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 خالصه

روسازی خواص مکانیکی خاک و سنگدانه اهمیت زیادی در عمر و کیفیت مخلوط های آسفالتی و در نتیجه کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری  

ام ذرات خاک و هم چنین بهبود چسبندگی بین قیر و سنگدانه ها نقش بسزایی دارد. در این راستا رسوب کلسیم کربنات در تثبیت و استحک راه ها

و نتایج توسط  بررسی شد NaHCO3 و NH4Clدر دو محیط کشت با و بدون دارد. در این پژوهش اثر کلسیت سازی باکتری باسیلوس پاستوری 

اثر غلظت کلسیم کلراید نیز بر مقدار رسوب ناشی . ل قرار گرفتو پراش اشعه ایکس مورد تجزیه و تحلیفوریه مآدون قرمز  طیف سنجدو آزمایش 

حاوی دانسیته باکتریایی بیشتری بوده و  NaHCO3 و NH4Clدر محیط کشت بدون  رسوب نتایج نشان داد که .از عامل میکروبی بررسی گردید

ترین مقدار رسوب را شموالر بی3ل حاوی باکتری با غاظت هم چنین محلول تغذیه به اندازه نصف حجم محلوم کربنات بهتری تولید می نماید. کلسی

 به منظور استفاده در تثبیت خاک و بهبود چسبندگی قیر و سنگدانه پیشنهاد می شود. NaHCO3 و NH4Cl. بنابراین محیط کشت بدون نتیجه داد

 

 تکلسیم کربنات، باکتری، ترسیب بیولوژِیکی، آسفالکلمات کلیدی: 
 

  مقدمه .1
 

، کی از معضالت روسازی های آسفالتیترین انواع روسازی که به طور گسترده در جهان استفاده می شود مخلوط های آسفالتی است. هرچند یاز مهم 

با واکنش آب در فصل مشترک قیر و سنگدانه شرایط  حساسیت رطوبتی آن هاست که عمر سرویس مخلوط های آسفالتی را محدود می کند.

 [1]شود. به حالت پیجیده ای در کاهش مقاومت ساختار مخلوط آسفالتی می  ت تاثیر قرار می گیرد که منجرچسبندگی بین آن ها تح

تحقیقات قبلی نشان داده  .[2]ناشی از این شرایط است 4و گرشدگی 3،شیار شدگی 2، چاله 1ابی پوست سوسماریچندین نوع از خرابی ها شامل خر 

. برخی از محققان [1]صلی انتقال رطوبت در مخلوط آسفالتی استاست که نفوذ پذیری از سطح، افزایش مویینگی و انتشار بخار آب روش های ا

ورود آب در مخلوط با بهبود مقاومت چسبندگی بین قیر و سنگدانه،  معتقدند که حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی می تواند با جلوگیری از
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کنند. برخی  می 1. فعالیت های متابولیک باکتری بوسیله ترکیبات نسبتا نامحلول آلی و معدنی  در درون و بیرون سلول ، سیمان سازی[7-3]پیشگیری شود

. اخیرا [8]ماند  کنند که حتی بعد از مرگ باکتری در محیط زیست طبیعی باقی می در دیواره سلولی تولید می 2ا گلیکوکالیکسه از میکروارگانیسم

ص رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی به عنوان یک فرایند دوست دار طبیعت برای بهبود دوام مصالح سنگی به دلیل اثر تحکیم و خوا

سنگی از قبیل های مصالح  ها و شکاف ها ایجاد می کند، ارائه شده است. از این فرایند به عنوان عامل بهبود برای ترمیم سطحی ترک ضدآبی که بر آن

رسوب کلسیم کربنات   . [22]. هم چنین ازاین روش برای بهبود چسبندگی قیر و مصالح سنگی نیز استفاده شده است [22-9]بتن استفاده شده است 

چهار فاکتور بر میزان رسوب کلسیت تاثیر . [22]ناشی از عامل باکتریایی می تواند در طی فرآیند هیدرولیز اوره، فتوسنتز و کاهش سولفات اتفاق بیفتد 

Caغلظت یون کلسیم) -pH 3 -2غلظت کربن غیرآلی محلول  -1گذارد که عبارتند از  می
های  حضور مکان هسته. سه مورد اول توسط واکنش -2( +2

 .[27]دهد  متابولیسمی باکتری و مورد چهارم توسط دیواره سلولی باکتری رخ می

 .[28]نشان داده شده است 2تا  1یک سری از واکنش های بیوشیمیایی برای تشکیل کلسیم کربنات در معادالت 

 شود. از به کربامات و آمونیاک تجزیه می اوره توسط انزیم اوره 1در معادله 

 

CO(NH2)2 + H2O  NH2COOH + NH3 (1)   

شود. تبدیل می 2خود به آمونیاک و کربنیک اسید در معادله  به کربامات خود  

 

NH2COOH + H2O        NH+3+ + H2CO3                                                                                  (2) 
 

 تجزیه می شود. 3کربنیک اسید به فرم یون کربنات و یون هیدروژن در معادله 

H2CO3  HCO3

-
 + H

+ 
(3) 

 

 شود. تجزیه می 2خود به فرم آمونیوم و یون هیدروکسید در معادله  به آمونیاک خود

 

2NH3 + 2H2O  2NH4
+
 + 2OH

-
                                    (4) 

 

کربنات به سمت یون کربنات  شود و معادله را از سوی یون بی می pHکند ، که باعث افزایش  به طور مداوم یون هیدروکسید تولید می 2واکنش معادله 

 دهد. سوق می 2در معادله 

 

HCO3
-
 + H

+
 +2NH4

+
 + 2OH

-
 CO3

2-
 + 2NH4

+
 + 2H2O                                                           (5)

             

Ca)دیواره سلولی باکتری دارای بار منفی است و به همین دلیل قادر است یون کلسیم 
2+

را در سطح خود جذب نماید. سپس یون کلسیم با یون  (

CO3)کربنات 
2-

 [29]شود. ( می1شکل)دهد که منجر به رسوب کلسیم کربنات در سطح سلول باکتری در  واکنش می (

 (7و 6 )معادالت 

Ca
2+

 + Cell  Cell-Ca
2+ 

(6) 

 

Cell-Ca
2+

 + CO3
2-   

Cell-CaCO3 (7) 

 

توان برای بهبود چسبندگی قیر و سنگدانه ، پر کردن  اصیت آب گریزی این رسوب میبا روش ترسیب بیولوژیکی کلسیم کربنات توسط باکتری و خ

.ها استفاده کرد منافذ و ترمیم ترک  
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)الف(                                             )ب(                                                                    )پ(        
    ب:بار منفی باکتری در حضور یون های مثبت    ر باکتریالف:ساختا .1 شکل

 به وسیله یون های متصل به دیواره سلولی باکتریپ:تولبد زیست معدنی     

 

 محیط رشد و تغذیه باکتری .2

 
جهت فرایند ترسیب  ،باشد می آز اوره تولید کننده آنزیم که یک باکتری Sporosarsina pasteurii  PTCC 1645از باکتری تحقیق در این 

  g/L28 ایتدا محیط جامد متشکل از  تهیه گردید. های صنعتی ایران ها و باکتری ای کلکسیون قارچ مرکز منطقهبیولوژیکی استفاده شده است. باکتری از 

درصد وزنی به حجمی اوره  21و آب مقطر در ارلن تهیه شد و در اتوکالو استریل شده و سپس  2منیزیم سولفات دو آبه  mg/L11 ، 1نوترینت آگار

گراد قرار داده شد. محیط کشت  درجه سانتی 22ساعت در دمای  28فیلتر شده به محیط اضافه شد. باکتری روی محیط نامبرده کشت داده شد و به مدت 

به عنوان محیط یک نامیده شد. سپس لیتر آب مقطر تشکیل شد و  میلی 91و  3گرم نوترینت براث 1.3درصد،  21ی  لیتر اوره میلی 11مایع متشکل از 

موالر آمونیوم کلراید و سدیم هیدروژن کربنات به نام محیط دو نامیده شد. باکتری  از محیط  1.2محیط کشت مایع مشابه محیط یک تهیه و با افزودن 

دور بر دقیقه قرار گرفت   120اد و گر درجه سانتی 31های کشت مایع یک و دو تلقیح شد و سپس ارلن حاوی باکتری در دمای  جامد به محیط

 (. محیط شاهد شامل محیط کشت مایع یک بدون باکتری در نظر گرفته شد.2)شکل

 

 

 
                  ب                                                                                الف            

 2و1کشت باکتری در محیط مایع  ب(      ری      ی باکتکشت خط الف(             .2شکل
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 NaHCO3و  NH4Clکشت با و بدون در دو محیط  phارزیابی رشد باکتری و.3

 

pH  هر دو ساعت است توسط دستگاه با فواصل زمانی  ساعت 28در محیط های کشت، قبل و بعد از اتوکالو اندازه گیری شد. رشد باکتری به مدت

نشان داده شده است. رشد باکتری در دو  2نمودار رشد باکتری در دو محیط در شکل  گیری شد. اندازه  nm  211 طول موج( در 2)شکل 1اسپکتوفتومتر

 22محیط کشت مورد آزمایش در مرحله فاز تاخیری تفاوتی را نشان نمیدهد. ولی در مرحله فاز لگاریتمی رشد باکتری در محیط یک بیشتر است و 

مشخصه های رشد باکتری در دو محیط را به اختصار نشان می دهد. میتوان نتیجه  1رسد. جدول  صفر به انتهای فاز لگاریتمی میساعت پس از زمان 

 در محیط می شود و در نتیجه رشد باکتری تضعیف می شود. pHباعث افزایش  NH4Clگرفت که 

 

 

 2و  1. نمودار رشد باکتری در دو محیط 3شکل 

 

 دو ویک رشد باکتری در دو محیط  های . مشخصه1جدول 

  محیط یک محیط دو

9.82 8.5 pH 

 (ODچگالی نوری ) 2.18 1.48
 

 بررسی ترسیب بیولوژیکی کلسیم کربنات با اضافه کردن محلول حاوی اوره و کلسیم کلراید  .4
 

افزوده شد،  آنهاموالر اوره و کلسیم کلراید به  1حلول م ،ابتدای فاز لگاریتمیدر ساعت  22پس از دو و  یکمایع کشت پس از کشت باکتری در محیط 

برای و رسوب حاصله  هشود. در ادامه محیط حاوی رسوب از کاغذ صافی عبور داده شد بالفاصله عمل ترسیب کلسیم کربنات در محیط آغاز میکه 

 (2بعدی آماده گردید.)شکل یاهزمایشآ

 

 
 )ب(                                          )الف(                      

 ب:عبور رسوب از کاغذ صافی  2و1الف: ترسیب بیولوژیکی توسط باکتری در محیط . 4شکل 
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 (FTIR)فوریه  مآدون قرمز طیف سنج زمایشآ .5

 
این آزمایش ابزاری مفید .ردیگ یصورت م یچند اتم یها ونیها و  مولکول یارتعاشی ها جهش یمادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررس یسنج فیط

صورت  کیمحل پ یکه از رو درصد کاربرد این دستگاه کیفی است 92حدود [33-31]در شناسایی ترکیبات معدنی و گروه های عاملی آن ها می باشد.

cmو  872، 712 حدود با طول موج کلسیم کربنات در طیف های .ردیگ یم
رسوبات  کلسیم کربنات و طیف مربوط به می دهد. ارتعاشی  پیک  11222-

به طیف کلسیم کربنات شباهت  1ارائه شده است. طیف مربوط به رسوب عبوری از محیط  2در شکل  2و1عبوری از کاغذ صافی مربوط به محیط های 

 . ی داردخلوص بیشتر 1بیشتری دارد و میتوان نتیجه گرفت که رسوب بدست آمده از محیط 

 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

الف: طیف مآدون قرمر مربوط به کلسیم کربنات ب:طیف مآدون قرمز مربوط به رسوب محیط یک  ج:طیف مآدون قرمز مربوط به  .5شکل

 رسوب محیط دو
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 XRD)) پراش اشعه ایکسآزمایش  .6
 

تر و  تر باشد ساختار ماده آمورف و دو انجام گرفت. هرچه پیک پراش نرممرف رسوبات استخراج شده از محیط یک  آزمایش پراش اشعه ایکس  برای تشخیص پلی

رسوب کلسیم  [32]آید. باشد. هرچه مقدار یک فاز کریستالی بیشتر باشد پیک بزرگتری بوجود می تر می تر و مقاوم تر باشد ساختار ماده کریستالی هرچه پیک پراش تیز

. از نظر ظاهری کلسیت لوزی شکل و  3(آراگونیت3 2( وتریت2دهد  ( کلسیت که فاز اصلی کلسیم کربنات را تشکیل می1متفاوت است:  1کربنات دارای چند شکل

دهد که  های کلسیم کربنات را در دو محیط نشان می کریستال 2شکل  [35]. ای شکل و آراگونیت سوزن شکل است  دارای بیشترین مقاومت، وتریت کروی و صفحه

توان  شده تشخیص داده شد هم چنین شدت پیک که می های شناسایی شامل کلسیت و وتریت هستند. مقدار کلسیت بیشتری در رسوب ناشی از محیط یک بر اساس پیک

رسوب کلسیم کربنات مرغوب تری نسبت به  1معیاری از مقدار فاز کریستالی باشد در رسوب ناشی ار محیط یک بیشتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که محیط 

 دارد. FTIRی زیادی با آزمایش سازگار XRDتوان نتیجه گرفت که  می 8و  7دهد. از مقایسه شکل  می 2محیط 

 
 الف

 
 ب

  ( EN1)1طمربوط به رسوب حاصل از محی XRDطیف الف(. 6شکل

  (EN2) 2محیط مربوط به XRDب( طیف 
 

 

                                                 
1
 polymorph 

2
 vaterite 

3
 aragonite 
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 بررسی مقدار رسوب بیولوژیکی کلسیم کربنات با اضافه کردن مقدار مختلف محلول حاوی اوره و کلسیم کلراید  .7

 
دار آب بهینه محدود است و به همین دلیل دانستن نسبت مایع حاوی باکتری و محلول تغذیه جایگزین آب بهینه الزامی در مخلوط های آسفالتی سرد مق

در داخل لوله  سی سی مایع 31برای ،نسبت بهینه مایع باکتری و محلول تغذیه  2است. در این پژوهش با یک آزمایش ساده و چشمی مطابق جدول 

 بیشترین رسوب را می دهد.  موالر 3 سی سی محلول تغذیه 11سی سی مایع باکتری و  21 ،سی سی محیط 31برای 7ل بررسی شد. مطابق شک فالکون

 

 
 کلسیم کلراید و مقدار مایع حاوی باکتری بر رسوب بیولوژیکی کلسیم کربنات-. اثر غلظت محلول اوره7شکل

 

  CaCO3کلسیم کلراید برای بدست آوردن بیشترین مقدار رسوب -اوره . انواع نمونه های تهیه شده حاوی باکتری و محلول تغذیه2جدول

 غلظت محلول تغذیه

 (Mکلسیم کلراید)-اوره

کلسیم -مقدار محلول تغذیه اوره

 (mlکلراید)

 نمونه (mlمقدار باکتری مایع)

2/1 12 12 1 

1 12 12 2 

2 12 12 3 

3 12 12 2 

2/1 11 21 2 

1 11 21 2 

2 11 21 7 

3 11 21 8 

 

 گیرینتیجه .8

 
 با توجه با آزمایشات انجام شده در این پژوهش و ترسیب بیولوژیکی کلسیم کربنات در دو محیط نتایج زیر بدست می آید.

 

  با توجه به نتایج آزمایشXRD  رسوب کلسیم کربنات در محیط یک شدت پیک بیشتر و درصد کلسیت بیشتری از رسوب فوق در محیط

بنابراین  طیف مربوط به محیط یک شباهت بیشتری به طیف مربوط به کلسیم کربنات دارد FT-IRآزمایش با توجه به دو است. هم چنین 

و  pH  توان افزایش علت آن را می باشد. توان نتیجه گرفت رسوب کلسیم کربنات در محیط یک بهتر از رسوب فوق در محیط دو می می

 در نتیجه تضعیف رشد باکتری دانست.

 ه از محیط یک برای ترسیب بیولوژیکی کلسیم کربنات به علت حذف استفادNH4CL   وNaHCO3 کم هزینه تر از محیط دو است. 

 محلول مایع حاوی باکتری با  2کلسیم کلراید، به-موالر اوره 3محلول  1های آسفالتی سرد، نسبت  مقدار بهینه مایع جایگزین آب در مخلوط

OD=2 .است 

  کریستالی اصلی رسوب بیولوژیکی باکتری کلسیت و وتریت دوفازSporosarsina pasteurii .در این پژوهش هستند 

 Sporosarsina pasteurii گرم مثبت و اسپوردار است که در برابر شرایط نامساعد فیزیکی مقاومت باالیی دارد و   یک باکتری

 عد محیطی را دارد. های آسفالتی در شرایط نامسا بنابراین دارای پتانسیل کاربرد در مخلوط
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 قدردانی .9
 .بابت همکاری در پروژه کمال تشکر را دارم  مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی پورحسینخانم از خانم خمر و  
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