلف مانند میزان رشررد
باکتری اسپوروسارسر ینا پاسررتوری ،متابولیسررمها و تشررکیل رسرروب در
شرایط ایده آل بر روش  MICPمورد بررسی قرار داده شد .بر اساس
نتایج ،عواملی همچون  pHمحیط ،آب ،اندازه ذرات و نوع خاک ،دما،
رطوبت و میزان کلسیم موجود برای واکنش از عوامل موثر در فراینررد
MICPتعیین شدند (.)Mortensen et al. 2011

Microbial induced carbonate precipitation
Sporosarcina Pasteurii
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بهسازی خاک و ایجاد سیمانتاسیون توسط انواع میکروجلبک نیز مررورد
مطالعه قرار گرفته است .در این روش زمینه تشکیل رسوب ،مستقیما از
طریق فتوسنتز میکروجلبک و باال رفتن  pHتا حدود  9اتفاق می افتد.
با قرار گرفتن این محیط در معرض کلسیم ،رسرروب کربنررات کلسر یم
تشکیل می شود .زمان رسوبگذاری در نمونه های بهسازی شده با ایر ن
شش میکروجلبک حداکثر  50دقیقه و درصد ایجاد یون  Ca2+حرردود
 41درصد گزارش شده است ( .)Ariyanti et al. 2012بهسررازی
باطله معادن با استفاده از باکتری بومی موجود در خررود آن و یررا سررایر
باکتریها در تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است ( Buikema
 .)2015وی برای تعیین میزان افزایش مقاومت باطله پس از بهسازی
بیولوژیکی از آزمایش پرتاب گوی بر سطح مصالح استفاده کرررد .نتررایج
حاکی از افزایش مقاومت باطله آهن بعد از بهسازی بود بطوریکه عمق
فروچاله ایجاد شده در خاک بهسازی شده به مراتررب کمتررر از شرررایط
قبل از بهسازی بیولوژیکی گزارش شد .بعالوه با اسررکن میکروسررکو
الکترونرر ی مشرراهده شررد کرره پوسررته کربنررات حاصررل از برراکتری
اسپوروسارسینا پاستوری به مراتب ضخیم تر از باکتری بومی موجود در
باطله بوده و بعبارت دیگر ،عملکرررد بهتررری در ایجرراد سیمانتاسر یون و
بهسازی خاک دارد .باکتری اسپوروسارسینا پاستوری در سایر تحقیقات
مرتبط با بهسازی خاکها بکررار رفترره اسررت ( Xiao et al. 2018,
 .)2019ایشان با بهسازی بیولوژیکی خاک ماسه ای سعی بر افررزایش
مقاومت آن در برابر بررروز پدیر ده روانگرایرری تحررت بارهررای سر یکلیک
داشتند .نمونه های اشباع بهسازی شده تحررت آزمررایش سرره محرروری
تناوبی ،مقاومت و سختی به مراتب باالتری را نسرربت برره نمونرره هررای
بدون بهسازی نشان دادند .امامی تبریزی و محمدسیدی ( )1398نیز با
ارائه روشی نوین برای تزریق این باکتری در خاک ماسه ای خوب دانه
بندی شده ،سعی در افزایش کارایی و ایجاد ساختار همگن تر در خرراک
تحت بهسازی نمودند .مرور تحقیقات قبل نشان دهنده دو موضوع مهم
است .اول اینکه در مورد بهسازی بیولوژیک باطله معادن بررویژه باطلرره
ریزدانه مطالعات بسیار محدودی وجود دارد و عمده تحقیقات قبلر ی بررر
بهسازی خاکهای ماسه ای استوار بوده است .دوم آنکه مقایسه ای بین
عملکرد باکتری و میکروجلبکها در این خصوص گزارش نشده است .بر
این اساس در مطالعه حاضر ،به مقایسه کارایی باکتری اسپوروسارسر ینا
پاستوری و دو میکروجلبک کلرال سوروکینیانا و کلرررال وولگرراریس کرره
عملکرد مناسبی در بهسازی بیولوژیک خاکها در مطالعات نشان داده اند
پرداخته شده است .مصالح مورد بهسازی در این تحقیر ق باطلرره معرردن
مس بوده و در نهایر ت بررا مطالعررات میکروسررکوپی بهمررراه آزمونهررای
مقاومتی ،میزان بهبود خصوصیات خاک بررسی و پیشررنهادهایی جهررت
استفاده از روش برتر ارائه شده است.
 -2روش انجام تحقیق
• مواد و مصالح
باطله مورد استفاده در این پژوهش از معدن مس سونگون بدست آمده
است .کارخانه تولید مس سونگون ورزقان در استان آذربایجرران شرررقی
واقع شده است .فاصله این معدن از تبریز  130کیلومتر و از ورزقان 30
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کیلومتر می باشد .در قدم اول ،درصررد اشررباع ایر ن مصررالح مطررابق بررا
استاندارد  ASTM D-2216اندازه گیری شد کرره نشررانگر شرررایط
کامال اشباع آن بود .چگالی ویژه ایر ن نمونرره هررا نیر ز طبررق اسررتاندارد
 ASTM D-854برابر  2/1بدست آمد .برای تعیین پراکندگی اندازه
ذرات نیز آزمایش دانه بنرردی بررر اسرراس ضرروابط ASTM D-422
انجام گرفت .منحنی بدست آمده در شکل ( )1ارائه شده است .بعررالوه،
حدود روانی و خمیر ری بررا توجرره برره اسررتاندارد ASTM D-4318
بترتیب  25و  19تعیین شدند .لذا نام خاک در سیستم طبقه بندی متحد
 CL-MLاست.

• محیط کشت جامد
در تهیه محیط کشت جامد مطابق پروتکل های موجود در علوم شیمی
و میکروبیولوژی عمل شد ( .)Whiffin et al. 2007بدین ترتیر ب
که ابتدا مقدار معینی از عصاره مخمر در حجررم مشررخ از آب مقطررر
حل و سپس مقدار معین از نمک  NH4CLبرره محلررول اضررافه شررد.
برای تنظیم  pHمحیط کشت از ماده  Agarاستفاده شررد .بررا اضررافه
کردن آن به مقدار الزم pH ،محیط روی  8/5که عدد مناسررب برررای
رشد باکتری مورد نظر اسررت ،تنظر یم گردیر د ( Stabnikov et al.
 .)2013شکل (-2الف) تصویری از باکتری رشد کرده در محیط کشت
را نشان می دهد .این باکتری از خانواده باسیلها است و بنابراین شررکل
میله ای آن مشخ است .شکل (-2ب) نیز تصررویر میکروسررکوپی از
باکتری پس از رنگ آمیزی را ارائه می نماید.

شکل  -1دانه بندی مصالح باطله معدن مس سونگون

در این مطالعه ،باکتری اسپوروسارسینا پاستوری که بعنوان یکی از رایج
ترین باکتری های هوازی در تولید بیوسمنت مطرح است مورد استفاده
قرار گرفت که از بانک میکروبی  ،PTTCبه شررماره PTTC:1645
تهیه شد .این باکتری دارای آنررزیم اوره آز اسررت .بنررابراین وقتر ی اوره
بعنوان ماده غذایی در اختیار آن قرار مر ی گیر رد ،آن را تجزیر ه و یر ون
کربنات تولید می کند .همچنررین برردلیل تولیر د آمونیر اک pH ،محر یط
افزایش می یابد .سپس نمک کلرید کلسیم به واکنش اضافه می شررود
تا بیوسمنت طبق معادالت  6و  7تشکیل گردد.
2+
Ca +HCO3+OH-→CaCO3+H2O
()6

()7

(الف)

Ca2++2HCO-+OH-→CaCO3+CO2+H2O

به دلیل وجود برخی محرردودیت هررای زیسررت محیطر ی در اسررتفاده از
باکتری مانند تولید ماده سمی آمونیاک که باعث آلودگی خرراک ،سررفره
های آب زیر زمینی و آبزیان می شود ،میکروجلبکهای مولد بیوسررمنت
نیز مورد توجه قرار گرفته اند .برای مقایسه عملکرد آنها با برراکتری ،در
این تحقیق از دو میکرو جلبک کلرال سوروکینیانا 1و کلرال وولگرراریس2
استفاده شد که از بانررک  IBRCبررا کرردهای  IBRC-M 50021و
 IBRC-M 5002برره صررورت کشررت فعررال تهیرره شرردند .برراکتری
اسپوروسارسینا پاسررتوری در محر یط جامررد و میکرررو جلبکهررای کلرررال
سوروکینیانا و کلرررال وولگرراریس در محر یط مررایع کشررت داده شرردند.
بنابراین در این قسمت نحوه ایجاد هر دو محیط کشت توضیح داده می
شود.

Chlorella sorukiniana
Chlorella vulgaris
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(ب)
شکل  -2الف :اسپوروسارسینا پاستوری پس از رشد ،ب :تصویر
میکروسکوپی اسپوروسارسینا پاستوری

• محیط کشت مایع
محیط کشت مایع در دو فاز ماکرو و میکرو ساخته شده و سپس با هررم
ترکیب شدند.عناصر ماکرو به ترتیب به آب اضافه شر ده و بعررد از حررل
کردن هر یک  ،بخش بعدی اضافه شد .مقدار مواد برای فاز میکرو ،
 1000برابر غلیط تر می باشد .با توجه به غلظت باالی فاز میکرو ،
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حجم مشخصی از آن به محیط ماکرو اضافه می شود تا به غلظت مورد
نظر برسد .در نهایت  pHمحیط حاصل روی  8تنظیم و جهت استریل
کردن در دستگاه اتوکالو قرار گرفت .پس از اتوکالو محیط pH ،در
حدود یک درجه کمتر شده و به عدد  7که همان  pHمورد نظر است،
خواهد رسید ( .)Stein 1980شکل ( )3تصویر میکروسکوپی از
میکروجلبک کلرال سوروکینیانا که در محیط مایع کشت داده شده است
را نشان می دهد.

کلرال سوروکینیانا اتفاق افتاد و در نمونه دیگر رسوبی تشکیل نشده
است .به نمونه ها فرصت بیشتری نیز داده شد و بعد از  60دقیقه
مجددا تغییرات در رسوب ایجاد شده مشاهده شد .نتیجه این تغییرات
در شکل (-5ب) نمایش داده شده است .با توجه به چندین بار تکرار
شد که
آزمایش های فوق و مالحظه نتایج مشابه ،مشخ
میکروجلبک کلرال سوروکینیانا در ایجاد رسوب عملکرد بهتری داشته و
بنابراین در ادامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  -3تصویر میکروسکوپی کلرال سوروکینیانا
شکل  -5مقایسه عملکرد دو میکروجلبک کلرال سوروکینیانا (لوله راست)

 -3نتایج
• مقایسه عملکرد دو میکروجلبک
پس از تلقیح دو میکروجلبک در محر یط کشررت و در شرررایط یکسرران،
میزان رشد و کیفیت رسوب تشکیل شده در حضور کلرید کلسیم ،مورد
ارزیابی قرار گفت .پس از  20روز ،هر دو میکرو جلبک به رشد و غلظت
تقریبا یکسان رسیدند .شکل ( )4تصویری از وضعیت آنها پس از رشررد
 20روزه در محیط کشت مایع را نشان می دهد.

شکل  -4تصویر رشد دو میکروجلبک بعد از  20روز ،کلرال سوروکینیانا
(ارلن  )1و کلرال وولگاریس (ارلن )2

با توجه اینکه پس از دوره  20روزه ،هم از لحاظ ظاهری و هم بر
اساس قرائت غلظت با دستگاه اسپکتروفوتومتر ،دو میکروجلبک تفاوت
رشد قابل مالحظه ای نداشتند ،میزان رشد و غلظت مجددا پس از
اضافه کردن منبع کلرید کلسیم برای هر دو میکروجلبک مورد ارزیابی
قرار گرفت .با اضافه کردن کلرید کلسیم  3موالر ،رسوب تشکیل شده
پس از  10دقیقه بر اساس شکل (-5الف) مشاهده شد .همانطور که در
این شکل مالحظه می شود ،تشکیل رسوب بعد از این مدت فقط در
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و کلرال وولگاریس (لوله چپ) ،الف)  10دقیقه پس از ورود کلرید کلسیم
ب)  60دقیقه پس از ورود کلرید کلسیم

• مقایسه عملکرد باکتری و میکروجلبک
منحنی رشد:
برای داشتن محلول باکتری یکسان در تمامی تست ها ،منحنی رشد
باکتری با غلظت اولیه  0/02ترسیم گردید .بدین منظور دانسیته نوری
توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول مو  600نانومتر اندازه گیری
شد .قرائت ها در هر دو ساعت انجام و ثبت گردید .منحنی رشد نهایی
باکتری در شکل (-6الف) نشان داده شده است .با توجه به شکل،
باکتری با مصرف عصاره مخمر و رشد ابتدایی ،وارد فاز لگاریتمی اولیه
می شود .پس از مدتی که منبع غذایی اولیه تمام شد ،از حدود ساعت
چهاردهم شروع به مصرف و تجزیه اوره کرده و وارد فاز لگاریتمی
جدید می شود .در آخرین مرحله که تجزیه اوره به پایان رسید ،رشد
باکتری به فاز سکون می رسد .همانطور که در شکل پیداست فاز
سکون از ساعت بیستم آغاز شده است .منحنی رشد ابتدا به مقدار ثابتی
رسیده و سپس سیر نزولی را طی می کند .بهترین زمان برداشتن
محلول برای تزریق به محیط ،ابتدای فاز سکون می باشد ،زیرا پس از
آن ،باکتری فاز پیرشدگی و مرگ را طی می نماید .منحنی رشد
میکروجلبک منتخب نیز با غلظت اولیه  0/02در شکل (-6ب) نشان
داده شده است .با توجه به نرخ رشد بسیار کمتر میکروجلبک در برابر
باکتری ،قرائتها در فواصل زمانی  2روزه انجام گرفت .براساس شکل،
بهترین زمان برداشت ،شروع فاز سکون ،یعنی روز چهاردهم تا
شانزدهم خواهد بود.
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آماری نیز نشانگر تفاوت بین موالریته  1و  2و یا  2و  3است اما پس
از آن ،میزان تفاوت قابل مالحظه نخواهد بود .بنابراین کلرید کلسیم 3
موالر به عنوان بهینه ترین موالریته جهت انجام واکنش برای باکتری
انتخاب شد .این آزمایش برای میکروجلبک نیز انجام شد .نمودار
تغییرات درصد رسوب با موالریته کلرید کلسیم برای میکروجلبک نیز
در شکل ( )8ارائه شده است .با توجه به شکل و نتایج آزمون آماری t-
 testمالحظه می گردد که تغییرات موالریته تاثیرچندانی بر افزایش
میزان رسوب تولیدی ندارد .دلیل اصلی آن کم بودن یون کربنات در
محیط است .لذا بهترین غلظت مذکور برای میکروجلبک  1موالر
انتخاب شد.

شکل  – 6منحنی رشد باکتری و میکروجلبک منتخب
الف ) باکتری

ب ) میکروجلبک

منحنی تغییرات :pH
با رشد باکتری ،تجزیه اوره و تولید آمونیاک در محیط pH ،در طول
فرایند رشد افزایش خواهد یافت .روند این افزایش تا پایان رشد و فاز
سکون در شکل (-7الف) نمایش داده شده است .میکروجلبک ها نیز با
رشد خود به مرور زمان باعث افزایش  pHمحیط می شوند .برای
اثبات این مدعا ،در حین رشد میکروجلبک pH ،محیط هر  2روز یکبار
اندازه گیری شد که نتیجه آن در شکل (-7ب) نمایش داده شده است.
مقایسه تغییرات  pHباکتری و میکروجلبک نمایانگر نرخ بسیار کمتر
تغییرات برای میکروجلبک در زمان است.
بهینه سازی موالریته کلرید کلسیم:
پس از رشد باکتری و رسیدن به فاز سکون ،محلول در معرض کلرید
کلسیم ،از  1تا  6موالر قرار گرفت تا بهینه ترین حالت تشکیل رسوب
تعیین گردد .آزمایش در هر  3موالر تکرار شد و هر تکرار تحت
آزمایش تیتراسیون قرار گرفت .نتایج با آزمون آماری  t-testمقایسه و
بهینه ترین مقدار انتخاب شد .شکل ( )8تغییرات درصد کربنات کلسیم
تولید شده با موالریته کلرید کلسیم را نشان می دهد .بر اساس این
شکل مشخ است که پس از غلظت  3موالر ،با افزایش موالریته
تاثیر قابل توجهی در تشکیل رسوب ایجاد نمی شود .نتیجه آزمون
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شکل  -7منحنی تغییرات  pHدر مقابل زمان برای میکروجلبک
الف) باکتری

ب) میکروجلبک

مقایسه عملکرد باکتری و میکروجلبک در شکل ( )8نشان دهنده
اختالف چشمگیر در ایجاد رسوب کربنات کلسیم بین این دو میکرو
ارگانیسم است .بطور مشخ میزان رسوب ایجاد شده توسط باکتری
بین  3تا  5برابر بیشتر از میکروجلبک منتخب است .با حجم اندک
تولید بیوسمنت توسط میکروجلبک ،امکان استفاده از آن در پروژه های
بزرگ مقرون به صرفه نخواهد بود .بنابراین در ادامه تحقیق ،تمرکز بر
باکتری معطوف شد و آزمایشهای مقاومتی و تزریق به خاک تنها با
استفاده از باکتری انجام گرفت.
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شکل  -9منحنی تغییرات رسوب کربنات کلسیم با دما
شکل  -8مقایسه رسوب تولید شده توسط باکتری و میکروجلبک

الف) باکتری

اثر دما بر تشکیل رسوب کربنات کلسیم:
تغییرات فصلی دما می تواند بر بازدهی پروژه های بهسازی بیولرروژیکی
تاثیرگذار باشد .بنابراین در این تحقیق ،پس از انتخاب بهترین موالریته
تشکیل کربنات کلسیم برای باکتری و میکروجلبررک ،آزمررایش تعیررین
رسوب در سه دمای  35 ،20و  50درجه تکرار شد ،تا تاثیر تغییرات دما
مورد بررسی قرار گیرد .پس از ترکیب یک سی سی محلول برراکتری و
یک سی سی محلول سه موالر کلرید کلسیم ،نمونه ها به مرردت یررک
ساعت در دماهای مذکور داخل انکوباتور قرار داده شدند .آزمایش برای
هر دما سه بار تکرار شد و مقادیر میانگین در شکل (-9الف) نشان داده
شده است .با توجه به نمودار مالحظه می گررردد کرره تغییر رات دمررا در
محدوده مورد بررسی ،تاثیر قابل توجهی روی واکنش تشکیل کربنررات
کلسیم ندارد ،هرچند با افزایش آن ،افزایش کمی در میزان رسوب تولید
شده مشاهده می شود .در مورد میکروجلبک نیز آزمون روی یک سر ی
سی از محلول حاوی میکروجلبک با یک سی سی محلول یررک مرروالر
کلرید کلسیم انجام شد .در هررر مررورد از دماهررای  35 ،20و  50درجرره
سانتیگراد ،سه آزمایش انجام و میانگین درصد تشکیل رسوب در برابررر
تغییرات دما ترسیم شد .این نمودار در شررکل (-9ب) نشرران داده شررده
است .بر این اساس مشاهده می شود تغییرات دما تاثیر چشررمگیری در
تشکیل رسوب تشکیل شده با میکروجلبر ک نداشررته ،امررا افررزایش آن،
کاهش کمی در میزان رسوب تولیدی را به همراه دارد.

ب) میکروجلبک

• ترکیب با خاک و شناسایی نوع رسوبات
با توجه به محدودیتهای روش تزریق در خاکهای ریزدانه ،در تحقیق
حاضر از روش اختالط استفاده شد .مقدار مشخصی از نمونه در ظرف
ریخته شده ،ابتدا محلول باکتری به مقدار مشخ و سپس کلرید
کلسیم با موالریته بهینه به نسبت یک به یک اضافه و به آرامی
مخلوط شد .پس از آن مخلوط به داخل قالب انتقال داده می شود .با
توجه به آنکه کربنات تولید شده در محیط به شدت به درصد اوره
موجود در محیط کشت وابسته است ،مخلوطها در دو درصد اوره  2و
 20تهیه شدند .همچنین برای بررسی اثر درصد رطوبت مخلوط ،سه
حالت رطوبتی اولیه صفر 50 ،و  100برای نمونه ها لحاظ گردید .نمونه
ها در قالبهایی با قطر و ارتفاع به ترتیب  4و  9سانتیمتر در سه مرحله
پر و برای  24ساعت نگهداری شدند .در زیر قالب ها یک توری فلزی
و یک کاغذ صافی قرار داده شد تا مانع از حرکت خاک و خار شدن
مخلوط از زیر قالب شود .شکل ( )10قالب ها را در حالت خالی و پر از
نمونه نشان می دهد.

الف

ب

شکل  -10قالبهای تهیه شده از مخلوط باکتری و کلرید کلسیم
الف) قالبهای خالی
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ب) قالبهای پر شده
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شکل  -12تصاویر  SEMاز رسوب کربنات کلسیم تشکیل شده

رسوب کربنات کلسیم دارای سه نوع کریستال متفاوت شامل کلسیت،1
واتریت 2و آراگونیت 3است که به ترتیب حائز مقاومت بیشتر هستند .از
نظر شکل ظاهری نیز کریستالهای کلسیت لوزی یا مربعی شکل،
واتریت کروی یا صفحه ای و آراگونیت سوزنی شکل می باشند .به
منظور شناسایی نوع رسوب ایجاد شده در بهسازی بیولوژیکی با باکتری
اسپوروسارسینا پاستوری ،نمونه های مخلوط با خاک تحت آزمایش
 SEMو  XRDقرار گرفتند .نتایج آزمون  XRDبرای باکتری در
شکل ( )11نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده
می شود عمده نقاط او پراش اشعه ایکس ،منطبق بر او لیست
کریستال واتریت می باشند و بخش اندکی از آن نیز مربوط به
کریستال کلسیت است .به این ترتیب قسمت اصلی از رسوب تشکیل
شده از واکنش ها از نوع واتریت است .الزم به توضیح است که نوع
کریستال ایجاد شده به شدت وابسته به دمای واکنش بوده و در
دماهای پایین به سمت کریستال کلسیت میل خواهد کرد.

شکل  -11نتیجه آزمون  XRDدر خصوص رسوبات باکتری

نتایج آزمون  SEMبر روی رسوب تشکیل شده توسط باکتری نیر ز در
شکل ( )12نشان داده شده است .با توجه به این شکل ،کریستال های
تشکیل شده عمدتا صفحه ای و برخی لوزی شکل هستند .این نکته بار
دیگر نشان می دهد که عمررده رسرروب ایجرراد شررده از نرروع کریسررتال
واتریت است .تصاویر "الف تا " کریسررتالهای تشررکیل شررده برردون
برراکتری و تصرراویر "ت تررا " کریسررتالهای ایجرراد شررده همررراه بررا
باکتریهای میله ای شکل اسپوروسارسینا پاستوری را نشان می دهند.

(الف تا پ) :خاک فاقد باکتری
(ت تا ج) :خاک حاوی باکتری

توجه به نمودار ،تاثیر رطوبت اولیه اختالط در تشکیل بیوسمنت به
وضوح پیداست .با افزایش رطوبت زمان تزریق ،مقاومت تک محوری به
شدت کاهش یافته که علت آن رقیق شدن کربنات موجود در
سوسپانسیون باکتری پس از اختالط با نمونه خاک است .تاثیر درصد
اوره بر مقاومت تک محوری نیز در شکل مشهود است .با افزایش درصد
اوره ،مقاومت تک محوری افزایش یافته است .در نمونه خشک ،افزایش
اوره از  2به  20درصد ،مقاومت تک محوری را تا  2برابر و نسبت به
نمونه شاهد تا حدود  7برابر افزایش می دهد .در نمونه اشباع نیز 2
درصد اوره مقاومت تک محوری را نسبت به نمونه شاهد  2برابر کرده و
افزایش اوره تا  20درصد موجب افزایش  3برابری نسبت به نمونه شاهد
شده است .بطور مشخ  ،تاثیر اوره بر مقاومت نمونه تک محوری در
شرایط خشک به مراتب بیشتر است .شکل ( )14تصویری از انجام
آزمایش تک محوری و نحوه گسترش ترکها در نمونه را نشان می دهد.

• تعیین مقاومت
نمونه های خاک با تزریق باکتری در سه رطوبت اولیه صفر 50 ،و 100
درصد و دو درصررد اوره  2و  ،20پررس ازخشررک کررردن در آون تحررت
آزمایش مقاومت تک محوری قرار گرفتند .شکل ( )13تغییرات مقاومت
تک محوری با درصد رطوبت اولیه را نشان مرری دهررد .در ایر ن شررکل
منظور از نمونه شاهد نمونه بدون بهسازی بیولوژیکی است که در آن
باطله بصورت طبیعی و بدون اضافه کردن باکتری خشک می شود .با
شکل  -13تغییرات مقاومت تک محوری با رطوبت اولیه برای
1

Calcite
Vaterite
3
Aragonite
2
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درصدهای اوره  2و 20
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 -4نتیجه گیری
در این تحقیق به مطالعه تاثیر دو میکروارگانیسم متفاوت بر روند
بهسازی بیولوژیکی باطله معدن مس پرداخته شد .باطله مورد
مطالعه ،خمیری از یک خاک ریزدانه اشباع و میکروارگانیسمهای
مورد نظر شامل باکتری اسپوروسارسینا پاستوری و دو
میکروجلبک کلرال سوروکینیانا و کلرال وولگاریس بودند .در ابتدا
مقایسه بین عملکرد دو میکروجلبک انجام گرفت .بر اساس
میزان رسوب تشکیل شده در زمان معین ،مشخ گردید که
توانایی میکروجلبک کلرال سوروکینیانا در فرآیند تشکیل رسوبات
کربناتی ،به مراتب باالتر از میکروجلبک کلرال وولگاریس است.
در ادامه ،بررسی میزان رسوب تشکیل شده توسط باکتری و
میکروجلبک منتخب نشان داد که توانایی باکتری اسپوروسارسینا
پاستوری بین  3تا  5برابر بیشتر از میکروجلبک کلرال سوروکینیانا
است .بنابراین عملیات اختالط با خاک تنها بر روی باکتری
مذکور انجام شد .آزمایشهای مقاومت تک محوری بیانگر افزایش
مقاومت حدود  7برابر نسبت به نمونه اولیه بهسازی نشده بود.
سایر نتایج بدست امده از تحقیق حاضر به قرار زیر می باشند.

الف -تغییرات  pHمحیط در زمان بهسازی با میکروجلبک به
مراتب کمتر از باکتری می باشد.
ب -موالریته بهینه کلرید کلسیم برای رشد باکتری  3و برای
میکروجلبک منتخب  1تعیین شد.
 تغییرات دما در محدوده  20تا  50درجه سانتیگراد موجبافزایش اندک مقدار رسوب ایجاد شده توسط باکتری و کاهش
رسوب تشکیل شده توسط میکروجلبک منتخب گردید.
ت -رسوبات تشکیل شده در بهسازی بیولوژیکی توسط باکتری
اسپوروسارسینا پاستوری عموما واتریت با کریستالهای صفحه ای
و بخش اندکی کلسیت با کریستالهای لوزی شکل است.
ث -درصد اوره و درصد رطوبت زمان اختالط نقش مهمی در
مقاومت نمونه بهسازی شده داشتند ،بطوریکه با افزایش درصد
اوره ،مقاومت تک محوری نمونه به شدت افزایش یافت .ولی
افزایش رطوبت اولیه از صفر تا صد درصد ،این مقاومت را بین
نصف تا دو سوم کاهش داد.
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