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اثر گونۀ باکتری بیهوازی کلستریدیوم بر رفتار خوردگی خط لولۀ فوالد میکروآلیاژ  API X42در
محلول شبیهسازی شدۀ خاک شور
مجتبی بقال زاده* ،1خلیل اهلل قیصری ،2حسین معتمدی

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مواد ،گرایش شناسایی و انتخاب مواد ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2دانشیار ،مهندسی مواد ،گروه مهندسی مواد ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3استاد ،میکروبیولوژی ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده
در این پژوهش ،اثر گونۀ باکتریایی کلستردیدیوم به عنوان یک باکتری بیهوازی احیا کننده سولفات بر رفتار خوردگی فوالد میکروآلیاژ  X42در محلول شبیهسازی شده خاک
شور آزمایشگاهی طی بازههای زمانی  3روز تا  40روز تحت شرایط تلقیح شده با باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت .به این منظور ،از یک نمونه خاک حاوی لجن به عنوان
منبع تولید باکتری و از یک نمونه خاک شور به عنوان مبنای آنالیز اولیه جهت تولید محلول شبیهسازی شدۀ خاک شور استفاده شد .رفتار خوردگی و ریزساختار محصوالت
خوردگی به صورت تابعی از زمان ماندگاری مورد ارزیابی قرار گرفت.بررسیهای ریزساختاری نشانگر تجمع باکتریها بر سطح فوالد بعد از  7روز است .با افزایش زمان ماند
تا زمان میانی ( 21تا  24روز) ،بیوفیلمی متراکم از مواد پلیمری برون سلولی شکل گرفت .اما پس از آن ،بیوفیلم با ظاهری پوستهای شکل ظاهر شد که نشان از فررویختن
بیوفیلم است .این تغییرات ریزساختاری توام با تغییرات چشمگیر در مقاومت خوردگی بود .مقاومت خوردگی ابتدا به دلیل فعالیت باکتریهای احیا کنندۀ سولفات از
 1019 Ω.cm2در  3روز به  274 Ω.cm2در  7روز کاهش یافت .این افزایش سرعت خوردگی ،زمینۀ ایجاد بیوفیلم متراکم در دورۀ زمانی میانی را فراهم کرد؛ به نحویکه مقاومت
خوردگی به  7330 Ω.cm2در زمان ماندگاری  21روز افزایش یافت.اما بیوفیلم متراکم محافظ ،ناپایدار بوده و به سرعت فرو پاشیدکه در اثر آن مقاومت خوردگی مجددا ً کاهش
و به مقدار  480 Ω.cm2در زمان ماندگاری  40روز رسید.

واژههاي کلیدی :گونۀ باکتریایی کلستردیدیوم احیا کننده سولفات ،فوالد میکروآلیاژ  ،X42بیوفیلم ،طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی.
دريافت1399/12/29 :

پذیرش1400/12/17 :

 .1مقدمه
فوالدهای میکروآلیاژ به صورت ویژه در خطوط انتقال انرژی
(نفت و گاز) مورد استفاده قرار میگیرند 80 .درصد خطوط
انتقال انرژی (نفت و گاز) در زیر خاک قرار دارند که به منظور
حفاظت از خوردگی با پوشش آلی بیرونی پوشیده میشوند.
پوششهای آلی معموالً به صورت موضعی دچار آسیب دیدگی
جدایش اتصال پوشش با زیر الیۀ فلز میشوند .در مکانهای
جدایش ،ممکن است رطوبت خاک به دام افتاده و با انحالل
گازها (اکسیژن یا دی کسیدکربن) ،محیط خورندۀ موثری
شکل گیرد[ .]1اما شرایط از این نیز میتواند وخیمتر گردد؛
مادامی که پوشش محافظ دچار آسیب میگردد ،سطح برهنۀ
فلز ،میکروارگانیزمهای (ریز جانداران) بیهوازی را جذب

میکند و با تشدید شدت خورندگی محیط ،مسبب نوعی
خاص از خوردگی به نام خوردگی میکروبی (میکروبیولوژیکی؛
ریززیستی)میشود[.]2
میکروارگانیزمها مسبب خوردگی میکروبی در همه جا حضور
دارند ،از جمله در خاک .هر گرم خاک میتواند حاوی 1010
میکروارگانیزم باشد[ .]3گونههای متفاوتی از این میکروارگانیزمها
شناسایی شده است که از جمله آنها میتوان به باکتریهای احیا
کنندۀ سولفات ( ،]4[ )SRBباکتریهای احیا کنندۀ نیترات[]5،
باکتریهای متانوژنیک[]6 ،باکتریهای تولید کنندۀ اسید[،]7
باکتریهای احیا کنندۀ آهن[ ،]8باکتریهای اکسید کنندۀ
آهن[ ]9و باکتریهای اکسیدکنندۀ گوگرد[ ]10اشاره کرد که با
سازوکارهای مختلفی منجر به تسریع خوردگی میشوند.

* نویسنده مسئول:
دكتر خلیل اهلل قیصری
نشانی :اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی مواد.
تلفن+98 )9167298767( :
پست الکترونیکیkhgheisari@scu.ac.ir :
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شبیهسازی شدۀ خاک شور

باکتریهای احیا کننده سولفات از جمله مهمترین
موارد خوردگی ناشی از عوامل میکروبیولوژیک محسوب
میگرددکه میتواند به افزایش سرعت خوردگی بینجامد.
این باکتریها ،گونههای بسیار متنوعی دارد که هم در شرایط
بیهوازی (نظیر گونۀ سیتروباکتر[ )]11و هم هوازی (نظیر
گونۀ سودومیناس[ )]12میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
باکتریهای احیا کننده سولفات میتوانند در بازۀ  6 pHتا
 8و در محدودۀ دمایی  20تا  37درجۀ سانتیگراد فعال
باشند[.]13
تئوریهای مختلفی برای نحوۀ عملکرد خوردگی SRB
ارایه شده است .در متداولترین آنها ،خوردگی به صورت
اکسایش آهن و احیای اکسنده غیر اکسیدی سولفات صورت
میگیرد .به منظور درک بهتر این سازوکارها ،ابتدا بهتر است
فرآیند خوردگی در یک محیط فاقد باکتری بررسی گردد .در
محلولهای فاقد باکتری ،خوردگی آهن را میتوان بر مبنای
واکنش کاتدی احیای آب و آندی اکسایش آهن به صورت زیر
توصیف نمود [ 14و :]15
()1

8H 2 O+8e → 8OH - +4H 2

()2

4Fe → 4Fe 2+ + 2e

باکتری احیا کنندۀ سولفات ،از  H2ناشی از واکنش احیای
آب (واکنش  )1به عنوان دهندۀ الکترون استفاده میکند تا به
کمک  H+ناشی از تجزیۀ آب ،مطابق واکنش زیر سولفات را
به سولفید احیا نماید[:]16
()3

+
4H 2 + SO 24 +2H → H 2S+4H 2 O

در واقع ،باکتریهای  SRBاز آنیونهای سولفات ()SO42−
به عنوان پذیرندۀ نهایی الکترون در حلقۀ واکنشهای
الکتروشیمیایی برای تامین انرژی مورد نیاز در سوخت و ساز
خود استفاده میکنند .به تعبیر دیگر ،این باکترییها برای
تنفس خود از سولفات استفاده میکنند .به این شکل ،در
اثر حضور  H2 ،SRBبر روی سطح فلز مصرف میگردد که
کاهش فشار جزئی مولکول هیدروژن را به دنبال دارد .جبران
کاهش فشار جزئی  H2به تشدید واکنش کاتدی  1و در
نتیجۀ آن ،افزایش آهنگ واکش آندی اکسایش آهن  2منجر
میگردد .بنابراین ،باکتری  SRBشبیه کاتالیزور عمل کرده و
افزایش سرعت خوردگی را به دنبال دارد .این اثر به صورت
افزایش شیب شاخۀ کاتدی منحنی پالریزاسیون در برخی
سیستمهای آلیاژی ظاهر شده که با انتقال محل تقاطع به
پتانسیلهای باالتر و شدت جریان بیشتر ،به افزایش پتانسیل
خوردگی توام با افزایش سرعت خوردگی میانجامد[.]17
اما در محیطهای آبی بیهوا ،به دلیل محدودیت
شکلگیری هیدروژن بر روی سطح فلز ،باکتری  SRBنمیتواند
به خوبی از طریق واکنش  3به احیای سولفات بپردازد .در
این شرایط باکتری از منبع کربنی (الکتات) موجود در محیط
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استفاده کرده و با احیای آن به استات ( ،)CH3COO-افزون
بر تولید بیکربنات ( ،)HCO3-به افزایش غلظت یونهای
هیدروژن میانجامد[:]18
()4
2CH3CHOHCOO- + 2SO424CH3COO- + HCO3- + H2S + HS- + H+ + CO2

یونهای هیدروژنی که به این طریق تولید میگردد،
محرک وقوع واکنش  3و در نتیجه افزایش بیشتر آهنگ
خوردگی میشود.
اما تبعات اثر فعالیت باکتریها به این حد محدود
نمیشود .فعالیت باکتریها به تولید سولفید ( )S2-و سایر
محصوالت آلی نیز میانجامد که عالوه بر تشدید خوردگی ،آثار
غیر مستقیم دیگر نظیر خوردگی حفرهای را با سازوکارهای
متفاوتی به دنبال دارد[ .]4همچنین ،آزادسازی هیدروژن در
اثر واکنش خوردگی ،در کنار حضور سولفید ،احتمال جذب
هیدروژن را باال برده و شرایط آسیبهای هیدروژنی نظیر
تردی هیدروژنی را نیز امکان پذیر میسازد[ .]19این امر
به پیچیدگی سازوکارهای عملکرد و گستردگی بازۀ تاثیرات
نامطلوب خوردگی میکروبی انجامیده است.
بر مبنای پژوهش لیو و همکاران[ ،]20در اثر حضور
باکتریهای  ،SRBسرعت خوردگی در خاک برای فوالد
میکروآلیاژ  X52از  0/0473 mm/yبه از 0/282 mm/y
افزایش یافته است (حدود  6برابر) .این افزایش در اثر
فعالیت بیهوازی باکتریهای  SRBبرای فوالد میکروآلیاژ
 X80در محلول حاوی باکتری حدود  3برابر توسط وانگ و
همکاران [ ]21گزارش شده است .عالوه بر این ،شهریاری و
همکاران[ ،]11شواهدی از وقوع خوردگی موضعی به صورت
حفرهای در اثر فعالیت باکتری های  SRBرا ارائه دادند.
گزارشهای فوق به دلیل شرایط مساعد فعالیت بیهوازی
این باکتریها در خاک بر میگردد .میزان اکسیژن برای
لولههای دفن شده در خاک بسیار اندک است ،از طرفی
آنیونهای سولفات معموالً در محیط خاک حضور دارند .از
آنجا که سطح فوالدی این خطوط میتواند مواد آلی مورد
استفاده باکتریهای  SRBرا جذب نماید ،مکان مناسبی
برای ایجاد کلونی سلولهای  SRBرا فراهم میکند؛ به این
ترتیب ،این باکتریهای عالوه بر دریافت الکترون مورد
نیاز تنفس خود (احیای سولفات به سولفید) از منابع آلی،
میتوانند الکترونهای آهن را نیز دریافت و انرژی الزم برای
حیات و تکثیر خود را از طریق این سازوکار تنفسی تامین
نمایند[ .]20باکتریهایی که به این شکل به سطح فلز متصل
میشوند ،شبکهای به نام بیوفیلم را متاثر از فعالیت خویش
ایجاد میکنند .بیوفیلم متشکل از سلولهای باکتریایی ،مواد
پلیمری برون سلولی تولید شده توسط باکتریها و محصوالت
خوردگی است [ .]22تشکیل بیوفیلم ،ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی سطح مشترک بین فلز و محلول را تغییر میدهد؛

مجتبی بقالزاده و همکاران30-41 :

بنابراین تاثیر ثانویۀ دیگری بر رفتار خوردگی مینهد [.]23
بیوفیلم تشکیل شده بسته به مورفولوژی و ساختار خود ،سبب
خوردگی موضعی بر سطح و یا حتی میتواند سبب جلوگیری
از خوردگیگردد[ 12و .]24
پارامترهای متفاوتی خوردگی خطوط لوله در خاک را
تحت تاثیر قرار میدهد که از جمله آنها میتوان به میزان
رطوبت خاک ،مقاومت خاک ،میزان اسدیته ،ترکیب و غلظت
گونههای شیمیایی موجود در خاک اشاره نمود .تغییر هر یک
از این پارامترها ،میتواند بر فعالیت باکتریهای  SRBتاثیر و
رفتار خوردگی را تغییر دهد[.]20
هدف از این پژوهش ،بررسی اثر خاک شور بر نحوۀ
عملکرد باکتری های احیا کنندۀ سولفات است .به این
منظور ،از خاک منطقه  2اهواز به عنوان مبنای آنالیز اولیه
جهت تولید محلول شبیهسازی شده خاک شور استفاده شد.
همچنین ،یک نمونه خاک حاوی لجن به عنوان منبع باکتری
انتخاب گردید .پس از کشت باکتری و تلقیح آن به محلول
شبیهسازی شده خاک شور ،رفتار خوردگی به کمک آزمون
امپدانس الکتروشیمیایی به صورت تابعی از زماند ماند بررسی
گردید .شایان ذکر است که گونههای متنوعی از باکتریهای
احیا کنندۀ سولفات شناسایی شده است .گونۀ شناسایی شده
در این پژوهش از نوع کلستریدیوم است که باکتری میلهای
شکل ،گرم مثبت و بیهوازی اجباری و خاک زی محسوب
میگردد که از جمله عوامل ایجاد کننده بیماریهای گوارشی
و مسمومیتزا محسوب میشود[.]25

ش تحقيق
 .2مواد و رو 
آمادهسازی محلول خاک شبیهسازی شدۀ شور حاوی باکتری
برای تشخیص ترکیب یونهای موجود در خاک شور ،چند
نمونه خاک از اعماق مختلف تهیه و ترکیب و عناصر موجود
در خاک توسط دستگاه جذب اتمی ( )AASشناسایی گردید.
محیط شبیهسازی شدۀ بر مبنای غلظت آنیونهای سولفات،
کلرید و بی کربنات شناسایی شده مطابق با جدول  1تهیه
گردید .به منظور شناسایی و سپس جداسازی باکتری احیا
کننده سولفات ،از یک خاک آلوده حاوی لجن نمونه برداری
شد .خاک بالفاصله به یک ظرف شیشهای استریل شده ریخته
شده و به آزمایشگاه میکروبیولوژی جهت جداسازی ،شناسایی
و کشت باکتریها انتقال داده شد .جزیئات مراحل یاد شده
در پژوهش پیشین محققین آمده است[.]11
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نتیجۀ شناسایی مولکولی جدایههای جداسازی شده بیانگر
حضور باکتری کلستریدیوم ) (Clostridiumاست؛ به نحویکه
در یک جدایه تشابه  96/41درصدی با گونۀ Clostridium
 aestuarii strain Hyو جدایه دوم نیز تشابه  95/75درصدی
با گونۀ  Clostridium ganghwense strainنشان داد .همانطور
که بیان شد ،کلستریدیوم باکتری بیهوازی اجباری و خاک
زی است.
به منظور تشخیص نقش باکتری بر رفتار خوردگی ،از
فوالد میکروآلیاژ  X42مورد استفاده در خطوط انتقال گاز
استفاده شد .نمونهها به ابعاد  1/5×1/5×1 cm3برش و پس
از ماشینکاری ،اطراف آن توسط رزین سرد پوشش داده شد
و تنها سطحی معادل  2/25 cm2از آنها در معرض محیط
خورنده قرار گرفته شد .جهت برقراری رسانندگی الکتریکی
برای هر نمونه سیم مسی به ناحیه انتهایی هر یک متصل
گردید .نمونههای فوالدی تحت سمبادههایی با اندازه زبری
 60تا  1200تحت صیقلکاری و پرداخت قرار گرفته و سپس
توسط آب مقطر و استون شسته شده و بمدت  20دقیقه
توسط الکل  75درصد و با استفاده از المپ  UVاستریل گردید.
پس از آماده سازی محلول کشت باکتری ،محلول شبیه
سازی شدۀ خاک و نمونههای فوالدی ،مقدار  114سیسی
از محلول خاک شبیهسازی شده در یک بشر  150سیسی
ریخته و  6سیسی از محلول کشت باکتری به آن تلقیح شد.
متناسب با تعداد نمونههای فوالدی ،محلول فوق تهیه گردید.
پس از قرارگیری نمونههای فوالدی در درون محلولها،
مطابق با شکل  ،1محلولها به خوبی پوشانیده شدند تا از
تبخیر و یا هر نوع آلودگی در دورههای ماندگاری جلوگیری
گردد .سپس برای برقرار شدن شرایط مناسب جهت تکثیر
باکتری در محلول شبیهسازی شده خاک شور ،محلولها در
جار بیهوازی قرار داده شدند .برای ایجاد شرایط بیهوازی
درون جار ،به همراه نمونهها یک گازپگ نوع  Aقرار
گرفت و جار نیز در انکوباتور با دمای  37درجه ساتیگراد
نگه داری شد .به منظور مطالعۀ تاثیر زمان ماندگاری
نمونهها در محلول حاوی باکتری ،دورۀ ماندگاری مختلفی
( 40،35،28،24،21،14،10،7،3روز) در نظر گرفته شد.

جدول  .1نوع و غلظت ترکیبات استفاده شده در محلول شبیهسازی شدۀ
خاک شور آزمایشگاهی.

شکل  .1قرارگیری نمونهها در محلول شبیهسازی شده استریل و تلقیح
شده با باکتری.
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جهت تشخیص سوخت و ساز باکتری موجود در محلول خاکشور شبیه سازی شده ،میزان تغییرات سولفید (آهن) در

دورههای ماند مختلف در شکل  2آمده است .با توجه به شکل ،مقدار سولفید حل شده در محیط حاوی باکتری ،افزایش
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خصوص در  24روز ابتدایی داشته است (دورۀ رشد باکتری)؛ به نحویکه از  121 mg/Lدر سه روز به  529 mg/Lدر  24رو

API X42
میکروآلیاژ
کلستریدیوم بر
محلول یافته و تا زمان ماندگاری  48روز تقریباً ثابت مانده است
 245درکاهش
mg/L
لولۀ بهفوالدمقدار
خوردگی35خطروز
دورهرفتار 24الی
هوازیاز آن در
اثر گونۀ باکتری بی پس
شبیهسازی شدۀ خاک شور

باکتری) .این نحوۀ رفتار توسط کانگ و همکاران [ ،]26همچنین شهریاری و همکاران [ ]11گزارش شده است.

ارزیابی خواص
خواص شیمیایی محلول شامل میزان سولفید و کدورت
محلول به ترتیب به کمک روش تیتراسیون یدومتری و
اسپکتروفتومتری تعیین شد .رفتار خوردگی نمونهها در
دورۀ ماندگاری مختلف به کمک روش طیفنگاری امپدانس
الکتروشیمیایی و با استفاده از یک سیستم اندازهگیری
سل الکتروشیمیایی سه الکترودی
الکتروشیمیایی حاوی یک ِ
) (Auto Lab, AUT 84091تعیین شد .در سل الکتروشیمیایی
از نمون ه فوالدی به عنوان الکترودکار ،الکترود پالتینی به
Bacterial growth period
Bacterial death period
عنوان الکترود شمارنده و الکترود  Ag /AgClبه عنوان الکترود
مرجع استفاده شد .طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی
برای هر نمونه در پتانسیل مدار باز و با بکارگیری دامنه
 ±10 mvنسبت به پتانسیل مدار باز در بازه بسامدی
باکتری
شده با
محلول تلقیح
محلولشده
سولفید حل
شکل
زمان از  3تا  04روز.
حسب
باکتری بر
در شده با
تلقیح
مقدارشده در
تغییراتحل
 .2سولفید
مقدار
شکل  .2تغییرات
بر حسب زمان از  3تا  40روز.
 0/01-104 Hzانجام گردید .جهت استخراج دادههای آزمون
پالریزاسیون از نرم افزار نرمافزار  NOVA 1.10.4و جهت
شبیهسازی دادههای امپدانس و انتخاب مدار معادل ،از
Bacterial growth period
Bacterial death period
نرمافزار  ZViewاستفاده شد .مورفولوژی محصوالت خوردگی،
بیوفیلم ،شکل ظاهری باکتریها و ترکیب شیمیایی آنها به
کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان ()FESEM
مجهز به طیفسنج تفکیک انرژی ( )EDSبررسی گردید .قبل
از ارزیابی ریزساختاری ،فرآیند آبزدایی و تثبیت محصوالت
بیولوژیک بر روی نمونهها صورت پذیرفت که جزئیات آن در
مرجع [ ]11آمده است.

 .3نتایج و بحث

بررسی آثار فعالیت باکتری
جهت تشخیص سوخت و ساز باکتری موجود در
خاکشور شبیه سازی شده ،میزان تغییرات سولفید (آهن)
در محلول طی دورههای ماند مختلف در شکل  2آمده است.
افزایش میزان سولفات در دورۀ رشد باکتری و در نتیجۀ احیای سولفات به سولفید توسط باکتری صورت میگیرد[.]11
با توجه به شکل ،مقدار سولفید حل شده در محیط حاوی
سولفات ،به کمک اندازهگیری میزان کدورت محلول ،سولفید
سولفاتسطح نمونه) باشد که به
کنندهاً بر روی
احیا(نه لزوم
محلول
در
سولفید
رسوب
دلیل
به
است
ممکن
مرگ
دورۀ
سولفید در
غلظت
داشته
ابتدایی
کاهشروز
باکتری ،افزایش شدیدی به خصوص در 24
آهن سیاه رنگ تولید شده توسط باکتری
در سه
121
است (دورۀ رشد باکتری)؛ به نحویکه از
این است.
به شده
مواجه
محلول
کاهش غلظت
توسط
 mg/Lآن
تولید بیشتر
منظور ،میزان جذب چگالی
گرفت.
ارزیابیدرقرار
باکتری ،با مورد
اطمینانآن در
جهتپس از
روز به  529 mg/Lدر  24روز افزایش و
محلول
برای
نانومتر
موج 600
طول
باکتری در
دورهفعالیت نوری
باکتری محلول ،سولفید آهن
حاوی کدورت
گیری میزان
اندازه
کمک
سولفات ،به
کننده
احیای
کافی از
 24الی  35روز به مقدار  245 mg/Lکاهش یافته و تا زمان
بدست آمد.
ماندگاری
تابعی از
مورد صورت
سولفات  3به
طبق شکل
جذب چگالی نوری در طول
منظور ،میزان
زمانبه این
گرفت.
ارزیابی قرار
تولید شده توسط باکتری احیا کننده
باکتری).
ماندگاری  40روز تقریباً ثابت مانده است(دورۀ مرگ
منحنی جذب چگالی نوری نشان می دهد که رشد و
نانومتر برای محلول حاوی باکتری طبق شکل  3به صورت تابعی از زمان ماندگاری بدست آمد.
این نحوۀ رفتار توسط کانگ و همکاران []26 ،همچنین
تکثیر باکتری به دو دوره تقسیم شده است .دوره اول از 3
دوره اول از  3الی  24روز م
است.
شده
تقسیم
دوره
دو
به
باکتری
تکثیر
و
رشد
که
دهد
می
نشان
نوری
جذب چگالی
منحنی
است.
شهریاری و همکاران [ ]11گزارش شده
الی  24روز میباشد که در این بازه زمانی میزان کدورت
باکتری و
افزایش متابولیسم باکتری است
افزایش فعالیت
است که
صعودیرا رادنبال
روندصعودی
محلول روند
نتیجۀکدورت محلول
درمیزان
زمانی
رشد این بازه
افزایش میزان سولفات در دورۀ در
بیانگر بیانگر
است که
کردهکرده
دنبال
گیرد[.]11
ی
م
صورت
احیای سولفات به سولفید توسط باکتری
محلول زمان
همخوانی با
دوره
 24این
است.
اندکی کاهش و ثابت باقی م
کدورت
ساعت،
باکتریزمان
متابولیسم پس از
فعالیتشکل  2دارد.
همخوانی با زمان رشد باکتریها مطابق
در عوض ،کاهش غلظت سولفید در دورۀ مرگ ممکن است
رشد باکتریها مطابق شکل  2دارد .پس از زمان  24ساعت،
عدم افزایش میزان کدورت در این دوره به معنای توقف فعالیت باکتریهای است .پیش بینی میشود که در  24روز اول ،بیو
به دلیل رسوب سولفید در محلول (نه لزوماً بر روی سطح
کدورت محلول اندکی کاهش و ثابت باقی مانده است .عدم
کاهش میزان سولفید پس از این دوره ،بیوفیلم شروع به تجزیه شدن نموده است [ .]11شایان ذکر است
دلیل،
ولی به
باکتری،
توسط
گرفتهآن
نمونه) باشد که به دلیل عدم تولید بیشتر
افزایش میزان کدورت در این دوره به معنای توقف فعالیت
میشود .اما ع
اول،داده
روزنسبت
سولفیدی
های
رسوب
تشکیل
دلیل
به
روز
24
از
بیش
ماندگاری
های
زمان
در
محلول
در
سولفید
است.
با کاهش غلظت در محلول مواجه شده
باکتریهای است .پیش بینی میشود که در 24
کدورتکننده
توجه احیای
باکتری
غلظت باالی پیکرۀ باکتریه
میزانمیتوان به
ساعت را
زمان 24
محلول)
سولفید
(متناسب با کاهش
جهت اطمینان کافی از فعالیت قابل
سولفید پس
کاهش
ولیپسبه ازدلیل،
شکلدرگرفته
بیوفیلم
شکل .3جذب نور در محلول خاک شبیهسازی شده حاوی باکتری بر
شکل .3جذب نور در محلول خاک شبیهسازی شده حاوی باکتری بر حسب زمان ماندگاری نمونه.
محلول
حسب زمان ماندگاری نمونه.

مرگ خود در محلول نسبت داد .بنابراین ،کاهش قابل توجه سولفید پس از  24ساعت تناقضی با عدم کاهش در کدورت محل
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جهت ارزیابی تغییرات شیمیایی ایجاد شده در محلول خاک شور شبیهسازی شده در زمانهای مختلف ،مقدار  pHمحلول پس

هر دوره زمانی ،اندازهگیری و مورد بررسی قرار گرفته شد .شکل  4تغییرات میزان  pHمحلول حاوی باکتری در بازههای زمان
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مجتبی بقالزاده و همکاران30-41 :

از این دوره ،بیوفیلم شروع به تجزیه شدن نموده است [.]11
شایان ذکر است که کاهش سولفید در محلول در زمانهای
ماندگاری بیش از  24روز به دلیل تشکیل رسوبهای
سولفیدی نسبت داده میشود .اما عدم کاهش قابل توجه
کدورت (متناسب با کاهش سولفید در محلول) پس از زمان
 24ساعت را میتوان به غلظت باالی پیکرۀ باکتریها در دورۀ
مرگ خود در محلول نسبت داد .بنابراین ،کاهش قابل توجه
سولفید پس از  24ساعت تناقضی با عدم کاهش در کدورت
محلول ندارد.
جهت ارزیابی تغییرات شیمیایی ایجاد شده در محلول
خاک شور شبیهسازی شده در زمانهای مختلف ،مقدار
 pHمحلول پس از اتمام هر دوره زمانی ،اندازهگیری و مورد
بررسی قرار گرفته شد .شکل  4تغییرات میزان  pHمحلول
حاوی باکتری در بازههای زمانی متفاوت را نشان میدهد .با
توجه به شکل ،دو روند تغییرات متفاوت در میزان اسیدیته
محلول مشاهده میشود .در دورۀ زمانی  3تا  14روز ،میزان
اسیدیته محلول از  6/1به  5/28رسیده است .اما از دورۀ 14
روز با رشد ناگهانی از  5/28به  8/19در زمان  21روز رسیده
و تقریباً در همین حد باقی مانده است.

کدورت و غلظت سولفید است ،نشان از فعالیت باکتریها در
این دوره زمانی دارد .اما فعالیت الکتروشیمیایی باکتریها
بایستی از الگویی تبعیت نماید که همخوان با کاهش pH
باشد .یکی از مدلهای پیشنهادی برای فعالیت باکتریها که
با کاهش میزان اسدیته محلول تطابق دارد ،بر مبنای استفاده
از منبع کربنی الکتات برای فعالیت باکتری است .زمانی که
هیدروژن کافی جهت انجام واکنش متابولیکی باکتری کافی
نباشد ،باکتری از منبع کربنی الکتات بسته به میزان pH
محلول در محیط جهت انجام واکنش مورد نظر استفاده
مینماید و سبب تولید استات ،بیکربنات و یا اسیدهای چرب
درون سیستم میگردد[.]18
عملکرد باکتری در این شرایط به کمک واکنش  4قابل
توصیف است که در نتیجۀ آن ،یونهای کربنات با یونهای
آهن واکنش داده و سبب تولید سیدریت ( ،)FeCO3عالوه بر
سولفیدآهن ( )FeSمیگردد[ 18و  .]27اما در بازۀ زمانی دوم
مرحلۀ رشد باکتری (بین  14تا  24روز) که توام با افزایش pH
است ،فعالیت باکتری احتماالً از الگوی دیگری تبعیت میکند.
پس از اتمام منابع کربنی در دورۀ اول فعالیت باکتریها،
باکتریهای  SRBاز  H2ناشی از واکنش احیای آب (واکنش
 )1به عنوان دهندۀ الکترون استفاده میکند تا مطابق واکنش
 ،3سولفات را به سولفید احیا نمایند[ .]16شایان ذکر است
که واکنش احیای سولفات به طریق دیگری نیز در تئوریهای
متاخرتر پیشنهاد شده است .بر این پایه ،باکتری بدون واسطه،
الکترونهای آزاد شده توسط واکنش آندی آهن (واکنش  )2را
مصرف میکند تا واکنش کاتدی احیای سولفات زیر جایگزین
واکنش  3گردد[:]18
()5

+
8e + SO 24 +10H → H 2S+4H 2 O

با توجه به واکنش های  3و  ،5احیای سولفات همراه با
کاهش میزان یونهای هیدروژن و افزایش مقدار  pHاست.
افزایش قابل توجه  pHاز 5/28تا  8/19در اثر افزایش زمان
ماندگاری از  14روز تا  21روز که همراه با افزایش غلظت یون
سولفید از  417میلیگرم بر لیتر به  541میلی گرم بر لیتر
شکل  .4تغییرات مقدار  pHمحلول در زمان بندی متفاوت در محیط
شکل  .0تغییرات مقدار  pHمحلول در زمان بندی متفاوت در محیط حاوی باکتری.
شده است ،ناشی از جهش فعالیت باکتری در این دوره زمانی
حاوی باکتری.
است .شایان ذکر است که سولفید آهن ،در تعقیب رابطۀ باال،
در اثر واکنشسولفید هیدروژن ناشی از فعالیت باکتریها با
طبق نتایج حاصل از میزان سولفید (شکل  )2و همچنین
تا
21
در
اینکه
به
توجه
با
که
رسید
نتیجه
توان به
(شکلاین )3می
جذب
(شکل  )2و
یونهای آزاد شدۀ آهن (واکنش آندی) ایجاد میگردد .پس از
اینکه با
رسید
نتیجه
توان به
میزانمی
همچنین )3
جذب (شکل
حاصل از میزان سولفیدمیزان
دلیل اینکه باکتری وارد مرحلۀ مرگ
 24روز،
روندزمانی
توجه به دودورۀ
اما بادورۀ
است .در
باکتری
دارای 24روز
بنابراین 21تا
اینکه در
کاهشیبه( 3تا
متفاوت
ابتدایی،بوده
بیشترین فعالیت
بهباشد،
توجه می
ایی ،باکتری در دورۀ رشد
چندانی در  pHمحلول دیده نمیشود.
تغییرات
شود،
ی
م
خود
اما
است.
بوده
فعالیت
بیشترین
دارای
بنابراین
باشد،
ی
م
رشد
در مقدار اسیدیته محلول در این دورۀ رشد ،احتماالً باکتری در این دو بازۀ زمانی متفاوت رشد ،از
فزایشی ( 14تا  24روز)
با توجه به دو روند متفاوت کاهشی ( 3تا  14روز) و افزایشی
اوت به احیای سولفات پرداخته که در یکی کاهش  pHو در دیگری افزایش  pHمحیط را به دنبال داشته است.
( 14تا  24روز) در مقدار اسیدیته محلول در این دورۀ رشد،
ارزیابی ریزساختاری محصوالت ناشی از فعالیت باکتریها
مسیرفعالیت باکتریها در این دوره زمانی
نشان از
کدورت
احتماالًتوام با
کاهش  pHاز  3تا  14روز
است،از دو
سولفیدرشد،
غلظتمتفاوت
بازۀ وزمانی
تغییراتاین دو
باکتری در
به منظور ارزیابی ریزساختاری سطح نمونهها قرار گرفته در
 pHو
کاهش
نمایدکهکهدر یکی
پرداخته
متفاوت به
پیشنهادی
محیطهای
معرضاز مدل
 pHباشد .یکی
کاهش
همخوان با
سولفاتتبعیت
احیای الگویی
بایستی از
لیت الکتروشیمیایی باکتریها
باکتری در زمانهای ماندگاری مختلف،
حاوی
است.
دنبال داشته
محیط را
افزایش
دیگری
شستشو و آب زدایی ،از میکروسکوپ
منبع کربنی الکتاتپس از
تثبیت،است.
فرآیند باکتری
برای فعالیت
استفاده از
دارد،بهبر مبنای
pHتطابق
محلول
اسدیته
در میزان
ت باکتری ها که با کاهش
از آنجا که کاهش  pHاز  3تا  14روز توام با تغییرات
الکترونی روبشی استفاده شد .شکل  5تصویر میکروسکوپ

یدروژن کافی جهت انجام واکنش متابولیکی باکتری کافی نباشد ،باکتری از منبع کربنی الکتات بسته به میزان  pHمحلول در

ت انجام واکنش مورد نظر استفاده مینماید و سبب تولید استات ،بیکربنات و یا اسیدهای چرب درون سیستم میگردد[.]10

تری در این شرایط به کمک واکنش  4قابل توصیف است که در نتیجۀ آن ،یونهای کربنات با یونهای آهن واکنش داده

د سیدریت ( ،)FeCO3عالوه بر سولفیدآهن ( )FeSمیگردد[ 10و  .]27اما در بازۀ زمانی دوم مرحلۀ رشد باکتری (بین  14تا
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همانطور که اشاره شد ،ورقهای شدن دیواره به مرور زمان،

شکل  ،6طیفهای تفکیک انرژی مربوط به زمانهای ماندگاری

خاصیت خودلیزشوندگی پیکرۀ باکتری روی سطح فوالد نسبت

ریزساختاری شکل  5را نمایش داده است .حضور عناصر کربن،

نشانگر دورۀ مرگ باکتری است[ .]11دورۀ مرگ باکتری را به

شماره 1
بهار  . 1400دوره
طرف دیگر،
 . .24از
دادهاند

همراه جذب مواد

منتخب مختلف در دورۀ رشد و مرگ باکتری متناسب با تصاویر

خوردگی خط لولۀ فوالد میکروآلیاژ  API X42در محلول
کلستریدیوم بر رفتار
باکتری بی
بهاثر گونۀ
بیوفیلم به
هوازیضخامت
افزایش
دنبال
شبیهسازی شدۀ خاک شور

SRB

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(الف)،
ماندگاری 7
در زمان
فوالد 42
فوالدنمونه
نمونهسطح
سطحروی
بیوفیلم بر
الکترونی روبشی از
تصویر -5تصویر
شکل .5شکل
(ب)2824،
روز روز
(الف)24 ،
های  7روز
ماندگاری
زمانXهای
 X42در
مورفولوژی روی
مورفولوژی بیوفیلم بر
میکروسکوپروبشی از
میکروسکوپ الکترونی
روز (ج) و  40روز (د)

الکترونی روبشی در زمان های ماندگاری منتخب  7روز
(مرحلۀ اولیۀ رشد) 24 ،روز (مرحلۀ نهایی رشد) 28 ،روز
(مرحلۀ اولیه مرگ) و  40روز (مراحل پایانی مرگ) را نشان
میدهد .همانطور که مشخص است ،در هر مرحله از فعالیت
باکتری ،مورفولوژی سطحی به صورت متفاوتی ظاهر گردیده
است .کلونیهای باکتری در مرحلۀ رشد و تکثیر باکتری در
زمان ماندگاری  7روز ،به همراه مواد پلیمری برون سلولی،
سطح زیرالیۀ فوالدی را پوشش داده است .تمایل به تشکیل
کلونی ،از ویژگیهای بارز باکتری در فاز رشد خود محسوب
میگردد[ 5و  .]18با افزایش زمان ماندگاری به  24روز
و افزایش فعالیت باکتری ،مادۀ پلیمری برون سلولی با
36

مورفولوژی گل کلمی کل سطح را به صورت نسبتاً متراکمی
پوشانده است.
با رسیدن به دورۀ زمانی طوالنیتر ،همان گونه که در
شکل -5ج مشاهده میشود ،ساختار محصوالت تشکیل شده
بر سطح فوالد دارای ظاهری متفاوت گردید است .ظهور
مورفولوژی رشتهای شکل ،نشان از آغاز فروپاشی بیوفیلم در
دوره مرگ خود دارد .با افزایش زمان ماندگاری به  40روز،
بیوفیلم مورفولوژی متراکم و تودهای خود را از دست داده و به
صورت ظاهر رشتهای شکل ،گسترش بیشتری یافته است .این
پوستهای شدن ساختار نشان دهنده فروریختن دیواره بیوفیلم
است که به کاهش ویژگی محافظتی بیوفیلم میانجامد.

نسبت شدت قلۀ آهن به قلۀ اکسیژن کاهش یافته است .این

سدیم و کلر نیز مشاهده میشود که از منبع خاک شور شبیه-

نحویکه درصد کمتر از آهن زیر الیۀ فوالدی در حجم نمونه-

شکلگیری درصد قابل توجهی از فسفر و کلسیم در زمان

کاهش نسبت میتواند به دلیل افزایش ضخامت بیوفیلم باشد؛ به
گیری میکروآنالیز شیمیایی

سازی شده دریافت شدهاند.

مجتبی بقالزاده و همکاران30-41 :
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ماندگاری  20روز ،ممکن است ناشی از سازوکار دیگری باشد
که به تشکیل ترجیعی ترکیبی از این دو عنصر در بیو فیلم منجر

الف

KeV

ج

KeV

ب

KeV

د

KeV

شکل6 .طیفهای تفکیک انرژی مربوط به مورفولوژیهای مشاهده شده در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (شکل  )4در زمانهای ماندگاری  7روز
شکل -6طیفهای تفکیک انرژی مربوط به مورفولوژیهای مشاهده شده در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (شکل  )4در زمانهای
(الف) 24 ،روز (ب) 28 ،روز (ج) و  40روز (د)
ماندگاری  7روز (الف) 24 ،روز (ب) 20 ،روز (ج) و  48روز (د)

تراکم
پوشانندگی و
تصاویر
است.توجه
بنابراین ،با
انرژی
ریزساختاری،شدت خط
آن ،تغییر نسبت
به بر
عالوه
قرار گرفته
صعودی
شیمیاییروند
ترکیب 24روز)
رشد (تا
بیوفیلم بر
محصول
دورۀتغییر
سطحبهدردلیل
رویتواند
اکسیژن ،می
آهن به
داشته و سپس روند معکوسی را در دورۀ مرگ دنبال نموده
است.
همانطور که اشاره شد ،ورقهای شدن دیواره به مرور زمان،
نشانگر دورۀ مرگ باکتری است[ .]11دورۀ مرگ باکتری را
به خاصیت خودلیزشوندگی پیکرۀ باکتری روی سطح فوالد
نسبت دادهاند .از طرف دیگر ،به دنبال افزایش ضخامت
بیوفیلم به همراه جذب مواد مغذی موجود در محلول ،فعالیت
سلولهای موجود در مناطق عمیقتر زیر الیهای کمتر شده
که این رویداد نیز به عنوان دلیل دیگر برای دورۀ مرگ
باکتری بیان شده است[.]28
شکل  ،6طیفهای تفکیک انرژی مربوط به زمانهای
ماندگاری منتخب مختلف در دورۀ رشد و مرگ باکتری
متناسب با تصاویر ریزساختاری شکل  5را نمایش داده است.
حضور عناصر کربن ،اکسیژن و آهن در زمان ماندگاری 7
روز ،تشکیل بیوفیلم متشکل از مادۀ پلیمری برون سلولی و
محصول خوردگی اکسیدی را تایید میکند .با افزایش زمان
ماندگی به  24روز ،نسبت شدت قلۀ آهن به قلۀ اکسیژن
کاهش یافته است .این کاهش نسبت میتواند به دلیل افزایش
ضخامت بیوفیلم باشد؛ به نحویکه درصد کمتر از آهن زیر
الیۀ فوالدی در حجم نمونهگیری میکروآنالیز شیمیایی قرار
گرفته است .عالوه بر آن ،تغییر نسبت شدت خط انرژی آهن

به اکسیژن ،میتواند به دلیل تغییر ترکیب شیمیایی محصول
خوردگی نیز باشد .اگر فرض گردد که محصول خوردگی در
زمانهای ماندگاری مختلف از نوع  FeXOYباشد ،با افزایش
زمان ماندگاری به  24روز ،نسبت  Yبه  Xافزایش یافته است.
همچنین در زمان ماندگاری  24روز ،درصد قابل توجهی
از کلسیم مشاهده میشود .با افزایش زمان ماندگاری به 28
روز ،درصد قابل توجهی فسفر نیز مشاهده شده است .الزم
به ذکر است که عناصر کلسیم و فسفات در محیط کشت
باکتری حضور دارد .همچنین غلظتهای کمتری از سایر
عناصر نظیر سدیم و کلر نیز مشاهده میشود که از منبع
خاک شور شبیهسازی شده دریافت شدهاند.
شکلگیری درصد قابل توجهی از فسفر و کلسیم در زمان
ماندگاری  28روز ،ممکن است ناشی از سازوکار دیگری باشد
که به تشکیل ترجیعی ترکیبی از این دو عنصر در بیو فیلم
منجر شده است .از طرفی در این دورۀ ماند ،درصد بیشتری
از اکسیژن مشاهده میشود .حضور توام با هم این سه عناصر
ممکن است به دلیل تشکیل فسفات کلسیم )(Ca3(PO4)2
باشد.
اما احتمال دیگر که درصد باالی فسفر را در محصوالت
توجیه میکند ،عملکرد باکتریها در احیای فسفات و تشکیل
فسفین بر اساس واکنش پیشنهادی زیر است:
()6

5H 2 + PO34− + H + → PH 3 + 4H 2 O
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محصول این واکنش با یونهای آهن آزاد شده در نیم
واکنش آندی واکنش داده تا فسفید آهن را تشکیل دهد [29[:
(2 Fe 2+ + PH 3 + 3OH − → Fe2 P + 3H 2O )7

اما فسفید ایجاد شده ممکن است با یونهای دیگر موجود
در محلول که از ترکیبهای خاک شبیهسازی شده یا محیط
کشت باکتری وارد شده ،واکنش دهد .همچنین ممکن است
درصد باالی کلسیم مشاهده شده در محصوالت سطحی از
طریق واکنش زیر ایجاد شده باشد:
(2Ca 2+ + PH 3 + 3OH − → Ca2 P + 3H 2O )8

و یا:
()9
3Ca 2+ + 2PH 3 + 8 H 2O → Ca3 ( PO4 )2 + 22H +

در زمان ماندگاری  40ساعت ،غلظت کلسیم و فسفر
کاهش یافته است .این کاهش که با کاهش غلظت خط
مشخصۀ کربن نسبت به دورۀ رشد همراه بوده است ،احتماال
به دلیل فروپاشی بیوفیلم است .در اثر این فروپاشی ،ترکیبات
حاوی فسفر و کلسیمی که احتماالً در بین الیههای بیوفیلم
به دام افتاده بود نیز از سطح جدا و وارد محلول گردیده است.
در طیفهای تفکیک انرژی مربوط به زمانهای ماندگاری
مختلف ،خطوط انرژی بارزی برای گوگرد مشاهده نمیشود؛
در صورتیکه شکل  ،2افزایش غلظت سولفید را با افزایش
ماندگاری در دورۀ زمانی رشد تایید میکند که نشانگر فعالیت
موفق باکتری در احیای سولفات در دورۀ رشد است .در واقع،
دادههای شکل  2بر پایۀ سولفید آزاد شده در محلول است.
بنابراین ،به نظر میرسد که سولفید آهن به عنوان محصول
خوردگی حاصل از فعالیت باکتریها نتوانسته است بر روی
بیوفیلم رسوب نماید.
شایان ذکر است که حضور سولفید آهن نیمهرسانا در
بیوفیلم به افزایش رسانایی الکتریکی بیوفیلم میانجامد.
در این شرایط یک پیل گالوانیک بین بیوفیلم و زیرالیۀ
فلزی ایجاد میشود که به افزایش سرعت خوردگی منجر
میگردد[ 18و  .]30رفتار محافظتی بیوفیلم در پایان دورۀ
رشد ،همانطور که در ادامه خواهیم دید ،تایید کنندۀ عدم
تشکیل چنین ترکیبی است که سازگار با یافتههای طیفهای
تفکیک انرژی است.
ارزیابی رفتار خوردگی
در شکل  ،7منحنیهای نایکوئیست ،بُد ،فاز و همچنین مدار
معادل که معرف سازوکار فیزیکی خوردگی است نشان داده
شده است .اجزای مدار معادل به نحوۀ تعیین گردیدند که
منحنیهای شبیه سازی شده بهترین انطباق را با منحنیهای
تجربی داشته باشد .دادههای استخراج شده پس از حصول
38

بهترین انطباق ممکن در جدول  2گزارش گردیده است .در
مدار معادل استفاده شده ،دو ثابت زمانی در نظر گرفته شده
است .یکی مربوط به الیۀ محافظ بیوفیلم که شامل دو عضو
مداری عنصر فاز ثابت ) (CPEfو مقاومت الیه ) (Rfاست و
دیگری مربوط به الیه دوگانه است که به طور مشابه شامل
دو عضو مداری موازی عنصر فاز ثابت ) (CPEctو مقاومت
انتقال بار از عرض الیه دوگانه ) (Rctاست .ثابت زمانی در
بسامدهای باال مربوط به تشکیل بیوفیلم و ثابت زمانی دوم
در بسامد پایین مربوط به انجام واکنشهای الکتروشیمیایی
روی سطح است[ .]28عالوه بر آن ،مقاومت محلول نیز با نماد
 Rsدر نظر گرفته شده است .در مدار معادل به جای خازن
ایدهآل به این دلیل از عنصر فاز ثابت استفاده شده است که
توزیع غیر یکنواخت گونههای شیمیایی روی سطح ،سطحی
غیر یکنواخت ایجاد کرده است .در این پژوهش ،مجموع دو
مقاومت  Rf+Rctبه عنوان معیار مقاومت به خوردگی در نظر
گرفته شده است.
با توجه به شکل -7الف ،قطر نیم دایرۀ نایکویست در
زمان ماندگاری  21روز بیشترین مقدار بوده؛ به نحویکه قبل
و پس از آن به ترتیب با کاهش زمان ماند و افزایش زمان
ماند ،روند کاهش را دنبال نموده است .این موضوع به خوبی
رفتار محافظتی بیوفیلم شکل گرفته در زمان ماند  21روز را
نشان میدهد .همچنین منحنی فاز نشان میدهد که در این
زمان ،بسامدی که در آن قدرمطلق زاویۀ فاز بیشینه است،
به کمترین مقدار نسبت به زمانهای ماندگاری کمتر از خود
رسیده است .این انتقال بسامدی در منحنی فاز ،معادل با
انتقال بسامدی نقطۀ شکست به بسامدهای کمتر است .منظور
از بسامد نقطۀ شکست ،بسامدی است که در یک سوی آن
رفتار خازنی الیۀ محافظ مدار معادل (بسامد باال) و در سوی
دیگر ،مجموع اجزای مقاومتی مدار معادل (بسامد پایین)
نقش غالب را در مسیر حاملهای بار دارند] .[31مادامیکه این
پدیده رخ دهد ،طیف امپدانس به سمت رفتار ایدهآل خازنی
نزدیک میشود که در اثر آن ،محل تقاطع منحنی بد با بسامد
نزدیک به صفر در مقادیر امپدانس باالتری رخ میدهد که
بیانگر مقدار بزرگتری از شاخصۀ  Log Z0.01Hzاست .بررسی
منحنی فاز در زمان ماندگاری  21روز نیز این واقعه را تایید
میکند.
از آنجا که بسامد قدرمطلق بیشینۀ زاویۀ فاز رابطۀ
معکوس با حاصلضرب مقاومت الیه در ظرفیت الیه دارد ،هم
افزایش مقاومت الیه و هم ظرفیت خازنی الیه محافظ به
کاهش این بسامد منجر میگردد .با فرض اینکه ظرفیت الیه
با تغییر زمان ماندگاری تغییر نکند ،هر چه الیه محافظ درصد
تخلخل کمتر و در برابر نفوذ الکترولیت مقاومتر باشد ،مقاومت
به انتقال گونههای خورندۀ در درون الیه افزایش مییابد ،که
در نتیجۀ آن ،بسامد قدرمطلق بیشینۀ زاویۀ فاز کاهش و
 Log Z0.01Hzافزایش مییابد .از طرفی ،قطر منحنی نایکویست

مجتبی بقالزاده و همکاران30-41 :
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شکل  .7منحنیهای نایکوئیست (الف) ،بُد (ب) ،فاز (ج) و طرحوارهای (د) از مدار معادل الکتریکی استفاده شده در محیط حاوی باکتری در زمان های ماند
متفاوت.

نیز که از جمع دو مولفۀ مقاومت الیه محافظ و انتقال بار تشکیل
شده نیز افزایش مییابد .افزایش مقاومت الیه محافظ به دلیل
تشکیل بیوفیلم با قابلیت مسدود کنندگی باال ،باعث میشود
که گونههای خورنده الکترولیت ،از جمله باکتریها ،نتوانند به
راحتی به سطح فلز محافظت شده دسترسی یابند ،بنابراین به
دلیل کاهش غلظت گونههای خورنده ،سرعت واکنش آندی
در سطح مشترک کاهش مییابد .کاهش سرعت واکنش آندی
در سطح مشترک ،به کاهش غلظت یونهای آهن تولیدی
منجر میشود که به تضعیف پالریزاسیون میانجامد .ضعیف
شدن پالریزاسیون به معنای کاهش ظرفیت الیه دوگانه است
که مقاومت به انتقال بار از الیه دوگانه را سختتر کرده و به
افزایش مقاومت انتقال بار میانجامد .از طرف دیگر ،کاهش
غلظت گونههای خورنده مهاجر در عرض الیه دو گانه به
دلیل نفوذپذیری دشوار آنها از الیه محافظ ،به معنای افزایش
مقاومت به انتقال بار در عرض الیه دو گانه نیز است .مجموع
این عوامل باعث شده که مقاومت به انتقال بار در عرض الیه
دو گانه در زمان ماندگاری  21روز به مقدار  Ω.cm26304
جهش یابد .که در نتیجه آن مقاومت کل (قطر نیم دایره) به
بیشترین مقدار ممکن نیز رسیده است.
افزایش مقاومت به خوردگی در اثر بیوفیلم را میتوان به

ساختار متراکم بیوفیلم در اثر فعالیت باکتریها نسبت داد.
محصوالت خوردگی خلل و فرج بیوفیلم را پرکرده و سبب
متراکمتر شدن آن و مسدود نمودن بخشهایی از بیوفیلم
میشوند که در نهایت به بهبود اثر محافظتی بیوفیلم و توقف
فعالیت باکتریها منجر میشوند .از طرف دیگر ،با توجه به
دادههای طیفهای تفکیک انرژی شکل  ،6بیوفیلم تشکیل
شده فاقد سولفید آهن نیمهرسانا است؛ بنابراین نمیتواند به
ایجاد پیل گالوانیک بین بیوفیلم و زیر الیه بینجامد .از این رو،
به رفتار محافظتی بیوفیلم آسیبی نمیرسد.
اما در زمانهای باالتر و پس از رسیدن به دورۀ مرگ باکتری
(پس از  24روز) ،پیکره باکتریها بر سطح خارجی نمونۀ فوالدی
و در ناحیه زیرین بیوفیلم ،سبب لیز شدن ساختار بیوفیلم
میشود .این خودلیزشوندگی سبب پوستهای شدن ساختار
بیوفیلم حاصل و ورقهای شدن آن مطابق شکل  5میگردد.
حاصل این ساختار ورقهای ،فروپاشی بیوفیلم و کاهش مجدد
مقاومت به خوردگی در زمانهای پایانی فرآیند به دلیل کاهش
اثر دافعهای بیوفیلم جهت ورود عوامل خورنده به سمت زیرالیه
است (جدول  .)2شایان ذکر است که مرگ باکتری ،به دلیل
کمبود مواد مغذی برای ادامه حیات و یا ُکند شدن واکنشهای
تنفسی به دلیل تولید ساختارهای فشرده بیوفیلم است.
39
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جدل 2 .دادههای به دست آمده از مدار معادل به منظور تخمین شاخصهای خوردگی در محیط حاوی باکتری در زمانهای ماند متفاوت.

گرچه تشکیل بیوفیلم به افزایش مقاومت به خوردگی
انجامیده است ،اما این افزایش مقاومت به خوردگی خصوصاً
ش خوردگی
در زمان ماندگاری  21روز ،به دلیل تسریع واکن 
در زمانهای کمتر است .همان طور که در جدول  2مشاهده
میشود ،در زمان ماندگاری  7روز ،سرعت خوردگی به بیشترین
مقدار خود رسیده است .سرعت خوردگی باال در زمانهای 10
و  14روز نیز مشاهده میشود .این افزایش سرعت خوردگی به
دلیل اضافه شدن واکنش کاتدی احیای سولفات توسط باکتری
به سایر واکنشهای کاتدی ممکن در محلول ،به افزایش حجم
محصوالت خوردگی و تولید مواد پلیمری برون سلولی در اثر
فعالیت باکتری میانجامد .در نتیجه ،زمینه تشکیل بیوفیلم را
فراهم آورده که پس از آن اثر محافظتی را به همراه میآورد.

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثر گونۀ باکتریایی کلستردیدیوم به عنوان
یک باکتری بیهوازی احیا کننده سولفات بر رفتار خوردگی
فوالد میکروآلیاژ  X42در محلول شبیهسازی شده خاک شور
آزمایشگاهی طی بازههای زمانی  3روز تا  40روز تحت شرایط
تلقیح شده با باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت .مهمترین
دستاوردهای این پژوهش از قرار زیر است:
 -1بررسی میزان سولفید حل شده در محلول حاوی باکتری،
یک روند صعودی از  3روز تا زمان میانی ( 21تا  24روز)
و یک روند از زمان میانی تا  40روز را نشان داد .در دورۀ
زمانی افزایش غلظت سولفید حل شده در محلول ،روند
صعودی نیز در میزان کدورت محلول مشاهده گشت .بر
این مبنا ،باکتری در دورۀ زمانی  3روز تا زمان میانی (21
تا  24روز) در فاز رشد خود بوده است .اما با توجه به
کاهش کدورت محلول و غلظت سولفید در بازۀ زمانی 24
روز تا  40روز ،باکتری وارد دورۀ میرایی خود شده است.
 -2در مرحلۀ رشد باکتری ،دو روند مختلف در میزان اسیدیته
محلول مشاهده گشت .ابتدا اسیدیته از  6/1در سه روز

40

به  5/28در  14روز کاهش و سپس به  8/19در  21روز
افزایش یافت و در همین حدود تا دوره زمانی باالتر باقی
ماند .بر این مبنا ،فعالیت باکتری در مرحلۀ رشد خود را
میتوان با دو سازوکار متفاوت توصیف نمود .در دورۀ اول
فعالیت ( 3تا  14روز) ،باکتری از منبع کربنی الکتات
برای فعالیت خود استفاده مینماید .در صورتیکه در دورۀ
دوم ( 14تا  21روز) ،الکترون مورد نیاز برای تنفس خود
را از فلز دریافت مینماید.
 -3برمبنای آزمون الکتروشیمیایی طیفنگاری امپدانس
الکتروشیمیایی ،در اثر فعالیت باکتری و به دلیل واکنش
کاتدی احیای سولفات ،ابتدا سرعت واکنش خوردگی
افزایش مییابد؛ به نحویکه کمترین مقاومت به خوردگی
در زمان ماندگاری  7روز به میزان .cm2 274 Ωمشاهده
گردید .سپس در اثر محصوالت خوردگی و تولید مادۀ
پلیمری برون سلولی تولید شده توسط با کتری ،بیوفیلم
فشردهای شکل میگیرد که به افزایش قابل توجه مقاومت
به خوردگی به .cm2 7330 Ωمیانجامد .با افزایش زمان
ماندگاری ،به دلیل تخریب بیوفیلم ،اثر محافظتی آن از
بین رفته و مقاومت خوردگی با کاهش چشمگیری به
.cm2 480 Ωدر زمان ماندگاری  40روز میرسد.

 .5تشکر و قدردانی
تقدیر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران
اهواز به دلیل اعطای پژوهانۀ مورد نیاز این پژوهش به شمارۀ
 ،SCU.EM99.222وظیفهای است که با کمال امتنان ادا
میگردد.

1  شماره. 24  دوره. 1400 بهار
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