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 سولفور زدايي ميکروبي 
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                                                        h_salari57@yahoo.com   :  Email                           و علوم محيطي  مربي پژوهشي مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته١

                                                                      استاديار بخش زيست شناسي دانشگاه شهيد باهنر کرمان٢
 

 چکيده 

جهت حذف آالينده . مي روند حاصل از سوختهاي فسيلي و فعاليتهاي آتشفشاني از مهمترين آالينده هاي محيطي به شمار SO3 و  SO2  ،H2S گازهاي
يدانس در حذف سولفور از سولفيد مس                 يدانس و تيوباسيلوس تيواکس هاي گوگردي و کاهش اثرات ناشي از آنها، نقش باکتريهاي تيوباسيلوس فرواکس

ا در محيط          .  بررسي گرديد  دند و حجمهاي مساوي از آنه وگرد     باکتريها به ترتيب در محيطهاي کشت اختصاصي خود رشد داده ش د گ ه فاق  کشت پاي
وگرد عنصري موجود         ۶٠بعد از گذشت . عنصري به سولفيدهاي مس اضافه شدند  ا گ ته شد ت ربن شس  روز رسوب موجود در تيمارها با دي سولفيد ک

نتايج نشان داد که . ري شد  نرمال سود اندازه گي٠١/٠مقدار سولفوريک اسيد نيز با تيتراسيون محلولها در آغاز و پايان هرآزمايش با محلول         . جدا شود 
اکتري        . باکتري تيوباسيلوس فرواکسيدانس در توليد سولفور کاراتر از باکتري تيوباسيلوس تيواکسيدانس است            ه فعاليت ب يد بيشتر ب توليد سولفوريک اس

ط باکتريها بيشتر از کشتهاي خالص هر مقدار سولفوريک اسيد در کشت مخلو. تيوباسيلوس تيواکسيدانس نسبت به تيوباسيلوس فرواکسيدانس وابسته بود
 . نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند  زمينه را براي فعاليت در  صنعت فراهم کند. باکنري نشان داد
 تيوباسيلوس فرواکسيدانس، تيوباسيلوس تيواکسيدانس، سولفورزدايي:  کلمات کليدي

 مقدمه
نده هاي محيطي يکي از مسائل مورد توچه در علم بيوتکنولوژي امروزه ارائه راهکارهاي بيوتکنولوژيکي در حذف آالي

 که از فعاليتهاي آتشفشاني به وجود مي آيند SO3 و  SO2  ،H2Sترکيبات گوگردي . است که همواره در حال پيشرفت است
تخمين زده .  آيددي اکسيد گوگرد عمدتا از سوختهاي فسيلي به وجود مي. از جمله مهمترين آالينده هاي  محيط زيست هستند

بنابراين حذف ). Juszczak 1995( ميليون تن گوگرد به اتمسفر رها مي شود٧٠ تا ۵٠شده است که هرساله در جهان بين 
اخيرًا حذف . ترکيبات آلي و معدني سولفور جهت جلوگيري از رها شدن آنها به اتمسفر همواره مورد توجه انسان بوده است

يها معمول شده است که در اين راستا کارهاي تحقيقاتي زيادي در دنيا انجام گرفته سولفور با استفاده از باکتر
 Schippers 1998, Juszczak 1995, Fuseler 1996, Sasaki 1995, Prayuenyong 2002 Pronab(است

ق معدني بنابراين به موازات پيشرفت اين صنعت در کشورهاي مختلف لزوم بررسي آن در مناط). ١٣٨٣ ،ساالري ,1995
 Thiobacillus thiooxidans  و Thiobacillus ferrooxidans (TF)   . ايران عمدتًا سولفيدها الزم به نظر مي رسد

(TT)معروفترين گونه هاي باکتريايي مزوفيل براي حذف سولفور هستند )Prayuenyong 2002 .( ميکروارگانيزمهاي
 ,Thiobacillus caldus, Metallosphaera sedula, Acidianus brierlyeiترموفيل سولفورزدا عبارتند از 

Sulfolobus acidocaldariusکه ميکروارگانيزمهاي مزوفيل براي سولفور زدايي مناسبترند )Schippers 1998.( به
 و يک کشت خالص از باکتريTF منظور بررسي نقش باکتريهاي مزوفيل در سولفورزدايي يک کشت خالص از باکتري

TT هم از مخلوط دو باکتريو يک کشت TFو TTانجام اين گونه تحقيقها . براي سولفور زدايي از سولفيد مس استفاده شد
راه حل مناسبي براي مسائل اکولوژيکي است که ) Bosecker 1997(عالوه بر اهميت اقتصادي در استحصال فلزات 
ده در سولفور زدايي ميکروبي در چرخه گوگرد نيز واکنشهاي انجام ش. امروزه تعداد زيادي از کشورها با آن روبرو هستند

با وجود اين استفاده از باکتريها در مقياسهاي کاربردي و بررسي پارامترهاي مختلف در . در طبيعت حائز اهميت هستند
 . فعاليت آنها مي تواند يک کار تحقيقاتي پايه و کاربردي باشد

 مواد و روشها
 Imai (Imaiو ) 9K) Silverman 1959 در محيطهاي کشت اختصاصي  به ترتيبTT  وTFابتدا باکتريهاي 

 سي سي از محيط کشت ٢۵٠ تايي از ارلن مايرهاي ۵جهت بررسي فعاليت اين باکتريها در سريهاي . کشت شدند)1978
 : پايه باکتريها شامل ترکيبات

[(NH4)2SO4 3.7 g/l, H3PO4 0.8 g/l, KOH 4.8 g/l, MgSO4. H2O .52g/l]گرم از ۵اقد گوگرد عنصري،  و ف 
حجمهاي مساوي از باکتريها در تيمارهاي .  درصد مس به هر ظرف اضافه شد۴/٠ و ٣/٠ ، ٢/٠سولفيد مس با عيارهاي

پس .  درجه سانتيگراد در انکوباتور نگهداري شدند٣٠تيمارها در دماي . خالص و مخلوط باکتريها به ظروف اضافه گرديد
ميزان . ر ظروف با کربن دي سولفيد شسته شد تا گوگرد عنصري موجود تخليص گردد روز رسوب موجود د۶٠از 

 N NaOH 0.01سولفوريک اسيد حاصل از فعاليت باکتريها با تيتر کردن محلولها در آغاز و پايان هر آزمايش با محلول 
ن داده هاي مربوطه براي هر تيمار به همراه ميانگي% ٩۵ حدود اطمينان Excelافزار آماري  با استفاده از نرم. انجام شد

 .به صورت نمودار رسم شد
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 نتايج و بحث
، ترکيبات مختلف سولفور را TFو TTدر روش سولفورزدايي ميکروبي ميکروارگانيزمهاي کموليتوتروف گوگردي 

 سولفيدها يک اکسيداسيون ميکروبي .اکسيده کرده و آنها را به فرمهاي محلول در مي آورند که به راحتي شسته مي شوند
يون فريک توليد .  برابر نسبت به پروسه شيميايي انجام مي شود١٠٠٠پروسه چند مرحله اي است که با سرعتي در حدود 

 Juszczak( شده در اين فرايند به عنوان يک اکسيدان قوي عمل کرده و استخراج فلزات از سولفيدها را امکان پذير مي کند
فعاليت باکتريها در سولفور زدايي به نوع .  وسيله تشکيل سولفور عنصري انجام مي شودسولفور زدايي عمدتا به).1995

گونه به کار رفته، نوع خاک حاوي سولفور، سطح فعال در دسترس، دما،  و تعداد باکتريها در واحد حجم خاک بستگي 
در . ان يک پذيرنده الکترون عمل مي کنداين باکتريها سولفيدها را به سولفور عنصري تبديل کرده که اکسيژن به عنو. دارد

 نتايج حاصل از اندازه گيري ميزان گوگرد ).Fuseler 1996( به سولفات تبديل مي شودمراحل بعد سولفور عنصري
نمودار ( با دو تيمار ديگر نشان مي دهدTFتخليص شده تفاوت آشکاري را بين مقدار گوگرد  آزاد شده در تيمار باکتري 

دار سولفوريک اسيد توليد شده در  پايان آزمايش در محيط کشت مخلوط  دو باکتري  بيش از دو تيمار ديگر همچنين مق). ١
 نشان مي دهد که اين باکتري TTاما زياد شدن ميزان سولفوريک اسيد در محيط کشت محتوي باکتري ). ٢نمودار (است

ت و از اين رو مي توان انتظار داشت که در کشت توانايي توليد اسيد را از طريق اکسيداسيون گوگرد عنصري داراس
 ضمن TFاز طرف ديگر باکتري .  را نيز تبديل به اسيد نمايدTFمخلوط دو باکتري گوگرد حاصل ازفعاليت باکتري 

 با اين نتايج پيشنهاد مي کند که مي توان تنها. آزادسازي گوگرد از سولفيد مي تواند مقداري از گوگرد را به اسيد تبديل کند
 در کشت خالص گوگرد را به دست آورد و در عين حال اين باکتري محيط اسيدي الزم براي فعاليت خود TFوجود باکتري 

در مقياسهاي کاربردي اگر هدف تبديل مقدار گوگرد بيشتري به اسيد و در نهايت توليد کودهاي . را نيز فراهم مي کند
 TT و TFوط دو باکتري و يا در کشت هاي متوالي که به ترتيب حاوي شيميايي مربوطه باشد الزم است يا در کشت مخل

اگر چه خاک هاي معدني مورد استفاده از نظر مقدار مس موجود در آنها عيار . باشند اسيد مورد نظر را به دست آورد
چون کاني هاي سنجي و در آزمايشات به کار گرفته مي شوند اما از نظر مقدار گوگرد موجود عيار سنجي نمي شوند و 

چنانکه . موجود در خاک هاي مزبور از انواع مختلفي هستند که مقدار گوگرد هر يک از آنها مي تواند متفاوت باشد
احتماًال باکتريها در عيارهاي .کالکوسيت و کووليت هر يک مي توانند منشا مقدار متفاوتي از گوگرد و اسيد توليد شده باشند

ت و يا اينکه از گوگرد جهت تامين انرژي، واکنشهاي اکسيداسيون را بسته به تراکم مواد ، کوولي متفاوت از کالکوسيت
جدا سازي گوگرد با ماده . موجود در محيط انجام دهد که اين امر باعث تفاوت در ميزان محصوالت توليد شده خواهد شد

وگيري از آلودگي گوگردي و نيز  که در اين تحقيق انجام گرفت ضمن اينکه مي تواند راهگشايي جهت جلCS2آلي 
استخراج اين ماده شود، باعث خواهد شد پساب حاصل از استخراج ميکروبي فلزات نيز پس از جداسازي گوگرد به طور 
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