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ABSTRACT
Prediction of bacteria transport to groundwater is very important to prevent water resources from coliform
bacteria pollusion. The objective of this study was to investigate the effectiveness of microbially induced
calcium carbonate precipitation (MICCP) in preventing the transport of Escherichia coli as an indicator
coliform. For the MICCP process, the sand sample was poured into PVC tubes (with inside diameter of 4.8 and
height of 14.92 cm) and incubated for 3 days in the presence of Sporosarcina pasteurii. After the stablishment
of steady-state flow, 0.1 pore volume of Escherichia coli suspension (108 CFU/mL) was added to the sand
column and the leaching was followed with distilled water. The column effluent was sampled in 0.1 to 5 pore
volume. After leaching, the sand column was sliced into five sections (~3 cm), and the number of E. coli trapped
in each slice was measured using the plate count method in EMB agar culture medium. Leaching was also
carried out in control sand column. The effect of MICCP treatment and its interaction with pore volume was
significant (p<0.05) on Escherichia coli count in effluent. The effect of depth and its interaction with MICCP
treatment were significant (p<0.05) on E. coli residuals and bioprecipitated calcium carbonate in the column.
Overall, the role of biopreciptated calcium carbonate was significant in bacteria filtration, as it decreased the
sand column hydraulic conductivity and reduced the number of E. coli in column effluents.
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پيامد رسوبگذاری زيستی کربنات کلسيم بر آبشويی باکتری اشريشيا کولی در ستون شنی
ريحانه شوکتی ،1نسرين قربانزاده ،*1محمدباقر فرهنگی ،1محمود شعبانپور
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 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/3/18 :تاریخ بازنگری -1398/4/11 :تاریخ تصویب)1398/5/5 :

چکيده
پیشبینی انتقال باکتریها به آبهای زیرزمینی برای جلوگیری از آلودگی منابع آب به باکتریهای کلیفرم بسیار حائز
اهمیت است .این پژوهش با هدف بررسی کارایی روش رسوبگذاری زیستی کربنات کلسیم ( )MICCPدر جلوگیری از
انتقال باکتری اشریشیا کولی به عنوان باکتری شناساگر آلودگی زیستی انجام شده است .برای انجام فرایند  MICCPنمونه
شن در لوله ( PVCقطر داخلی  4/8و بلندی  14/92سانتیمتر) ریخته شد و برای سه روز همراه با باکتری اسپوروسارسینا
پاستئوری انکوباسیون شد .پس از پیدایش جریان ماندگار اشباع ،به اندازه  0/1حجم منفذی از سوسپانسیون باکتری
اشریشیا کولی ( )108 CFU/mLبه ستون افزوده شد و آبشویی با آب مقطر انجام شد .از زهآب خروجی از ستونها در
حجمهای منفذی  0/1تا  5نمونهبرداری شد .پس از پایان آبشویی ،ستون شن به  5برش  3سانتیمتری تقسیم شد و
شمار باکتریهای به دام افتاده در ستون اندازهگیری شدند .شمارش باکتریها در محیط کشت  EMBو به روش شمارش
کلنی انجام شد .ستون شن کنترل نیز آبشویی شد .پیامد تیمار  MICCPو برهمکنش آن با حجم منفذی بر شمار اشریشیا
کولی در زهآب معنیدار شد ( .)p>0/05پیامد عمق و برهمکنش آن با تیمار نیز بر شمار مانده باکتری اشریشیا کولی در
ستون و کربنات کلسیم معنیدار بود ( .)p>0/05رویهمرفته ،کارکرد کربنات کلسیم فراهم شده زیستی در پاالیش
باکتریها به ویژه در الیههای باالیی ستون قابل توجه بوده و با کاهش ضریب آبگذری ستون شن ،غلظت باکتری اشریشیا
کولی در زهآب کاهش یافت.

واژههای کليدی :کانیشدن زیستی ،اورهآز ،ضریب آبگذری ،اسپوروسارسینا پاستئوری

مقدمه
خواستگاه اصلی آب آشامیدنی در بسیاری از سرزمینهای خشک
و نیمه خشک آبهای سطحی و زیرزمینی است .انتقال
ریزجانداران بیماریزا در محیطهای متخلخل مانند خاک ،باعث
آلودگی آبهای زیرزمینی میشود .فضوالت جانوری و مردمی
1

دارای شمار فراوانی از جانداران گوناگون مانند کلیفرمها،
استرپتوکوکها 2،ژیاردیا 3،کریپتوسپوریدیوم 4و روتاویروسها

5

است ( .)Unc and Goss, 2003شمار فراوانی از باکتریهای
بیماریزا در زهآب خروجی در جایگاههای نگهداری دام و کودهای
دامی ،نشت فاضالب و یا ایستگاههای پاالیش پسابهای شهری
دیده شده است .این زهآبهای آلوده بیشتر به رودخانهها میریزند
و همراه با آب رودخانه ،تهنشستها را نیز آلوده میکنند .بنابراین،

تهنشستهای رودخانهها همانند خواستگاههای مهم باکتریهای
بیماریزا هستند .پژوهشها نشان میدهد که تهنشستهای کناره
و کف رودخانهها ،شمار بسیار باالتری از باکتریهای رودهای و به
ویژه اشریشیا کولی6را در برابر خود آب دارا هستند

( Rehmann

.)and Soupir, 2009
باکتری اشریشیا کولی با بودن همیشگی آن در فضوالت و
شناسایی آسان ،یک باکتری شناساگر در بررسی آلودگی آبهای
روزمینی و زیرزمینی به فضوالت مردمی و دامی است .این باکتری
7

از خانواده انتروباکتریاسه بوده و یک باکتری میلهای ،بیهوازی
اختیاری ،گرم-منفی ،بدون اسپور ،جنبنده با تاژک پیرامونی،
اکسیداز منفی ،کاتاالز مثبت و دارای اندازه  2در  0/7میکرومتر
است ( .)Madigan et al., 2017این باکتری در دستگاه گوارش
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جانوران خونگرم زندگی میکند و در فضوالت آنها یافت
میشود .اشریشیا کولی یک باکتری بیماریزای فرصتطلب است
و باعث بیماریهای گوارشی مانند اسهال خونی ،عفونتهای
ادراری در مردم و مایه نارسایی حاد کلیه در کودکان میشود
(.)Kaper and Karmali, 2008
باکتری بیماریزا برای انتقال در محیط متخلخل در آغاز
بایستی زنده بماند .زمان زندهمانی اشریشیا کولی در بیرون از
دستگاه گوارش میتواند بسته به شرایط از چند روز تا بیش از یک
سال باشد ( .)Fremaux et al., 2007این باکتری در کنار دانههای
رس میتواند برای زمانی طوالنی زنده بماند ( Mosaddeghi et
 .)al., 2009زمان زندهمانی باکتری در خاک شنی بسته به کم
بودن گنجایش نگهداری آب و اندوخته مواد آلی در برابر خاک
لومی و یا رسی کمتر است (.)Erickson et al., 2014
اشریشیا کولی در خاک میتواند با جریان آب جابجا شده و
به آبهای زیرزمینی برسد .انتقال باکتریها به آبهای زیرزمینی
به ویژگی خاک و خواستگاه آلودگی (فضوالت مردمی و دامی)،
ویژگیهای الکتروشیمیایی رویه باکتریها و شاید ریخت باکتری
بستگی دارد (.)Becker et al., 2004; Unc and Goss, 2003
توزیع اندازه ذرات محیط متخلخل نیز یکی از فاکتورهای مهم در
انتقال باکتریها است .منافذ پیوسته که اندازه آنها چند برابر
بزرگتر از اندازه یک باکتری است ،با پیدایش یک راه آزاد برای
جابجایی باکتریها ،اجازه انتقال آنها به الیههای زیرتر را میدهد
( .)Abu-Ashour et al., 1998خاکهای رسی بسته به اندازه ریز
و رویه ویژه بیشتر در برابر شن توانایی جذب و چسبندگی باالتری
از باکتریها بر روی رویههای خود دارند و جلوی انتقال آنها به
ژرفای پایینتر را میگیرند .بنابراین انتقال باکتریها در خاک
شنی بسته به وجود منافذ بزرگتر آنها بیشتر بررسی شده است.
روشهای گوناگونی برای کاهش نفوذپذیری و افزایش
پایداری خاکهای شنی بررسی شده است .این روشها بیشتر
بهرهگیری از چسبانندهها ،سیمان و مواد شیمیایی است که افزون
بر پرهزینه بودن ،مایه آلودگی نیز میشوند ( DeJong et al.,
 .)2010در این میان ،بهرهگیری از باکتریهای چرخه نیتروژن که
از ریزجانداران مهم در پیدایش کانیهای زیستی هستند میتواند
یک راهکار خوب باشد .این باکتریها با ساخت آنزیم اورهآز1مایه
پیدایش رسوب کربنات کلسیم در منافذ میشوند .این فرایند به
رسوبگذاری زیستی کربنات کلسیم شناخته میشود ( Achal,

1. Ureolytic
2. Biomineralization
3. Microbially Induced Calcium Carbonate Precipitation

 .)2015در فرایند کانیشدن زیستی 2،باکتریها همانند جایگاه-
های هستهای عمل میکنند که از این راه کربنات کلسیم بر روی
دیواره باکتریها رسوب میکند (.)Ramachandran et al., 2001
کربنات کلسیم ساخته شده با ریزجانداران در این فرایند ،فضای
بین دانههای شن را پر کرده و با پیدایش پیوند میان آنها ،سختی
خاک را افزایش میدهد ( .)Gorospe et al., 2013افزون بر این،
رسوب کربنات کلسیم برانگیخته میکروبی (MICCP) 3مایه
کاهش نفوذپذیری آب در خاکهای شنی میشود ( De Muynck
 .)et al., 2010; Phillips et al., 2013در پژوهشهای بسیاری به
کاهش ضریب آبگذری در خاک شنی با فرایند زیستی رسوب
برانگیخته کربنات کلسیم یاد شده است ( Cunningham et al.,
.)Sharma and Ramkrishnan, 2016; 2011; Lee et al., 2012
کاهش نفوذپذیری در پیِ بسته شدن زیستی 4منافذ با
کربنات کلسیم در خاکهای شنی رخ میدهد .گزارش شده است
که حتی در اندازههای اندک رسوب کربنات کلسیم (کمتر از 5-6
درصد) نیز کاهش چشمگیری در نفوذپذیری خاک رخ میدهد
( .)Whiffin et al., 2007اگرچه در پژوهشها به پیامد روش
 MICCPدر افزایش سختی و کاهش نفوذپذیری آب در خاک
پرداخته شده است اما توان این روش در کاهش انتقال باکتریها
در محیط متخلخل کمتر بررسی شده است .بنابراین از آنجا که
در ایران گزارشهای بسیاری از آلوده شدن آبهای زیرزمینی به
باکتریهای بیماریزا مانند اشریشیا کولی دیده شده است و با
توجه به اینکه فرایند  MICCPدر کاهش نفوذپذیری خاکهای
شنی کارایی ویژهای دارد ،این پژوهش با هدف بررسی کارایی
روش  MICCPدر کاهش انتقال باکتری اشریشیا کولی به عنوان
باکتری شناساگر آلودگی زیستی آب و خاک پیشنهاد و انجام شده
است.

مواد و روش
نمونهبرداری و آزمايش شن

شن بکاررفته در این پژوهش از تهنشستهای رودخانهای در
منطقه خشکبیجار استان گیالن گردآوری شد .برخی از ویژگی-
های فیزیکی مانند دانهبندی و پخش اندازهی دانههای شن به
روش هیدرومتر و الک خشک ( ،)Gee and Bauder, 1986جرم
مخصوص حقیقی به روش پیکنومتر ،جرم مخصوص ظاهری به
روش

4. Bioclogging
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استوانههای نمونهبرداری و ضریب آبگذری اشباع شن به روش
بار ثابت 1اندازهگیری شد ( .)Klute, 1986تخلخل کل نیز با
داشتن جرم مخصوصهای ظاهری و حقیقی برآورد شد .از ویژگی-
های شیمیایی نیز  pHبا پیاچ متر دیجیتالی مدل  420Aو
رسانندگی الکتریکی با رسانندگیسنج دیجیتالی مدل  ،4510در
نسبتهای  1به  5شن به آب اندازهگیری شد (.)Rhoades, 1996
اندازه کربنات کلسیم به روش تیتراسیون برگشتی ( Loeppert
 )and Suarez, 1996و ماده آلی شن نیز به روش اکسیداسیونتر
( )Walkley and Black, 1934اندازهگیری شد.
آمادهسازی و بازکشت باکتری اسپوروسارسينا پاستئوری

2

باکتری اسپوروسارسینا پاستئوری ( )PTCC1645از بانک
میکروبی ایران (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) فراهم
شد و در محیط کشت نوترینت آگار ( )NAبه همراه اوره (2
درصد) بازکشتشد .سپس باکتری به محیط کشت نوترینت براث
( ،)NBدارای  2درصد وزنی به حجمی اوره ( 333میلیموالر)
جابجا و در دمای  °30Cبا هوادهی بر روی شیکر ( )110 rpmتا
زمان رسیدن باکتری به گام پایانی فاز رشد نمایی گذاشته شد.
سپس باکتری از محیط کشت جداسازی و تا زمان انجام آزمایش
در یخچال (دمای  )°4Cنگهداری شد (.)Achal et al., 2009
آمادهسازی و پايهگذاری ستونهای آبشويی

در آغاز به  400گرم شن 30 ،میلیلیتر محلول  50میلیموالر
کلرید کلسیم افزوده شد و پس از آمیختن آن ،برای  24ساعت
در دمای اتاق انکوباسیون شد تا فرایند پایدارکنندگی3رخ دهد
( .)Harkes et al., 2010پس از آن آمیخته شن و کلرید کلسیم
در دستگاه اتوکالو (فشار  1/5اتمسفر ،دمای  °121Cو برای 15
دقیقه) سترون شد .سپس شن آماده شده در  3گام درون لولهی
با جنس پلیوینیل کلراید )PVC(4به عنوان ستون آبشویی با
پهنای درونی  4/8و بلندی  14/92سانتیمتر ریخته شد .برای
جلوگیری از ریزش شن از ستون و همچنین انجام آبشویی و
جابجایی باکتری ،بخش زیرین آن با پارچه سترون با منافذ 40
میکرومتر با یک بست فلزی بسته شد .یک قیف پالستیکی نیز در
زیر ستون گذاشته شد تا زهآب آن را بتوان گردآوری نمود (شکل
 .)1با توجه به اندازههای ستون و چگالی ظاهری و حقیقی شن
درون آن (جدول  ،)1حجم شن ریخته شده در ستون و حجم
منفذی )PV(5آن به ترتیب  269/84و  118/73سانتیمتر مکعب
1. Constant-head method
2. Sporosarcina pasteurii
3. Stabilization
4. Polyvinyl Chloride

برآورد شد .در گام سوم برای انجام فرایند  ،MICCPستون شن با
 100میلیلیتر محلول  1:1اوره و کلرید کلسیم (هر دو با غلظت
 1/5میلیموالر) ،به همراه  20میلیلیتر سوسپانسیون باکتری
اسپوروسارسینا پاستئوری ( 108یاخته باکتری در گرم)
( ،)Okwadha and Li, 2010به گونه عمودی و از باالی ستون
اشباع شد .برای جلوگیری از هدر رفت محلولهای یادشده در
زمان انکوباسیون ظرفی در زیر ستون گذاشته شد تا ستون اشباع
بماند .پس از اشباع شدن ،ستون برای  72ساعت در دمای °30C
انکوباسیون شد .ضریب آبگذری اشباع ستونها پیش و پس از
انجام فرایند  MICCPبه روش بار ثابت اندازهگیری شد ( Klute,
 .)1986ستون شن بدون فرایند  MICCPهم به عنوان کنترل
آزمایش آماده شد.
جداسازی باکتری اشريشيا کولی پايدار به آنتیبيوتيک

باکتری اشریشیا کولی پایدار به آنتیبیوتیک از تهنشستهای
رودخانه زرجوب واقع در شهر رشت جداسازی شد .برای جداسازی
باکتری اشریشیا کولی از دیگر باکتریهای همخانواده از محیط
کشت ائوزین متیلن بلو آگار ( )EMBدر دمای  °37Cبهرهگیری
شد و باکتری سبز با جالی فلزی به عنوان اشریشیا کولی شناسایی
شد .سپس پایداری باکتری جدا شده در برابر چند آنتیبیوتیک
در محیط کشت مولر هینتون آگار 6به روش پخشیدگی قرص
ارزیابی شد ( )CLSI, 2012و با بررسی قطر ناحیه بازدارندگی
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آنتیبیوتیکی آشکار شد که باکتری جدا شده در برابر آنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین پایدار است .با بازکشت باکتری در محیط کشت
 EMBدارای  80میلیگرم بر میلیلیتر آنتیبیوتیک
سیپروفلکساسین ،پایداری باکتری به این آنتیبیوتیک گواهی شد.
سپس باکتری به محیط کشت  NBدارای آنتیبیوتیک جابجا و
در دمای  °37Cبا هوادهی بر روی شیکر ( )110 rpmتا زمان
رسیدن باکتری به گام پایانی فاز رشد نمایی برای  16ساعت
گذاشته شد .سپس باکتری از محیط کشت جداسازی و تا زمان
آزمایش در یخچال (دمای  )°4Cنگهداری شد ( Jiang et al.,
.)2007
آبشويی ستونها

برای آبشویی ستونهای انکوباسیون شده ،ستونها به گونه
یکنواخت اشباع شده و جریان آب ماندگار در آنها پدیدار شد.
شدت جریان ماندگار در ستون کنترل آزمایش و  MICCPبه

5. Pore volume
6. Mueller-Hinton Agar
7. Zone of inhibition
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ترتیب  48و  13سانتیمتر مکعب در دقیقه برآورد شد .پس از
پیدایش جریان ماندگار 0/1 ،حجم منفذی ( 11/8میلیلیتر) از
باکتری اشریشیا کولی با غلظت  106یاخته بر میلیلیتر ،به سر
ستونها افزوده شد و از زهآب بیرون آمده از ستونها در حجمهای
منفذی صفر،1/6 ،1/3 ،1 ،0/9 ،0/8 ،0/7 ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،0/1 ،
 4/5 ،4 ،3/5 ،3 ،2/5 ،2و  5نمونهبرداری انجام شد (شکل .)1
اندازهگیری شمار باکتریها در زهآب ستون به روش شمارش

کولی به روش گفته شده در باال انجام شد و شمار باکتریها بر
پایه  CFU g-1گزارش شد .افزون بر آن درصد رطوبت وزنی
( ،)Carter and Gregorich, 2007کربنات کلسیم و همچنین pH
و ( ECدر نسبت  )1:5هر یک از بخشهای برش یافته ستون
اندازهگیری شد.

کلنی1انجام شد .به این گونه که نمونههای برداشت شده اگر نیاز
بود ،رقیق شده و  0/1میلیلیتر از آنها در محیط کشت
دارای  80میلیگرم بر لیتر آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین مایه-
زنی شد .این محیط کشت دارای پپتون ،الکتوز ،ساکاروز ،نمک-
های کانی و رنگهای ائوزین  ،Yمتیلن بلو و آگار است .رنگ
متیلنبلو از رشد ریزجانداران گرم مثبت جلوگیری میکند .شمار
کلنی باکتریهای رشد کرده روی محیط کشت پس از  24ساعت
انکوباسیون در دمای  °37Cشمارش شده و بر پایه CFU ml-1
گزارش شد (.)Safari-Sanjani et al., 2011
EMB

شکل  .2ستون شن  MICCPبريده شده به بخشهای  3سانتیمتری پس از
آبشويی

آناليز آماری
آزمایش آبشویی در دو تکرار برای ستون شن با فرایند MICCP

شکل  .1نمايی از ستون آبشويی بکاررفته در اين پژوهش

بررسی باکتریهای به دام افتاده در ستون آبشويی

پس از پایان آبشویی ،شن به آرامی از ستون بیرون آورده شد و
سپس به  5بخش هر یک به اندازه نزدیک  3سانتیمتر برش داده
شد (شکل  .)2شن هر بخش به خوبی با هم آمیخته شده و برای
شمارش باکتریهای اشریشیا کولی به دام افتاده در ستون،
سوسپانسیونی با نسبت  1به  10از شن و آب مقطر سترون ساخته
شد .پس از رقیقسازی سوسپانسیون ،شمارش باکتری اشریشیا

1. Colony count

وکنترل آزمایش (در مجموع  4ستون آبشویی) انجام شد .داده-
های زهآب ستونها به روش اندازههای تکرار شده در زمان و
غلظت باکتریهای مانده در بخشهای گوناگون ستون شن در
ال تصادفی با آرایش فاکتوریل آنالیز شدند .در بخش
قالب طرح کام ً
زهآب فاکتور اصلی آزمایش رسوبگذاری زیستی در دو سطح
(ستون با فرایند  MICCPو شاهد) و فاکتور فرعی PVهای نمونه-
برداری در  18سطح (صفر،0/9 ،0/8 ،0/7 ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،0/1 ،
 4/5 ،4 ،3/5 ،3 ،2/5 ،2 ،1/6 ،1/3 ،1و  ) 5بود .در بررسی
باکتریهای مانده در ستون شن فاکتور یکم مانند پیش است و
فاکتور دوم الیه نمونهبرداری از ستون در  5سطح (9- ،3-6 ،0-3
 12-9 ،6و  12-15سانتیمتر) بود .در ضمن میانگین دادههای
مربوط به غلظت تجمعی باکتری اشریشیا کولی در زهآب ستون
تیمار و کنترل با آزمون  tمقایسه شدند .دادههای به دست آمده
با بهرهگیری از نرمافزار  SASآنالیز شدند و آزمون میانگین آنها
با آزمون چند دامنهای دانکن در در پایه آماری  5درصد انجام
شد .برای رسم نمودارها نیز از نرمافزار  Excelبهرهگیری شد.

نتايج و بحث
ويژگیهای فيزيکی و شيميايی شن بکاررفته در پژوهش

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی شن بکاررفته در جدول ( )1و
شکل ( )3آورده شده است .شن نمونهبرداری شده همراه با 1
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گروهبندی اندازه دانهها به روش USDA1شن به کار رفته از گروه

درصد سیلت بوده و دارای  5/5درصد کربنات کلسیم معادل و
بدون مواد آلی و ماندههای گیاهی و جانوری بود .ضریب آبگذری
شن نیز  0/041سانتیمتر بر ثانیه به دست آمد .میانگین قطر
دانهها  0/3میلیمتر برآورد شد .با نگر به شکل ( )3و بر پایه

شن میانه است چراکه پراکندگی دانههای آن در دامنه 0/15 -0/5
میلیمتر است (شکل .)3

جدول  .1برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی شن بکاررفته

ویژگیهای
شن

شن

CaCO3

سیلت

BD

g 100g-1

99

PD

TP

g cm-3

1

1/ 6

5/5

θ

S

cm3 cm-3

2/75

0/44

0/42

KS

D50

EC

cm s-1

mm

dS m-1

0/041

0/3

0/186

pH

7/4

 :BDجرم مخصوص ظاهری :PD ،جرم مخصوص حقيقی :TP ،تخلخل کل :θs ،اندازه رطوبت حجمی اشباع :Ks ،ضريب آبگذری اشباع :EC ،رسانندگی
الکتريکی :pH ،اسيديته.
100
90
80
60
50
40
30

درصد تجمعی ذرات

70

20
10
1

10

0
0.01

0.1

اندازه ذرات ()mm
شکل  .3منحنی دانهبندی شن بکاررفته

یک درصد ( )p>0/01معنیدار شد .پیامد حجم منفذی برای pH

يافتههای آزمايش آبشويی باکتری اشريشيا کولی

در پایه آماری یک درصد ( )p>0/01معنیدار شد و پیامد حجم
منفذی و بر همکنش آن با تیمار نیز بر غلظت باکتری زهآب
معنیدار شدند (.)p>0/05

در جدول ( )2نتایج تجزیه واریانس پیامد تیمار ،حجم منفذی و
برهمکنش آنها آورده شده است .پیامد تیمار بر لگاریتم غلظت
اشریشیا کولی ،رسانندگی الکتریکی و  pHدر زهآب در پایه آماری

جدول  .2تجزيه واريانس پيامد تيمار باکتريايی شن ،حجم منفذی و برهمکنش آنها بر ويژگیهای بررسی شده

میانگین مربعات
غلظت اشریشیا کولی در زهآب

خواستگاه تغییرات

درجه آزادی

تیمار ()Treatment

1

تکرار (تیمار) (Rep)Treat

2

0/22

حجم منفذی ()PV

17

11/381

رسانندگی الکتریکی

پیاچ

**

**

**

0/024

*

**

ns

0/001

1/679

0/070
0/120

**

ns

**

0/011

تیمار × حجم منفذی ()T×PV

17

0/124

*

ns

ns

0/005

خطا ()Error

34

0/052

1United States Department of Agriculture

0/010
0/007

0/008

0/003
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در شکل ( -4الف) منحنی رخنه باکتری اشریشیا کولی در
ستون کنترل آزمایش و  MICCPنشان داده شده است .در هر دو
ستون بیرون آمدن باکتری از ستون از حجم آب منفذی  0/6آغاز
شده اما روند متفاوتی را در دو ستون به خود گرفته است .به
گونهای که در ستون  MICCPپیک غلظت باکتری در حجم آب
منفذی  0/9و در ستون کنترل آزمایش در حجم آب منفذی 1
بوده است .بنابراین در ستون  ،MICCPزودآیی خروج باکتری در
مقایسه با منحنی رخنه ایدهآل ( )PV=1دیده میشود که شاید
بسته به همآوری دانههای شن با کربنات کلسیم و ایجاد جریان
برتر1پس از فرایند  MICCPدر شن است .گزارش شده است که

هر روی ،بیشینه غلظت باکتری در زهآب و همچنین غلظت
تجمعی باکتری اشریشیا کولی در ستون کنترل آزمایش بسیار
بیشتر از ستون  MICCPبود .همانگونه که در شکل (-4ب) دیده
میشود ،غلظت تجمعی باکتری بیرون آمده از ستون در  5برابر
حجم آب منفذی (حدود  600میلیلیتر) به ترتیب برای ستون
کنترل آزمایش و  MICCPبرابر با  4/95و  4/24واحد لگاریتمی
است که در ستون کنترل آزمایش حدود  3/34برابر بیشتر از
ستون  MICCPاست.
از سوی دیگر ،با اینکه پیک باکتری بیرون آمده از ستون
در تیمار  MICCPدر حجم آب منفذی  1به گونه چشمگیری افت
کرده است ،اما در ستون کنترل آزمایش پیک دوم نیز در حجم
آب منفذی  1/1دیده میشود .در واقع پیک منحنی رخنه در
ستون کنترل آزمایش دوگامه استMosaddeghi et al. (2009) .
بیرون آمدن بیشتر باکتری در خاک لومی رسی شنی در برابر
خاک لوم شنی را گزارش کردند و این را وابسته به جریانهای
برتر و ساختمان پایدار در خاک لوم رسی شنی دانستند .پس از
حجم آب منفذی  ،2غلظت باکتری در هر دو ستون تیمار و کنترل
آزمایش به هم نزدیک شده و با گذشت زمان و ادامه آبشویی تا
 5برابر حجم آب منفذی ادامه پیدا کرده و بیرون آمدن باکتری
کم شده است .اما در همه حجمهای آب منفذی غلظت باکتری
در زهآب در ستون کنترل آزمایش بیشتر بوده است.
بافت ،ساختمان خاک و راههای برتر (ماکروپورها) مهم-
ترین کارایی را در فرورفتن باکتریها و پاالیش آنها در خاک

پیدایش کربنات کلسیم میان ذرات مایه بهبود ساختمان خاک
میشود ( .)De Muynck et al., 2010وجود منافذ پیوسته در
خاک دارای ساختمان مایه ایجاد جریان برتر و هموار نمودن راه
برای حرکت باکتریها میشود .از سویی با وجود اینکه جریان
برتر انگشتی در خاکهای شنی رایج است اما فاکتورهای زیستی
باعث افزایش آن میشود .گزارش شده است که بودن باکتریها
در خاک به ویژه آنهایی که مواد برون یاختهای ترشح میکنند،
موجب آبگریز شدن سطوح دانههای خاک و بیشتر شدن جریان
میشوند
خاک
در
آب
برتر
( Unc and Goss (2004) .)Morales et al., 2010جابجایی
باکتری اشریشیا کولی را در خاکهای لوم شنی و لوم سیلتی
بررسی و گزارش کردند که تندی انتقال آب و باکتری در خاک
لوم سیلتی بیشتر است که این پدیده بسته به ،پایداری ساختمان
و منافذ درشت و در پی آن افزایش جریان برتر در خاک با اندوخته
سیلت بیشتر بود .شواهد تجربی نشان میدهد که جریان برتر
قاعده است نه استثنا و در بیشتر خاکهای ساختماندار دیده
میشود ( .)Flury et al., 1994اگرچه در ستون  MICCPپدیده
زودآیی منحنی رخنه دیده میشود اما دو نکته نیاز به یادآوری
است .نخست اینکه در ستون  MICCPدر برابر ستون کنترل
آزمایش شمار بیشتری از باکتریها در ستون گیر افتادهاند که
شاید بسته به جذب شیمیایی روی کربنات کلسیم و همچنین
گیر افتادن فیزیکی در منافذ با بسته شدن زیستی آنها است.
دوم اینکه کربنات کلسیم پدید آمده از گونه پایدار است و در
شرایط شیمیایی و آبشویی از میان نمیرود .بسته شدن زیستی
منافذ خاک با فرایندهایی چون سیمانی شدن در پی ساخت
کربنات کلسیم با باکتری اورئولیتیک و همچنین تراوشها و
پوشش زیستی باکتریها رخ میدهد ( .)Morales et al., 2010به

رسی دارند و اگر در بارندگی تندی باشند ،حبابهای هوای درون
منافذ به هم پیوست شده که خود برای انتقال آسان باکتریها
کمک کننده میشود (Sepehrnia .)Powelson and Mills, 2001
) et al. (2012مشاهده کردند که مدت زندهمانی اشریشیا کولی
در خاک شنی با درصد کربنات کلسیم باال ( 20درصد) کاهش
یافت ،زیرا آنیون کربنات نشان بازدارندگی بر رشد این باکتری
دارد .از سوی دیگر شاید کربناتهای ساخته شده با باکتری
اسپوروسارسینا پاستئوری در این پژوهش به کلسیت دگرگون
نشده و آنیون کربنات خود مایه از میان رفتن یاخته باکتری
اشریشیا کولی در ستون خاک شده باشد.
شکل ( -5الف) منحنی بیرون آمدن نمکها از ستون خاک
به هنگام آبشویی را نشان میدهد .رسانندگی الکتریکی زهآب
ستون  MICCPبه هنگام آبشویی دگرش داشت که شاید وابسته

1Preferential flow

2Macropore

دارند .خاکهای شنی منافذ درشت2بیشتری در برابر خاکهای
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که این در کاهش انتقال باکتری کارایی دارد .افزایش قدرت یونی
محلول خاک مایه کاهش انتقال باکتری بسته به کاهش ضخامت

به پیامد باکتری ورودی به ستون بر بیرون آمدن کلرید کلسیم
مازاد در شن است .چرا که باالترین اندازه رسانندگی الکتریکی نیز
در باالترین غلظت باکتری اشریشیا کولی در منحنه رخنه (شکل
 -4الف) است .افزون بر آن باکتری اشریشیا کولی میتواند کاتیون
کلسیم را بر رویه خود جذب کند و همراه با خود از ستون بیرون
برد .در شکل ( -5ب) افزایش  pHزهآب بیرون آمده از ستون
 MICCPدر برابر ستون کنترل آزمایش را نشان میدهد .ساخت
یونهای آمونیوم و هیدروکسید در پی کارکرد آنزیم اورهآز می-
تواند مایه افزایش  pHمحیط شود ( )Qian et al., 2010که شاید
در آغاز آبشویی مازاد این یونها از ستون  MICCPبیرون آمده-
اند و  pHدر زهآب ستون باال رفته استRostami et al. .
)(2009گزارش کردند که افزودن کربنات کلسیم به شن مایه

الیه دوگانه )DDL(2پیرامون دانهها شده و مایه افزایش جذب
باکتری بر دانههای خاک میشود (.)Massoudieh et al., 2013
همچنین) David and Mils (2001با پژوهشهایی که درباره
پیامد کاربرد نمکها بر جابجایی باکتری اشریشیا کولی انجام
دادند دریافتند که پساب ساختگی در برابر آبهای دارای کلرید
پتاسیم و کلرید کلسیم کارایی کمتری در کاهش بیرون آمدن
باکتری از ستونهای شن دارد .کلرید کلسیم با پیامدی که بر
افزایش قدرت یونی میگذارد ،بیشترین پیامد را در کاهش انتقال
داشته و کلرید پتاسیم کارایی کمتری دارد .بنابراین نمک کلرید
کلسیم افزوده شده خود در جذب باکتریها بر روی دانههای شن
و کربنات کلسیم کارایی دارد.

افزایش قدرت یونی ،پیچ و خم منافذ1و رویههای جذب میشود

Control

MICCP

لگاریتم شمار اشریشیا کولی )(Log CFU/mL

6
5
4
3
2
1
0
5.5

5

4

4.5

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

PV

(الف)
4.9
4.8

)CFU/mL

4.7
4.6
4.5

b

4.4
4.3

لگاریتم شمار اشریشیا کولی ( Log

a

5

4.2
4.1
Control

MICCP

(ب)
شکل  .4منحنی رخنه (الف) و غلظت تجمعی (ب) باکتری اشريشيا کولی در ستون کنترل آزمايش و MICCP

1Tortuosity

2Diffuse Double Layer
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MICCP

Control

0.4
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

رسانندگی الکتریکی ()dS/m

0.35

0
5

4

4.5

3.5

2.5

3

1.5

2

1

0.5

0

PV

(الف)
MICCP

Control

7.8
7.7
7.6
7.4

pH

7.5
7.3
7.2
7.1
7
5

4

4.5

3.5

3

2.5

1.5

2

1

0.5

0

PV

(ب)
شکل  .5دگرش رسانندگی الکتريکی (الف) و ( pHب) در زهآب بيرون آمده از ستونهای آبشويی

يافتههای آزمايش شمارش باکتری اشريشيا کولی مانده در خاک

در جدول ( )3نتایج تجزیه واریانس پیامد تیمار  ،MICCPالیه
خاک و برهمکنش آنها بر لگاریتم غلظت باکتری اشریشیا کولی
مانده در ستون شن ،رسانندگی الکتریکی pH ،و کربنات کلسیم

آن آورده شده است .پیامد تیمار بر همه فاکتورها معنیدار شد اما
پیامد الیه نمونهبرداری از شن و برهمکنش آن با تیمار تنها بر
لگاریتم غلظت باکتری اشریشیا کولی مانده در شن ( )p>0/01و
کربنات کلسیم آن ( )p>0/05معنیدار بود.

جدول  .3تجزيه واريانس پيامد تيمار شن با  ،MICCPاليه نمونهبرداری از شن و برهمکنش آنها بر ويژگیهای بررسی شده

میانگین مربعات
خواستگاه تغییرات
تیمار ()Treatment
الیه نمونهبرداری از شن
()Depth
تیمار × الیه نمونهبرداری از شن
()T × D
خطا ()Error

درجه آزادی

غلظت مانده اشریشیا کولی

رسانندگی
الکتریکی

پیاچ

کربنات کلسیم

1

**4/42

*0/00038

**2/8576

**34/742

4

**2/65

ns

ns

*0/265

4

**0/355

ns

0/00004

ns

*0/265

10

0/047

0/00005

0/00009

0/0018
0/0017

0/0026

0/055

 2628تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،50شماره  ،10اسفند 1398

شدن منافذ با خود باکتری اشریشیا کولی می تواند رخ دهد
( .)Morales et al., 2010در ستون  MICCPبا افزایش ژرفای الیه
نمونهبرداری از شن ،شمار باکتریها به گونه خطی کم شده است
که با غلظت کربنات کلسیم ساخته شده در الیههای خاک هم-
خوانی دارد (شکل  .)7از طرفی میزان چسبندگی باکتریها به
دانههای شن به شدت جریان آب نیز بستگی دارد .شدت جریان
ماندگار ستون  MICCPنسبت به ستون کنترل آزمایش 72/91
درصد کاهش پیدا کرده که موجب کاهش سرعت جابجایی
باکتری در میان منافذ شن و افزایش چسبندگی به دانههای شن
میشود .در کل ،باکتریهای نگهداری شده در ستون کنترل
آزمایش و  MICCPبه ترتیب حدود  1/3و  3واحد لگاریتمی بود.
یعنی اینکه حدود نیمی از باکتریهای افزوده شده به سطح
ستون در آن گیر کردهاند.

در شکل ( )6آزمون میانگین شمار باکتریهای زنده مانده
در ستون شن  MICCPو کنترل آزمایش نشان داده شده است.
بیشترین شمار باکتری اشریشیا کولی نگهداری شده در ستون در
الیه  0-3سانتیمتری (الیه رویین) ستون  MICCPبه دست آمد
که اختالف آماری معنیداری را با سایر عمقها داشت (.)p>0/05
با افزایش ژرفای الیه نمونهبرداری از شن ،شمار باکتریهای
چسبیده به دانههای شن در هر دو ستون کنترل آزمایش و
 MICCPکاهش پیدا کرد ولی این کاهش برای ستون کنترل
آزمایش معنیدار نبود که شاید بسته به ثابت بودن جذب کنندهها
و درصد کربنات کلسیم زیستی در همه طول ستون است .به هر
روی ،شمار باکتریها در ستون کنترل آزمایش نیز با افزایش
ژرفای الیه نمونهبرداری از شن کم شده است که به گیر افتادن
فیزیکی باکتریها در این ستون در مسیر جابجایی باکتری و بسته

لگاریتم شمار باکتری اشریشیا کولی )(Log CFU/g
5

7

1

3

0
A

C

4
6

Control
C

C

8
10

C

C

عمق ()cm

MICCP

B

C

2

12
C

C

14
16

شکل  .6پيامد برهمکنش تيمار در اليه نمونهبرداری از شن بر لگاريتم شمار باکتری اشريشيا کولی در گرم شن .حروف همسان روی نقاط در هر نمودار نشان
دهندهی نبود تفاوت آماری ميان نقاط در سطح احتمال  5درصد است.

در شکل ( )7پیامد برهمکنش تیمار در الیه نمونهبرداری از
شن بر اندازه کربنات کلسیم در ستون  MICCPآمده است .با
افزایش الیه نمونهبرداری از شن ،اندازه کربنات کلسیم معادل
کاهش یافته است .بیشترین اندازه کربنات کلسیم پدید آمده در
الیههای رویین ( )3-0 cmبود که البته تفاوت آماری معنیدار با
دیگر الیهها به جز الیه زیرین نداشت ( .)P<0/05کمترین اندازه
کربنات کلسیم پدید آمده نیز در پایینترین الیه ( )15-12 cmبه
دست آمد که تنها تفاوت آماری معنیداری با الیه سطحی داشت
( .)p<0/05اندازه کربنات کلسیم تولید شده با باکتری
اسپوروسارسینا پاستئوری در ستون  MICCPدر برابر کنترل
آزمایش که در همه الیهها اندازه کربنات کلسیم برابری دارد،
افزایش پیدا کرده بود .به گونهای که در پایینترین الیه نیز اندازه

کربنات کلسیم پدید آمده در ستون  MICCPدر برابر کنترل
آزمایش نزدیک  2درصد بیشتر شده بود .از آنجا که شن بکاررفته
در این پژوهش ،ماده آلی نداشت که خود عاملی برای جذب بهتر
باکتریها است ( )Al-Degs et al., 2000و از سویی چون دانههای
شن در برابر دانههای رس بار الکتریکی چندانی برای جذب
باکتریها ندارند ،بنابرای نگهداری باکتری اشریشیا کولی در ستون
را میتوان به پیامد مستقیم (جذب) و غیرمستقیم (بستن منافذ)
کربنات کلسیم تولید شده در فرایند  MICCPنسبت داد.
( Achal et al. )2009بیشترین اندازه کربنات کلسیم تولید شده
در فرایند  MICCPبا باکتری اسپوروسارسینا پاستئوری را به
ترتیب در الیههای باالیی ،میانی و پایین ستون شن گزارش
کردند.
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کربنات کلسیم معادل ()g 100g-1
8

10

4

6

2

0

A

3-6

AB

6-9

AB

ژرفای نمونه برداری ()cm

0-3

AB

9-12

B

12-15

شکل  .7آزمون ميانگين کربنات کلسيم معادل در ستون  .MICCPحروف همسان روی ستونها نشان دهندهی نبود تفاوت آماری ميان آنها در سطح احتمال 5
درصد است .نوارهای روی ستون انحراف معيار است.

باکتری اسپوروسارسینا پاستئوری یک باکتری هوازی است
و در شرایط بهینه رشد با هیدرولیز آنزیمی اوره میتواند در الیه-
های باالیی در برابر الیههای پایینتر به اندازه چشمگیری کربنات
کلسیم بیشتری بسازد ( .)Achal et al., 2009شاید اشباع کردن
ستون با باکتری اسپوروسارسینا که از باالی ستون انجام گرفته
است ،در پیدایش کمتر کربنات کلسیم در الیهی زیرین پیامد
داشته باشد .چرا که اگرچه این باکتری کوکسی بوده و ریزتر است،
ولی در منافذ شن و در الیههای باالیی بیشتر گیر کرده و ساکن
شده و بنابراین انباشتگی باکتری و تراوشهای آن و همچنین
رسوب زیستی کربنات کلسیم در این الیهها بیشتر رخ داده است.
اندازه کربنات کلسیم معادل شن در آغاز آزمایش  5/5درصد بوده
است که پس از مایهزنی با باکتری یاد شده با فرایند  MICCPبه
ترتیب در الیه باالیی و پایینی ستون شن  61/27و  35/09درصد
افزایش پیدا کرده است .کربنات کلسیم تشکیل شده در فرایند
 MICCPمانند پل مایه به هم پیوستن دانههای شن شده (Abu-
 )Ashour et al., 1998و در پی آن مایه افزایش پایداری و پایداری
ساختمان و کاهش نفوذپذیری خاکهای شنی میشود (De
) .Muynck et al., 2010; Phillips et al., 2013بنابراین با کاهش
تندی فرورفتن آب که دارنده باکتریهاست ،اندازه چشم گیری از
باکتریها میتوانند در میان دانههای خاک گیر کرده و بمانند
( .)Rostami et al., 2009در شکل ( )8ریخت شن بیرون آمده از
ستون پس از پایان آبشویی در نمونه کنترل آزمایش و MICCP
آمده است .ریخت شنِ نمونه  MICCPدر برابر نمونه کنترل
آزمایش به گونه کامالً پایدار است که نشاندهنده چسبندگی

بیشتر دانههای آن با تراوشهای باکتری و کربنات کلسیم معادل
آن میباشد.

(ب)

(الف)

شکل  .8شن بيرون آمده از ستون پس از پايان آبشويی در نمونه کنترل
آزمايش (الف) و ( MICCPب)

نتيجهگيری
در این پژوهش انتقال باکتری اشریشیا کولی در ستون شن مایه-
زنی شده با باکتری اسپوروسارسینا و فرایند  MICCPدر جریان
اشباع ماندگار در برابر کنترل آزمایش آزمون و بررسی شد .پیک
منحنی رخنه در ستون  MICCPبلندی کمتری داشت و شمار
تجمعی باکتریهای بیرون آمده از این ستون در برابر کنترل
آزمایش کمتر بود .اندازه کربنات کلسیم پدید آمده در فرایند
 MICCPدر الیهی باالیی شن تیمار شده ،بیشترین اندازه خود را
داشت و با افزایش ژرفای الیه نمونهبرداری از شن روند کاهشی
داشت ولی در همه الیههای شن تیمار  MICCPدر برابر کنترل
آزمایش بیشتر بود .بیشترین اندازه پاالیش یا نگهداری باکتری
اشریشیا کولی در الیه باالیی انجام شد و در دیگر الیهها از اندازه
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باکتریهای بیماریزا در خاک و رسیدن آنها به آب زیرزمینی
 برای روشن شدن کامل چگونگی کارکرد این.جلوگیری کرد
فرایند و دامنه پیامد آن در پهنه یک آبخیز به پژوهشهای
.بیشتری نیاز است

 وابسته بهMICCP  نگهداشت باکتری در ستون.آن کاسته شد
ویژگیهای گوناگونی است که اندازهگیری کربنات کلسیم پدید
آمده نشان از پیامد مستقیم (جذب) و غیر مستقیم (کاهش
 میتوان با فراهم کردن شرایط، بنابراین.نفوذپذیری) بر آن دارد
 در شن و خاکهای سبک از انتقالMICCP پیدایش فرایند
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