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چکیده
 یکی از جدیترین مشکالت زیست، آلودگی سفرههای آب زیرزمینی،امروزه
 آالیندههای، از مهمترین این آالیندهها.محیطی در سراسر جهان میباشد
نفتی و ترکیبات آن میباشد که در اثر نشست و تراوش هنگام ذخیرهسازی
 این ترکیبات. منابع آب زیرزمینی را آلوده میکند، با نفوذ به خاک،و یا انتقال
دارای ساختار پیچیده شیمیایی و قابلیتهای حل مختلف در آبزیرزمینی
میباشند و بسیاری از این ترکیبات توسط میکروارگانیسمهای موجود در آب
 زیستپاالیی آبهای زیرزمینی آلوده به، در این تحقیق.تجزیه میشوند
. ) در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار میگیردBTEX( ترکیبات نفتی
 به منظور شبیهسازی رفتار.آزمایشات در یک تانک شنی دوبعدی انجام گردید
میکروارگانیسمها در تجزیه زیستی آالیندهها از مدل موند دوگانه در کد
 مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی تجزیه بیولوژیکی. استفاده گردیدRT3D
 با دادههای آزمایشگاهی نشان داد که غلظتهای مشاهده شده وBTEX
 با در نظر گرفتن شرایط آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی با،محاسبه شده
 نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که در، همچنین.هم مطابقت دارند
شرایط با زیستپاالیی و بدون زیستپاالیی به ترتیب پس از گذشت سه و
 مقایسه این دو عدد. ماه مجموع آلودگی در کل تانک به صفر میرسد37
حاکی از اهمیت فرآیند زیست پاالیی در پاکسازی آب زیرزمینی آلوده به
، در مجموع روش پیشنهاد شده در این تحقیق.هیدروکربنهای نفتی میباشد
جداسازی باکتری و تصفیه موفقیتآمیز بوده و میتوان این روش را در
.مقیاسهای بزرگ پیشنهاد نمود

Abstract
Today, groundwater contamination has become a major
environmental issue around the world. Petroleum products
affect groundwater quality at many sites across the country. It
mainly results from leaking or seeping of products from
storage tanks or transferring pipes. These products are
typically multicomponent organic mixtures composed of
chemicals with varying degrees of water solubility. Many of
the petroleum products are amenable to biological degradation
in the aqueous phase by naturally occurring microorganisms in
the subsurface. To create and maintain conditions that are
conductive to microbial activity within the contaminated
aqueous-phase is the main focus of this research. BTEX was
selected as the petroleum contaminant to be used in a
laboratory experiment. A two-dimensional sand tank was built
and BTEX was injected into the sand at top of the unsaturated
zone. In order to simulate the behaviour of the bacteria and to
predict the long-term remediation program, RT3D model with
double Monod algorithm was selected. The comparison of the
observed data in laboratory experiment with simulated results
showed that the calibrated model can simulate the BTEX
movement and biodegradation, satisfactory. Using the
calibrated model indicated that complete remediation would
occur after three months with biodegradation and 27 months
without biodegradation. This proved that how important is the
biodegradation in long-term remediation projects. In addition,
the proposed methodology in this research for isolating the
bacteria and remediation was successful and can be proposed
to be implemented in larger scale.

Keywords: Groundwater, Bioremediation, Microorganism,

.BTEX ، میکروارگانیسم، زیستپاالیی، آب زیرزمینی:كلمات كلیدی

BTEX.
Received: April 9, 2019
Accepted: December 1, 2019

42/1/31 :تاریخ دریافت مقاله
42/4/11 :تاریخ پذیرش مقاله

1- Assistant Professor, Department of Water Engineering, College of
Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. Email:
janatrostami@guilan.ac.ir
2- Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of
Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
3- Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture and Natural
Resources, University of Tehran.
4- Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of
Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
5- Senior Hydrogeologist and Groundwater Modeller, Arcadis Canada, Toronto,
Canada.
*- Corresponding Author

. دانشگاه گیالن، دانشکده علوم کشاورزی، استادیار گروه مهندسی آب-1
. دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی-3
. دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، استاد گروه علوم خاک-2
. دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی-9
، تورنتو، شرکت آرکادیس کانادا، کارشناس ارشد هیدروژئولوژی و مدلسازی آب زیرزمینی-5
.کانادا
 نویسنده مسئول-*
. امکانپذیر است1244 ( در مورد این مقاله تا پایان تابستانDiscussion) بحث و مناظره

34

هیدروکربن به تنهایی میشود ( .)Asadolahfardi et al., 2010با
توجه به محدودیتهای نامبرده در مدل Rifai et ،BIOPLUME II
) ،al. (1995مدل  BIOPLUME IIIرا ارائه نمودند .این مدل تجزیه
زیستی آالیندههای آلی را با استفاده از تعدادی پذیرندههای الکترون
هوازی و بیهوازی از قبیل اکسیژن ،نیترات ،آهن سه ظرفیتی ،سولفات
و دیاکسیدکربن شبیهسازی میکند .مدل فوق ،فرآیند طبیعی
ادوکشن ،دیسپرژن ،جذب و تبادل یونی را بررسی میکند .این مدل
قابلیت شبیهسازی زیستپاالیی هیدروکربنها در آب زیرزمینی به
وسیله تزریق پذیرندههای الکترون (به جز آهن سه ظرفیتی) ،تزریق
هوا در نرخهای کم و شبیهسازی ادوکشن ،دیسپرژن و جذب بدون
تجزیه زیستی را دارد .در استفاده از مدل  BIOPLUME IIIجهت
تجزیه زیستی دو محدودیت وجود دارد ،اول اینکه تجزیه هیدروکربنها
را به صورت کلی مورد بررسی قرار میدهد ،یعنی در ترکیبات BTEX
مجموعی از بنزن ،تولوئن ،اتیل بنزن یا زایلن را شبیهسازی میکند.
دوم اینکه مدل مفهومی تجزیه زیستی مورد استفاده در مدل
 ،BIOPLUME IIIدر واقع سادهشدهای از واکنشهای پیچیده
اکسایش -کاهش بیولوژیکی است که در زیر زمین اتفاق میافتد.

 -0مقدمه
با گسترش مطالعات میدانی و آزمایشگاهی حذف زیستی آالیندهها در
آبهای زیرزمینی ،درک انتقال امالح و حذف زیستی آالیندهها در
درازمدت اهمیت پیدا میکند .با مدلسازی و پیشبینی روند انتقال و
حذف آالینده میتوان به سؤاالتی از قبیل پتانسیل پذیرش آالینده،
سطح غلظت آالینده و طول زمانی حذف کامل آالینده پاسخ داد
( .)Clement et al., 1998از دهه 1471جهت مدلسازی انتقال
مقیاس میدانی در محیط متخلخل چندین کد کامپیوتری در دسترس
قرار گرفت (.)Konikow and Bredehoeft, 1978; Zheng, 1990
در حالی که هیچ یک از این کدهای کامپیوتری توانایی شبیهسازی
چند جزیی ،انتقال واکنشی و به صورت خاص واکنشهای پیچیده
میکروارگانیسمها را نداشتند .تعدادی از محققان توانستند انتقال چند
جزیی واکنش زیستی را در ستونهای خاک به صورت یک بعدی از
لحاظ عددی مدلسازی نمایند ( Molz et al., 1986; Clement et
،Chilakapati (1995) .)al., 1996; Clement et al., 1997
جزییاتی در مورد کد مدلسازی انتقال واکنش در محیط مکعبی به
صورت سه بعدی ارائه نمود ،De Blanc et al. (1996) .کد چند فازی
 UTCHEMرا برای مدل انتقال واکنش زیستی چند جزیی اصالح
کردند ،Waddill and Parker (1997) .مدل ترتیبی پذیرندههای
الکترون را برای زیست پاالیی آبخوان آلوده به  LNAPLبه صورت
دو بعدی ارائه دادند ،Borden and Bedient (1986) .مدل
 BIOPLUME Iرا توسعه دادند که این مدل بر اساس تجزیه زیستی
هوازی هیدروکربنها که توسط اکسیژن در دسترس در آبخوانهای
آب زیرزمینی نوشته شــده است .آنها تجزیه زیستی هوازی
هیدروکربنها را به صورت واکنش لحظهای بین هیدروکربن و اکسیژن
شبیهسازی نمودند ،Rifai et al. (1987) .اولین مدل چند بعدی را
برای تحلیل تجزیه و انتقال پلومهای هیدروکربن در محیط متخلخل
بر اساس سیستم  DOSارائه دادند .این تالش منجر به تهیه کد
کامپیوتری  BIOPLUME IIبرای تحلیل زیستپاالیی در مقیاس
میدانی گردید .این مدل از نسخه اصالح شده کد کامپیوتری انتقال
 USGSبه نام ،)Konikow and Bredehoeft, 1978( MOC1
برای شبیهسازی انتقال واکنشی دوبعدی هیدروکربنهای نفتی و
پلومهای اکسیژن استفاده میکند .سپس ،مدل BIOPLUME II
برای شبیهسازی چندین پذیرنده الکترون مثل نیترات ،آهن و سولفات
جهت تخریب هیدروکربن نفتی توسعه داده شد (.)Rifai et al., 1995
با توجه به مفید بودن اصالحات انجام شده در مدل BIOPLUME
 ،IIهنوز یک سری محدودیتهایی در این مدل وجود داشت .این
محدودیتها شامل متوسط در نظر گرفتن عمق در انتقال دوبعدی،
ناچیز فرض نمودن رشد باکتریها و مورد بررسی قرار دادن سینتیک

سرانجام تحقیقات انجام شده بر روی تجزیه و انتقال آالیندههای
زیستمحیطی معمول مانند حاللهای کلردار ( Semprini et al.,
 )1995و فلزات سنگین نیاز به یک مدل انتقال واکنشی که قادر به
انجام مدلسازی انتقال واکنشی چند جزیی انواع مختلف آلودگی باشد
را ایجاب کرد ،Clement et al. (1998) .مدل  RT3Dرا برای
مدلسازی انتقال امالح در زیستپاالیی مکانهای آلوده و حل
معادالت دیفرانسیل انتقال چندگانه امالح بیحرکت /دارای حرکت را
در آبخوان سه بعدی ارائه نمودند .این مدل در واقع نسخه تعمیم یافته
مدل  )Zheng, 1990( MT3Dاست ( Clement and Johnson,
 ،Johnson et al. (1998) .)1998; Clement et al., 2000از این
مدل برای مدلسازی چند مدل آزمایشگاهی زیست پاالیی در مقیاس
پایلوت استفاده نمودند .با توجه به کاربردهایی که  RT3Dدر حل
تحلیلی و عددی مسائل انتقال داشته ،در بین محققین مورد تأیید قرار
گرفته است ( ;Clement et al., 1998; Sun and Clement, 1999
 .)Sun et al., 1999در ادامه چند مورد از این مطالعات آورده شده
است ،Lu et al. (1998) .جهت حل معادالت انتقال واکنشی در تجزیه
هیدروکربن تحت شرایط هوازی و بیهوازی،Sun et al. (1999) ،
جهت مدلسازی حل انتقال چندفازی تجزیه هیدروکربن همراه با رشد
باکتریها ،Clement et al. (1998) ،جهت پیشبینی تجزیه
غیرهوازی حاللهای کلردار شیمیایی (Thibodeau ،)TCE ،PCE
) ،et al. (2007در مدلسازی تجزیه و انتقال امالح فرآیند دیکلروره
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 51و  2سانتیمتر انتخاب شد .جهت کنترل سطح ایستابی در داخل
تانک شنی ،در دو طرف آن دو مخزن متصل به تانک تعبیه گردید که
این مخازن از سمت متصل به تانک ،مشبک (اسکرین) میباشند.
مخزن ورودی به یک منبع آب وصل بوده که آب پس از باز نمودن
شیر کنترل ،وارد تانک میگردد .جهت تحلیل دادهها و مدلسازی
عددی الزم است ارتفاع سطح آب در طول تانک و نقاطی برای
نمونهگیری مشخص گردد .بنابراین به منظور برداشت نمونه ،سه شیر
نمونهگیری در سطح زیرین تانک تعبیه شده است .همچنین برای
تعیین تغییرات غلظت در ارتفاع یک شیر نمونهگیری در وسط طول
(دیواره پشتی تانک) و در ارتفاع  6سانتیمتری از کف تانک نصب
گردید .جهت مشخص نمودن ارتفاع سطح آب در مسیر جریان آب
زیرزمینی پیزومترهایی در طول تانک قرار داده شد .از آنجا که هدف
این تحقیق ،زیستپاالیی با استفاده از میکروارگانیسمهای هوازی
میباشد ،برای ایجاد سیستم تهویه در تانک آزمایشگاهی ،با استفاده از
یک پمپ تولید هوا ،هوا با فشار مشخص از طریق نصب سه
پخشکننده هوا (سنگ متخلخل) در ارتفاع چهار سانتیمتری از کف
تانک ،وارد سیستم میشود .نور یکی از عوامل رشد میکروارگانیسمها
است ،بنابراین ،برای شبیهسازی صحیح طبیعت در آزمایشگاه ،تانک
آزمایشگاهی ساخته شده در یک محفظه تاریک قرار داده شد.
همچنین ،به منظور خروج گازهای تولیدی آالینده نفتی ،بر روی دیواره
جانبی محفظه ،لولهای به سمت خارج از محیط آزمایشگاه نصب گردید.
شماتیک تانک در شکل  1آورده شده است.

کردن واکنش افزایشی و ) Corseuil et al. (2015برای پیشبینی
رفتار اتانول و بنزن در فرآیند تجزیه زیستی  ،BTEXمدل  RT3Dرا
به کار گرفتند ،Cha and Borden (2012) .در مدلسازی فرآیند
اکسیداسیون شیمیایی آبهای زیرزمینی و خاک آلوده به حاللهای
کلردار توسط پرمنگنات ،به صورت درمحل ،مدل  RT3Dرا جهت
ارزیابی خصوصیات آبخوان و طراحی سیستم تزریق و عملکرد تغذیه
اصالح نمودند .در این مطا لعه نیز با توجه به مطالعات انجام شده ،به
صورت آزمایشگاهی فرآیند زیستپاالیی آب زیرزمینی بررسی و سپس
از مدل  RT3Dبرای شبیهسازی فرآیند تجزیه و انتقال آالیندههای
هیدروکربنی استفاده گردید و به این ترتیب روند حذف آلودگی مورد
بررسی قرار میگیرد .آالینده هیدروکربنی مورد استفاده در این مطالعه،
معروفترین ترکیبات موجود در بنزین شامل بنزن ،3تولوئن ،2اتیل بنزن9
و زایلن )BTEX( 5میباشد BTEX .عالوه بر بنزین در تولید بسیاری
از محصوالت خانگی کاربرد دارد که به دلیل غیرقطبی بودن و حاللیت
آنها در آب ،این ترکیبات نفتی میتواند وارد سیستم آب زیرزمینی و
خاک شده و باعث ایجاد مشکالت جدی در مبحث آلودگی گردد.
 -0مواد و روشها
 -0-0تجهیزات آزمايشگاهی

به منظور تهیه تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشهای کیفی ،باید مواد
و روشهای مورد نیاز جهت انجام آزمایش نظیر جنس و مواد دیواره
تانک ،ابعاد تانک ،مشخصات محیط متخلخل و منبع آلودگی نفتی
تعیین شوند .جنس و ضخامت مواد دیواره تانک برای تجسم بهتر و به
منظور تهیه تصویر و نصب نقاط ابزار نمونهگیری دارای اهمیت
می باشد .به دلیل اینکه ،معموالً جهت نشان دادن الگوی حرکت
 LNAPLدر محیط متخلخل ،جنس دیواره تانک را از نوع شیشه،
اکریلیک و پلکسی گالس انتخاب میشود ( ;Schroth et al., 1998
 ،)Wipfler et al., 2004; Oostrom et al., 2006جنس دیواره
تانک ،پلکسی گالس با ضخامت هشت میلیمتر انتخاب گردید .اندازه
ابعاد تانک باید به گونهای انتخاب گردد تا بتوان بعد سوم را در مقابل
دو بعد دیگر ناچیز فرض نمود ،در این راستا،Schroth et al. (1998) ،
تانکی به ابعاد  61سانتیمتر ارتفاع 51 ،سانتیمتر طول و یک سانتیمتر
عرض انتخاب کردند ،Wipfler et al. (2004) ،با تانکی به ابعاد 91
سانتیمتر ارتفاع 91 ،سانتیمتر طول و  3/5سانتیمتر عرضOostrom ،
) ،et al. (2006با ابعاد  75سانتیمتر ارتفاع 113 ،سانتیمتر طول و 5/5
سانتیمتر عرض و همچنین ) ،Kambhu et al. (2012در تانکی به
ابعاد  19سانتیمتر ارتفاع 19 ،سانتیمتر طول و  3/5سانتیمتر عرض،
مطالعات تحقیقاتی خود را انجام دادهاند .با توجه به مطالعات انجام
شده ،طول ،ارتفاع و پهنای تانک شنی در این مطالعه ،به ترتیب ،71

بافت محیط متخلخل تانک ،شن و ماسه با دانه بندی یکنواخت در نظر
گرفته شد ،طوری که قطر مؤثر ذرات ماسه و ضریب یکنواختی به
ترتیب 1/5 ،میلیمتر و  1/6میباشد .به منظور حذف اثر جذب سطحی
آالینده توسط ذرات ماسه ،قبل از قرار دادن شن و ماسه در تانک شنی،
نمونه شن و ماسه توسط اسید سولفوریک  5%چند بار شستشو داده شد
و سپس جهت خشک نمودن ،در آون با دمای  95درجه سانتیگراد به
مدت  92ساعت نگهداری گردید .برای ایجاد محیط متخلخل در تانک،
شن و ماسه آماده شده به ارتفاع  36سانتیمتر در تانک متراکم گردید.
برای اطمینان از همگنی ،یکنواختی و همچنین عدم شکستکی محیط
متخلخل ،به ازای بارگذاری هر  11سانتیمتر بر روی سطح خاک آب
پخش شده و تخته چوبی بر روی آن قرار داده و با استفاده از چکش
به سطح چوب ضربه وارد گردید .بعد از اینکه فرآیند بارگذاری به طور
کامل انجام گردید ،سیستم تهیه شده به مدت یک ماه تحت جریان
آب مشخصی نگهداشته شده ،بــه این ترتیب بعد از این مـدت
تهنشینی یا تحکیم قابل تــوجهی در سیستم مشاهده نمیشود
(.)Huang et al., 2006
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Fig. 1- (a) Schematic of the two-dimensional tank (b) Underside of the tank

شکل  (a) -0شماتیک تانک دو بعدی ) (bسطح زيرين تانک

ورود هوا نیز اکسیژن با فشار دو میلی بار توسط پخش کنندههای هوا
(سنگ متخلخل) به درون ناحیه اشباع پخش میگردد .جهت کنترل
مقدار هوای خروجی از تانک و جلوگیری از خروج هوای موجود در
تانک از سطح باالیی تانک ،سطح باالیی تانک با استفاده از سلفون
کامالً پوشش داده شد .الزم به ذکر است که قبل از تزریق باکتریهای
منتخب به تانک ،نمونهبرداری آب در نقاط مشخص شده در تانک،
برای تعیین مقادیر  BTEXو اکسیژن محلول در آب انجام گردید.

پس از ساخت مدل آزمایشگاهی ،ترکیبات  BTEXبا درصدهای مشابه
با بنزین ،به عنوان ماده آالینده انتخاب گردید ،زیرا در اثر نشت از
مخازن ذخیره زیرزمینی ،ریزشهای تصادفی یا شیوههای نامناسب دفع
زبالههای صنعتی ،مقدار قابل توجهی از بنزین وارد محیط زیست
میگردد که دارای اجزای متعددی ترکیبات آلی فرار آروماتیک میباشد.
هنگامیکه ،بنزین در تماس با آب قرار میگیرد نسبتی از ایزومرهای
بنزن ،تولوئن ،اتیلبنزن و زایلن که  41%ترکیبات بنزین را تشکیل
میدهند ،در آب حل میشوند.

پس از گذشت پنج روز ،اولین نمونهبرداری پس از شروع فرآیند
زیستپاالیی ،برای تعیین مقادیر  BTEXو اکسیژن محلول در آب
انجام شد .با توجه به اینکه  BTEXجزء ترکیبات آلی فرار میباشد و
برای تعیین اینکه دقیقاً چه مقدار از  BTEXتوسط باکتریها حذف
گردید ،نمونهبرداری از هوا با استفاده از پمپ نمونهبردار هوا انجام
گرفت .طراحی این دستگاه به گونهای است که در درون آن سطح
جاذب وجود دارد و مواد شیمیایی موجود در هوا بر روی سطح جاذب
جذب و نمونه تهیه شده به آزمایشگاه منتقل میشود .غلظت BTEX
با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی ( )GC6مجهز به ستون HP-
 21 ،5متری و آشکارساز  FIDانجام گردید .دمای محل تزریق،
آشکارساز و ستون به ترتیب  211 ،351و  61تنظیم شد .از گاز نیتروژن
به عنوان گاز حامل و از گازهای اکسیژن و هیدروژن به عنوان سوخت
برای  FIDاستفاده شد (.)Khajeh and Mosavi Zadeh, 2012

برای تهیه باکتریهای مورد استفاده در این مطالعه ،عالوه بر شناسایی
دو گونه باکتری  pseudomonasنفتخوار موجود در آزمایشگاه ،دو
گونه باکتری نفتخوار  pseudomonas stutzeriو Rhodococcus
 ruberاز پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید
بهشتی نیز تهیه گردید و در ادامه اثر تعاملی یا برهمکنشی این
باکتریها بر یکدیگر ارزیابی شد .پس از ارزیابی مشارکت باکتریهای
موجود ،کنسرسیوم باکتری تهیه گردید.
 -0-0فرآيند زيستپااليی در سفرههای آب زيرزمینی

به منظور شبیهسازی نشت هیدروکربنهای نفتی از لولههای انتقال
زیرزمینی ،در طول دوره زمانی  31دقیقه 111 ،میلیلیتر  BTEXدر
باالدست جریان و در ناحیه اشباع تانک شنی تزریق گردید (شکل .)3
همزمان با شروع تزریق  ،BTEXجریان آب زیرزمینی با سرعت 11/9
سانتیمتر در روز برقرار گردید .سطح آب زیرزمینی در باالدست جریان،
 13سانتیمتر و در پاییندست آن 11/2 ،سانتیمتر بود .پس از پایان دوره
نشت  BTEXو تزریق  211میلیلیتر از کنسرسیوم باکتریها با
 ،2 ×112 CFUدر قسمت اشباع محیط متخلخل ،فرآیند تجزیه
جمعیت
ml
بیولوژیکی  ،BTEXبه مدت  21روز شروع گردید .به منظور تأمین
اکسیژن مورد نیاز برای رشد باکتریها در ناحیه اشباع تانک شنی ،پمپ

پس از جمعآوری نمونهها برای تعیین مقدار  BTEXباقیمانده،
نمونههای آب از نقاط نمونهبرداری تانک شنی جهت تعیین جمعیت
باکتری به آزمایشگاه بیولوژی منتقل میشود .در طول مدت آزمایش
هر سه روز یک بار ،مقدار  11میلیلیتر از هر نمونه آب به  41میلیلیتر
سرم فیزیولوژیکی حل شده و سریهای رقت را تا  11-4تهیه شد،
سپس مقدار  111میکرولیتر از رقتهای  11-9تا  11-2توسط پیپت بر
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Fig. 2- Importing bacterial consortium in the tank

شکل  -0نحوه ورود كنسرسیوم باكتری به داخل تانک

پس از انتخاب کد مدلسازی ،به منظور تهیه مدل انتقال واکنشی
میبایست اطالعاتی مشخص و تعیین گردد .این اطالعات شامل:
واکنش تجزیه بیولوژیکی ،شرایط مرزی ،شرایط اولیه ،پارامترهای
هیدرودینامیکی شامل پخشودگی و انتشار میباشد و به منظور
واسنجی 7مدل ،مقادیر غلظت آلودگی نیز در زمانهای مختلف بایستی
اندازهگیری شود.

روی پلیت حاوی محیط کشت  NAتلقیح و توسط میله شیشهای بر
روی پلیت پخش میشود .این فرآیند در سه تکرار انجام گردید و سپس
پلیتها در دمای  21درجه سانتیگراد و به مدت  39ساعت گرماگذاری
شد .کلنیهای تک شمارش شده و تعداد سلولهای باکتریهای
منتخب به ازای یک میلیلیتر محاسبه گردید که در صورت پایین آمدن
جمعیت باکتری محلول در آب نسبت به جمعیت باکتریها در شروع
فرآیند تجزیه زیستی ،عملیات تزریق کنسرسیوم باکتریها انجام
میشود .فرایند نمونه برداری از آب و هوا ،تعیین جمعیت باکتری و
تزریق کنسرسیوم باکتری به مدت  21روز انجام میشود.

واکنش تجزیه بیولوژیکی :جهت انجام مدلسازی انتقال واکنشی در
آبخوان ،تعیین واکنشی که طی آن تجزیه بیولوژیکی آالینده مورد نظر
انجام میگیرد ،دارای اهمیت میباشد .تجزیه بیولوژیکی  BTEXبا
افزایش باکتری در سیستم تحت شرایط هوازی از مدل موند پیروی
میکند .با توجه به اینکه در این مطالعه ،رشد باکتریها توسط دو
سوبسترای اکسیژن و  BTEXانجام میشود ،نوع واکنشی که در کد
 ،RT3Dبرای مدلسازی این فرآیند انتخاب میگردد ،مدول موند
دوگانه میباشد.

 -3-0مدلسازی زيست پااليی BTEX

در حل عددی معادالت انتقال امالح در آب زیرزمینی کدهای
کامپیوتری زیادی وجود دارد که در تحقیق حاضر ،با توجه به بررسی
ویژگیهای هریک از کدهای موجود ،کد  RT3Dجهت مدلسازی
فرآیند تجزیه زیستی انتخاب گردید .کد کامپیوتری  RT3Dمعادالت
دیفرانسیل جزیی ،جریان واکنشی و انتقال همزمان چند ماده شیمیایی،
را در سیستمهای آب زیرزمینی اشباع به صورت سه بعدی توصیف
میکند .در حقیقت RT3D ،نسخهای از کد  MT3Dمیباشد که قادر
به درنظر گرفتن همزمان چند ماده شیمیائی در آب زیرزمینی است
( .)Zheng, 1990کد  RT3Dدر واقع برای مدلسازی انتقال آلودگی
در محلهایی که میرایی طبیعی انجام میشود توسعه داده شده بود
( .)Celement and Johnson, 1998; Lu et al., 1998این کد در
بین محققان ،به عنوان یک ابزار تحقیق مطرح میباشد و در
آزمایشهای زیستپاالیی در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت بکار گرفته
شده است ( .)Johnson et al., 1998ارزیابی نتایج حاصل از
شبیهسازی و جوابهای تحلیلی نشان از موفقیت این کد دارد.

شرایط مرزی و شرایط اولیه :تعیین شرایط مرزی و اولیه در حل معادله
انتقال واکنشی نیز دارای اهمیت میباشد .با توجه به اینکه منبع تزریق
آالینده در محدوده مدل میباشد ،بنابراین همه مرزهای مدل با توجه
به شکل تانک آزمایشگاهی و تزریق آالینده ،به صورت غیرقابل نفوذ
تعریف میشود .شرایط اولیه در مدول موند دوگانه شامل غلظت اولیه
پذیرنده الکترون ،دهنده الکترون ،باکتریهای فاز آبی (فاز حرکتی) و
باکتریهای فاز خاک (فاز سکون) میباشد .بنابراین با اندازهگیری
مقادیر غلظت ( BTEXالکترون دهنده) ،اکسیژن محلول در آب
(الکترون پذیرنده) ،باکتریهای محلول در آب و باکتریهای چسبیده
به خاک اشباع در لحظه شروع فرآیند زیست پاالیی ،شرایط اولیه برای
مدلسازی تعیین میگردد.
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] .[ML-3 T-1سرعت انتقال از مقادیر بارهای هیدرولیکی محاسبه
میشود که معادالت جریان به صورت زیر است (:)Zheng, 1990
∂h
∂
∂h
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S
=
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)+q

پارامترهای هیدرودینامیکی و ثابتهای سینتیک واکنش :این پارامترها
شامل ضرایب پخشودگی و انتشار میباشد که مقدار ضریب پخشودگی
در تانک شنی مورد بررسی در این تحقیق ،اندازهگیری و محاسبه گردید
و برای تعیین مقدار ضریب انتشار از منابع استفاده گردید.

()9

که  hبار هیدرولیکی با
 Kiاجزای اصلی تانسور هدایت هیدرولیکی ] vi ،[LT-1سرعت آب در
منافذ ] ،[LT-1و  Øتخلخل خاک میباشد .محاسبه و حل معادالت
جریان آب زیرزمینی با توجه به شرایط مرزی و اولیه مناسب توسط
مدل مادفلو که توسط سازمان  USGSارائه شده است ،صورت
میگیرد.

ثابتهای واکنش شامل  μmسرعت مصرف آلودگی KD ،ضریب نیمه
اشباع الکترون دهنده K A ،ضریب نیمه اشباع الکترون پذیرندهYA⁄ ،
D
و  YX⁄Dضرایب عملکرد استوکیومتری الکترون پذیرنده و باکتریها
نسبت به الکترون دهنده K att ،ضریب  attachmentباکتریهاK det ،
ضریب  detachmentباکتریها و  Keضریب زوال باکتری میباشد.
مقادیر اولیه ایــن ثابتها از منابع گذشته گرفته شــده است
( )Celement et al., 2000و در هنگام مدلسازی با توجه به محدوده
مقادیر هر یک از ثابتها کالیبره گردید.

 -3نتايج و بحث
به منظور پیشبینی غلظت آالینده  BTEXدر زمان و مکان ،روند
انتقال آن و تعیین مدت زمانی که صرف حذف کامل آالینده میشود
الزم است در گام اول مدل ریاضی فرآیند زیستپاالیی آالینده در آب
زیرزمینی انجام گردد .از آنجا که مقدار سرعت جریان آب زیرزمینی در
حل معادالت تجزیه و انتقال آلودگی استفاده میشود و مقدار این
پارامتر از طریق مقادیر بار هیدرولیکی محاسبه شده از طریق معادله
جریان آب زیرزمینی بدست میآید ،بنابراین قبل از تهیه مدل تجزیه
بیولوژیکی ،مدل ریاضی جریان آب زیرزمینی تهیه میگردد .برای تهیه
مدل ریاضی جریان آب زیرزمینی ،پس از شبکهبندی محدوده
مدلسازی و تعیین شرایط اولیه و مقادیر پارامترهای هیدرودینامیکی
آبخوان ،مدل در شرایط پایدار و ناپایدار اجرا گردید .با اجرای مدل
جریان آب زیرزمینی ،مقادیر ارتفاع بار هیدرولیکی در هر دوره تعیین
گردید.

نوسانات مقادیر غلظت آلودگی :در این تحقیق ،به منظور تعیین سطوح
غلظت آالینده  BTEXدر محدوده مدل ،تعدادی نقاط نمونهبرداری در
فواصل مشخص بر روی تانک تعبیه گردید .مقادیر غلظت BTEX
اندازهگیری شده در پایان هر دوره تنش ،به عنوان مقادیر مشاهدهای
جهت مدلسازی و به منظور مقایسه با مقادیر محاسبه شده و انجام
فرآیند واسنجی استفاده میگردد.
 -2-0معرفی مدل RT3D

معادالت ماکروسکوپی توصیف کننده انتقال امالح فاز جامد و مایع
بــرای یک سیستم چندبعدی بــه صورت زیــر نوشته میشود
(:)Clement et al., 1997
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پس از اجرای کد  MODFLOWو تعیین مقادیر ارتفاع بار
هیدرولیکی ،با ورود دادههای مربوط به مدول موند دوگانه در کد
 ،RT3Dاین کد اجرا شد .در ادامه ،به منظور واسنجی مدل ریاضی
تهیه شده از دادههای آزمایشگاهی استفاده شد .همانطور که ذکر
گردید ،در تانک آزمایشگاهی مورد استفاده در این تحقیق چهار نقطه
برای نمونهگیری و آنالیز نمونهها در آزمایشگاه تعیین شد .اما با توجه
به سرعت پایین جریان آب زیرزمینی و پایین بودن پارامترهای
هیدرودینامیکی از قبیل ضرایب هدایت هیدرولیکی و پخشودگی
آبخوان ،پلوم آالینده  BTEXدر زمانهای اولیه هنوز به بعضی از نقاط
نمونهگیری نمیرسد ،بنابراین از بین چهار نقطهای که بدین منظور در
تانک تعبیه شد تنها از دادههای مربوط به نقطهای که در فاصله 35
سانتیمتری از تانک و در وسط ارتفاع اشباع سیستم قرار گرفته ،استفاده
گردید.

dC̃l
()3
)= r̃c + ra − rd l = 1,2, … . , (n − m
dt
که  n=1,2,…,mتعداد کل اجزاست  mتعداد کل فاز آبی یا فاز دارای
حرکت است Ck ،غلظت فاز آبی  kامین جزء ] C̃l ،[ML-3غلظت فاز

جامد برای lامین جزء ] Dij ،[MM-1تانسور دیسپرژن
هیدرودینامیکی v،سرعت جریان آب زیرزمینی ] qs ،[LT-1شار
حجمی آب در واحد حجم آبخوان به صورت منبع تغذیه و تخلیه [T-
] Cs ،1غلظت تغذیه/تخلیه ] rc،[ML-3نرخ واکنش است که مقدار
گونههای حذف شده یا اضافه شده را توصیف میکند ]r̃c ،[ML-3 T-1
نرخ واکنش در فاز جامد ] ra ،[MM-1T-1نرخ چسبیدن ( یا جذب)
] ،[ML-3 T-1و  rdنرخ جداسازی ( یا واجذب) که تغییرات جنبشی
اجزای منتقل شده بین فازهای آبی و جـــامد را تــوصیف میکند

تحقیقات منابع آب ايران ،سال شانزدهم ،شماره  ،0بهار 0366
)Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR

29

نتایج حاصل از شمارش جمعیت باکتریهای کنسرسیوم تهیه شده که
به عنوان ورودی به تانک تزریق میشود و همچنین شمارش نمونه
آب تانک شنی چند ساعت پس از تزریق کنسرسیوم باکتری نشان داد
که جمعیت باکتریهای ورودی به تانک شنی و محلول در قسمت
 1 × 104 CFUمیباشد .از آنجا
 3 × 108 CFUو
اشباع آن به ترتیب برابر
ml
ml
که در مدل موند دوگانه نیاز به مقدار عددی باکتریهای محلول در
آب (فاز حرکت) به صورت غلظت باکتری بر حسب میلیگرم بر لیتر و
باکتریهای چسبیده به ذرات خاک (فاز بدون حرکت یا جامد) به
صورت غلظت باکتری بر حسب میلیگرم بر لیتر یا نسبت جرم باکتری
چسبیده به خاک (فاز جامد) به جرم کل خاک محیط اشباع میباشد،
 )CFUبه میلیگرم در لیتر باکتری از
برای تبدیل جمعیت باکتری (
ml
mg
ضریب تبدیل  1.86 × 10−10 CFUاستفاده میشود ( Kim et al.,
 .)2003غلظت باکتری محلول در آب به صورت رابطه  5برآورد شد.
CFU
mg 1000 ml
()5
1 × 104
× 1.86 × 10−10
×
CFU
lit
mg
−4
= 1.86 × 10
lit

()7
()2
()4

CFU
mg
× 1.86 × 10−10
× (4800 cm3
ml
CFU
× 0.37) = 3.3 × 10−3 mg
16.7 mg − 3.3 × 10−3 mg = 16.697 mg
1 × 104

msolid
= ρb
→ msolid
Vtotal

g
= 1.63
× 4800 cm3
cm3
1000 mg
×
= 7.8 × 106 mg
g

به این ترتیب ،نسبت جرم باکتری چسبیده به خاک (فاز جامد) به جرم
خاک  2.13 × 10−6بدست آمد .پس از ورود دادههای الزم برای
شبیهسازی کیفی سیستم ،اجرای کد  RT3Dو همچنین انجام مراحل
واسنجی ،مقادیر غلظت  BTEXمشاهده شده در آزمایشگاه و مقادیر
حاصل از مدل شبیهسازی در طول دوره زمانی یک ماه به صورت پنج
روزه در شکل  2نشان داده شده است .از آنجا که ترکیبات  BTEXدر
تماس با هوا تبخیر میشوند و محیط متخلخل ایجاد شده در تانک
شنی ،ارتفاع کم و تخلخل نسبتاً باالیی دارد بنابراین بدیهی است که
مقداری از غلظت آالینده  BTEXموجود در تانک با استفاده از فرآیند
تبخیر از محیط اشباع خارج و تبخیر خواهد شد .به منظور رفع این
مشکل ،همراه با نمونهبرداری آب پس از گذشت  11روز از شروع
فرآیند زیستپاالیی از هوای موجود در تانک آزمایشگاهی نمونهبرداری
شد ،سپس نمونه هوای خارج شده از تانک با استفاده از دستگاه GC
آنالیز شده که مقدار عددی  BTEXتبخیر شده 1/13 ،میلیگرم بر لیتر
در مدت  21دقیقه هوای خروجی از تانک بدست آمد .این در حالی
است که در حل عددی معادالت تجزیه و انتقال آلودگی مقدار تبخیر
از آبخوان را ناچیز فرض میکنند .بنابراین در مدلسازی ریاضی مدل
ساخته شده در آزمایشگاه ،مقدار  BTEXتبخیر شده محاسبه نشده
است و این مسأله میتواند یکی از دالیل پایینتر بودن مقادیر غلظت
مشاهده شده نسبت به غلظت محاسبه شده باشد.

ml

با فرض اینکه نرخ زوال یا مرگ و میر باکتری در تانک شنی صفر
باشد ،از روش بیالن برای محاسبه نسبت جرم باکتری چسبیده به
خاک (فاز جامد) به جرم کل خاک محیط اشباع استفاده گردید ( Kim
 .)et al., 2006با توجه به بیالن باکتریها ،مجموع جرم باکتریهای
محلول در آب و چسبیده به خاک برابر با جرم باکتریهای ورودی به
تانک شنی میباشد .در ادامه نحوه محاسبه جرم باکتریهای ورودی
به تانک ،جرم باکتریهای محلول در محیط اشباع و محاسبه نسبت
جرم باکتری چسبیده به خاک (فاز جامد) به جرم خاک آورده شده است.
جرم باکتریهای ورودی به تانک از رابطه  ،6جرم باکتریهای محلول
در محیط اشباع تانک از رابطه  ،7جرم باکتریهای چسبیده به خاک
از رابطه  2و جرم خاک محیط اشباع تانک از رابطه  4محاسبه میگردد:
CFU
mg
()6
3 × 108
× 1.86 × 10−10
ml
CFU
× 300 ml (suspension of bacteria) = 16.7 mg

Fig. 3- Time variations of observed and calculated concentrations

شکل  -3تغییرات زمانی غلظتهای مشاهدهای و محاسبه شده
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به منظور تعیین مدت زمان الزم جهت حذف کامل آالینده  BTEXدر
دو حالت استفاده از شرایط زیستپاالیی افزایشی و شرایط معمول،
مدل ریاضی تهیه شده که برای دوره زمانی یک ماه بود برای دوره
درازمدت اجرا گردید .نتایج حاصل از شبیهسازی درازمدت نشان داد که
با اعمال فرآیند زیستپاالیی آالینده  BTEXطی مدت سه ماه به طور
کامل از تانک شنی حذف میگردد و در شرایط بدون زیستپاالیی،
آالینده  BTEXطی مدت  37ماه به طور کامل از تانک شنی حذف
میگردد (شکل ( .)9)bدر حالت اول عالوه بر تجزیه بیولوژیکی توسط
باکتریها ،جریان آب زیرزمینی نیز باعث کاهش غلظت  BTEXدر
درازمدت شده است ،در حالی که در حالت دوم مهمترین عامل کاهش
غلظت  BTEXدر درازمدت ،جریان آب زیرزمینی میباشد.

پس از تهیه مدل ریاضی به منظور شبیهسازی تجزیه بیولوژیکی
آالینده  ،BTEXمدل ریاضی حالتی که در آن آالینده تحت تجزیه
هیچ میکروارگانیسمی قرار نمیگردد (بدون زیستپاالیی) نیز تهیه
گردید .شکل ( 9)aتغییرات غلظت در کل محدوده مدلسازی را در دو
حالت با زیستپاالیی و بدون زیستپاالیی در طول دوره زمانی یک
ماه نشان داده شده است .غلظت  BTEXدر شروع فرآیند 3521
میلیگرم بر لیتر میباشد .هنگامی که از باکتریها به منظور تجزیه
آالینده  BTEXاستفاده میگردد ،پس از گذشت یک ماه این مقدار به
 1322/25میلیگرم بر لیتر میرسد .در صورتی که در حالت بدون
زیستپاالیی ،پس از گذشت یک ماه مقدار  BTEXاولیه به مقدار
 3994/11میلیگرم بر لیتر میرسد .محاسبه تفاوت مجموع غلظتهای
تانک شنی در دو حالت نشان داد که به ترتیب در حالت با زیستپاالیی
و بدون زیست پاالیی از مقدار عددی غلظت  BTEXدر کل محدوده
مدلسازی  1291/65و  121/41میلیگرم بر لیتر کاهش یافته است.
بنابراین مقدار تجزیه خالص  BTEXناشی از میکروارگانیسمهای
اضافه شده به سیستم در این دوره زمانی  1311/75میلیگرم بر لیتر
میباشد و مقدار کاهش غلظت  121/41میلیگرم بر لیتر در شرایط
بدون زیستپاالیی را میتوان ناشی از تجزیه بیولوژیکی ذاتی آبخوان
در نظر گرفت.

شکل  5روند حذف زیستی آالینده  BTEXرا نسبت به فاصله از سمت
راست تانک شنی و در زمانهای  921 ،31و  1991دقیقه و همچنین
 3 ،1و  2ماه پس از شروع فرآیند زیستپاالیی نشان میدهد .همانطور
که در نمودارهای این شکل نشان داده شده است ،بیشترین غلظت
آالینده در همان نقطه ورود آالینده بوده که مقدار آن از  3521میلیگرم
بر لیتر در لحظه صفر به  1542/2میلیگرم بر لیتر در پایان  39ساعت
رسیده است.

)Fig. 4- Time variations of concentration under conditions of bioremediation and natural, a) 1 month and b
27 month

شکل  -2تغییرات غلظت در طول دوره زمانی  )aيک ماه و  01 )bماه در شرايط با زيستپااليی و بدون زيستپااليی
تحقیقات منابع آب ايران ،سال شانزدهم ،شماره  ،0بهار 0366
)Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR

26

که تنها عامل جابجایی و فروکش غلظت  BTEXجریان آب زیرزمینی
و پخش آالینده در بخش اشباع تانک میباشد .تفاوت مقدار و مکان
بیشترین غلظت آالینده در دو حالت با زیستپاالیی و بدون
زیستپاالیی ،اهمیت فرآیند زیستپاالیی را در پاالیش آبهای
زیرزمینی آلوده به هیدروکربنهای نفتی نشان میدهد.

پخش طولی آالینده در پایان  39ساعت حدود پنج سانتیمتر بدست
آمد که این مقدار متناسب با مقادیر ضرایب پخشودگی و انتشار آالینده
و همچنین سرعت جریان آب میباشد .این نمودارها جابجایی و
فروکش بیشترین غلظت آالینده را به سمت خروجی تانک نشان
می دهد ،به طوری که بعد از گذشت دو ماه بیشترین غلظت آالینده
( 5/41میلیگرم بر لیتر) در  11سانتیمتری از نقطه تزریق آالینده قرار
میگیرد .این پدیده حاکی از این است که عالوه بر فعالیت باکتری،
جریان آب زیرزمینی نیز باعث کاهش غلظت  BTEXدر تانک
آزمایشگاهی مورد مطالعه میشود ،اما با توجه به سرعت پایین جریان
آب زیرزمینی میتوان مهمترین عامل کاهش غلظت آالینده را فعالیت
باکتری در نظر گرفت .در نمودارهای شکل  ،6تغییرات غلظت BTEX
را نسبت به فاصله از سمت راست تانک شنی در پایان ماه اول ،سوم،
پنجم و هفتم در شرایط بدون زیستپاالیی نشان داده شده است .این
نمودارها جابجایی و فروکش بیشترین غلظت آالینده را به سمت
خروجی تانک نشان میدهد ،به طوری که بعد از گذشت هفت ماه
بیشترین غلظت آالینده ( 6/11میلیگرم بر لیتر) در انتهای تانک
(فاصله  21سانتیمتری از نقطه تزریق آالینده) قرار میگیرد .با توجه
به عدم فعالیت باکتری در این حالت ،نمودارهای شکل  6نشان میدهد

بررسی منحنی رشد باکتریهای مورد مطالعه در این تحقیق نشان داد
که بیشترین رشد باکتری به طور میانگین تقریباً در فاصله زمانی
روزهای چهارم تا پانزدهم میباشد و در زمانهای اولیه که باکتری در
تماس با آالینده  BTEXقرار میگیرد به دلیل اینکه هنوز باکتری با
محیط جدید سازگاری پیدا نکرده و  BTEXرا به عنوان منبع تغذیه
نمیشناسد ،این پدیده در شکل ( 7)aنشان داده شده است .محققانی
نظیر ) Sun et al. (2012) ،Hou et al. (2011و Bekturova et
)al. (2014که در تحقیقات خود منحنی رشد باکتریها را در مجاورت
ترکیبات نفتی مورد ارزیابی قرار دادند نیز به این نتیجه رسیدند که در
ابتدای اضافه شدن ترکیبات نفتی به محیط رشد باکتری ،جمعیت
باکتری کاهش مییابد.

Fig. 5- Spatial variation of BTEX concentration in the first 24 hours

شکل  -1روند تغییرات غلظت  BTEXنسبت به فاصله در  02ساعت اولیه (زمان بر حسب دقیقه)
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Fig. 6- Spatial variation of BTEX concentration at the end of the first, third, fifth and seventh months under
natural conditions

شکل  -8روند تغییرات غلظت  BTEXنسبت به فاصله در پايان ماه اول ،سوم ،پنجم و هفتم در شرايط بدون زيستپااليی

حالی که در فرمولنویسی معادالت مدل موند دوگانه در کد  RT3Dاز
تغییرات ضریب تخلخل و نفوذپذیری صرفنظر شده است .در این
راستا ،Kim (2006) ،در مطالعات خود به منظور تجزیه و تحلیل انتقال
باکتریها در محیط متخلخل اشباع ،اهمیت تغییرات تخلخل و
نفوذپذیری آبخوان در اثر رشد و زوال باکتری با استفاده از معادالت
موند ،مورد بررسی قرار داد که در نهایت به این نتیجه رسید که تغییرات
این ضرایب نسبت به حالت اولیه ناچیز و قابل صرفنظر کردن میباشد.
بنابراین نمیتوان کاهش پارامترهای تخلخل و نفوذپذیری را دلیل
کوچکتر بودن مساحت پلوم آلودگی در حالت استفاده از فرآیند
زیست پاالیی دانست .با توجه به موارد ذکر شده ،تنها دلیل تفاوت
مساحتها در دو حالت ،فعالیت میکروارگانیسمها در سیستم میباشد.
بررسی مقدار عددی غلظت  BTEXدر مساحتی که در حالت بدون
زیستپاالیی اضافه شـــده است ،نشان میدهد مقادیر غلظت در این
محدوده پایین میباشد که در صورت استفاده از فرآیند زیستپاالیی
این مقدار آلودگی به صفر میرسد.

شکلهای ( 7)aو ( 7)bنشان میدهد که به طور کلی سرعت تجزیه
آالینده توسط باکتریها ،به استثنای زمانهای اولیه ،تقریباً در طول
زمان ثابت میباشد .این مسأله به این دلیل است که مدل موند دوگانه
در کد  RT3Dبه منظور شبیهسازی فرآیند تجزیه بیولوژیکی مقدار
جمعیت باکتریهای در حال رشد موجود در سیستم را در همه
زمانهای شبیهسازی یکسان فرض میکند .بنابراین با توجه به
منحنیهای رشد باکتری سعی گردید نحوه تزریق کنسرسیوم
باکتریها به بخش اشباع تانک شنی به گونهای باشد که جمعیت
باکتریهای فعال در سیستم در همه زمانها یکسان باشد .مقدار غلظت
آالینده  BTEXبه عنوان منبع کربن برای رشد باکتریهای موجود در
سیستم ،نقش حیاتی دارد .به طوری که هر چه مقدار  BTEXدر
سیستم کمتر باشد رشد باکتریها کاهش مییابد و در نتیجه مقدار
غلظت  BTEXبا شیب مالیمتری نسبت به زمانی که مقدار BTEX
در سیستم باال میبــاشد ،کاهش مییابد (شکل ( .)7)cدر این
راستا Xin et al. (2013) ،و ) Ramos et al. (2013مطالعاتی انجام
دادند ،نتایج مطالعات آنها نشان داد که سرعت تجزیه آالینده با غلظت
آن رابطه مستقیم دارد.

 -2نتیجهگیری
در این مطالعه ،به دلیل اینکه شبیهسازی رفتار میکروارگانیسمها در
تجزیه زیستی آالیندهها از مدل موند دوگانه پیروی میکند از کد
 RT3Dاستفاده شد .مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی تجزیه
بیولوژیکی  BTEXبا دادههای آزمایشگاهی نشان داد که غلظتهای
مشاهده شده و محاسبه شده ،با در نظر گرفتن شرایط آزمایشگاهی و
مدلسازی ریاضی با هم مطابقت دارند.

شکل  2پالن پلوم آلودگی را پس از  2روز و در شرایط با زیستپاالیی
و بدون زیستپاالیی نشان میدهد .همانطور که در این شکل نشان
داده شده است مساحت پلوم آلودگی در حالتی که از فرآیند
زیستپاالیی استفاده شده است کمتر از زمانی است که از این فرآیند
استفاده نمیشود .رشد باکتریها و همچنین مرگ و میر آنها باعث
ایجاد رسوباتی در محیط متخلخل اشباع میشود که این عامل سبب
کاهش ضریب تخلخل و نفوذپذیری تشکیالت آبخوان میگردد ،در
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Fig. 7- Time variations of BTEX concentration

شکل  -1تغییرات غلظت  BTEXنسبت به زمان

حاکی از اهمیت فرآیند زیستپاالیی در پاکسازی آب زیرزمینی آلوده
به هیدروکربنهای نفتی میباشد .همچنین ،مقایسه نمودارها در طول
زمان و مکان جابجایی و فروکش بیشترین غلظت آالینده را به سمت
خروجی تانک نشان داد .این پدیده حاکی از آن بود که عالوه بر فعالیت
باکتری در تانک ،جریان آب زیرزمینی نیز باعث کاهش غلظت BTEX
در تانک آزمایشگاهی میشود.

نتایج حاصل از اجرای مدل در درازمدت برای دو حالت وجود و عدم
وجود تجزیه بیولوژیکی نشان داد که زمانی که از باکتریها برای تجزیه
زیستی  BTEXاستفاده میشود .پس از گذشت سه ماه مجموع آلودگی
در کل تانک به صفر میرسد ،این در حالی است که در شرایط بدون
استفاده از زیستپاالیی پس از گذشت  37ماه از شروع تزریق ،BTEX
مجموع آلودگی در کل تانک به صفر میرسد .مقایسه این دو عدد

)(a

)(b

Fig. 8- Plum contamination map on the eighth day under a- bioremediation conditions b- natural conditions

شکل  -8پالن پلوم آلودگی روز هشتم )a ،با انجام فرآيند زيستپااليی  )bبدون انجام فرآيند زيستپااليی
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7- Calibration
8- Bioavailability

اما با توجه به سرعت پایین جریان آب زیرزمینی در مقایسه با تجزیه
 میتوان مهمترین عامل کاهش غلظت، توسط باکتریهاBTEX
 در مدلسازی.آالینده را فعالیت باکتریها در تانک در نظر گرفت
 مقایسه سرعت تجزیه آلودگی در شروع تا پایان فرآیند نشان،عددی
 ساعت اولیه سرعت تجزیه پایین و سپس در طول13 میدهد که در
 این پدیده با توجه به ماهیت.زمان سرعت تجزیه تقریباً ثابت میباشد
 علت پایین.باکتریها و فرضیات مدل موند دوگانه قابل توجیه میباشد
 عدم سازگاری با محیط، توسط باکتریBTEX بودن سرعت تجزیه
 به عنوان منبع تغذیه توسطBTEX جدید و همچنین عدم شناسایی
 همچنین فرض یکسان و یکنواخت بودن جمعیت.باکتری میباشد
باکتری در فرموالسیون معادالت موند دوگانه میتواند علت ثابت بودن
 مقایسه روند کاهش غلظت.سرعت تجزیه آلودگی در سیستم باشد
 درBTEX  در درازمدت نشان میدهد که با کاهش غلظتBTEX
 به دلیل اینکه. سرعت تجزیه آالینده نیز کاهش مییابد،سیستم
،BTEX  بنابراین با کاهش، تغذیه میکندBTEX باکتری برای رشد از
 به.جمعیت باکتریها کم و در نتیجه سرعت تجزیه نیز کاهش مییابد
 به اندازه کافی در سیستمBTEX همین علت است که در ماه اول که
 بنابراین میتوان.میباشد سرعت تجزیه بیشتر از ماههای بعد میباشد
نتیجه گرفت که سرعت تجزیه آالینده با غلظت آن رابطه مستقیم
 آن کاهش2 زیست دسترسپذیری،داشته و با کم شدن غلظت آالینده
 مقایسه مساحت پلومهای.یافته و عمل تجزیه کندتر صورت میگیرد
آلودگی در شرایط با زیستپاالیی و بدون زیستپاالیی نشان میدهد
 در معادالت.که مساحت پلوم در شرایط با زیستپاالیی کمتر میباشد
 از تغییرات ضریب تخلخل و،RT3D مدل موند دوگانه در کد
 نمیتوان کاهش پارامترهای، بنابراین.نفوذپذیری صرفنظر شده است
تخلخل و نفوذپذیری را دلیل کوچکتر بودن مساحت پلوم آلودگی در
حالت استفاده از فرآیند زیستپاالیی دانست و تنها علت این پدیده
.فعالیت باکتریها در شرایط استفاده از فرآیند تجزیه زیستی میباشد
BTEX به این ترتیب مقایسه نتایج مدلسازی فرآیند زیستپاالیی
 با دادههای، و استفاده از مدل موند دوگانه در این کدRT3D توسط کد
آزمایشگاهی و در نظر گرفتن شرایط آزمایشگاهی حاکی از موفقیت
 با استفاده از مدل موند دوگانهBTEX مدلسازی تجزیه زیستی
.میباشد
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