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  مقدمه  - 1- 1

هاي  افزایش روز افزون جمعیت جهان حاکی از توسعه مناطق شهري و به تبع آن استفاده از روش

هایی براي بهبود خواص خاك  ن را به فکر ابداع روشاك در این مناطق،  مهندسمناسب جهت اصالح خا

هاي نامناسب در مهندسی ژئوتکنیک،  هاي کارآمد براي اصالح رفتار خاك یکی از این روش واداشت،

بهسازي خاك با افزودن موادي  به آن به منظور . تغییر خصوصیات خاك است که به بهسازي موسوم است

جمله  از. پذیرد انجام می...) تراکم پذیري، سختی، مقاومت برشی، نفوذپذیري و(مکانیکی  بهبود خواص

توان به سیمان، قیر، گیرد می هایی که در گذشته استفاده شده و امروز نیز مورد استفاده قرار می افزودنی

مومی مورد استفاده اضافه کردن این مواد به خاك که به طور ع. اشاره نمود... آهک، خاکستر آتشفشانی و

. باشد قرار می گیرند، سمی بوده و ممکن است تاثیرات جدي بر سالمت انسان و محیط زیست داشته

هاي  در سال. کند هاي جدید ایجاب می بنابراین وجود این قبیل مشکالت، زمینه را براي توسعه روش

ازي پایدار است، به نام اخیر، یک روش بهسازي خاك که هم دوستدار محیط زیست و هم یک روش بهس

نتیجه هیدرولیز اوره توسط آنزیم اوره آز  .معرفی شده است) MICP( 1کربنات مرسوب میکروبی کلسی

هاي یابد و کریستال افزایش می ph به واسطه این واکنش آنزیمی، . باشد می جاندارترشح شده از میکرو 

منجر به اتصال ذرات به یکدیگر  نهایتاًکند و  سنگ آهک روي سطح ذرات و بین حفرات خاك رسوب می

  . شود و انسداد حفرات خاك می

در این مطالعه با توجه به نقش انکارناپذیر نانو ذرات در بهسازي خاك، نانوسیلیس نیز به همراه 

 .هاي خاك مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است باکتري در امر بهسازي نمونه

 

 

  

  بیان مساله - 2- 1

                                                
١Microbial induced Calcite Precipitation-MICP 
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از . استمتفاوتی پیشنهاد و اجرا شده هايروش ،فیزیکی خاكظور بهبود مشخصات امروزه به من

دد ابداع صزیست و مسائل اقتصادي باعث شده که مهندسان در سویی مسائلی همانند آلودگی محیط

روش کشت باکتري به منظور بهبود . هاي جدیدي براي بهتر کردن مشخصات مکانیکی خاك باشندروش

هاي آن نسبت به هاي نوینی است که در دهه اخیر مطرح گردیده و با توجه به مزیتشخاك از جمله رو

در این روش با کشت باکتري در محیط . ها داردها زمینه رشد فراوانی نسبت به سایر روشسایر روش

کشت مخصوص به خود باکتري و اضافه کردن آن، به همراه محلول کلسیم کلرید و اوره به خاك، شرایط 

در واقع کلسیم کربنات حاصله از واکنش اخیر به عنوان . شودیا میهزم براي تولید کلسیم کربنات مال

  .نوعی چسب براي پایداري خاك عمل کرده و خواص فیزیکی خاك بهبود می یابد

  

  هاي پژوهشسوال - 3- 1

  می باشد ؟ شیمیاییهاي هاي زیست فناوري بیشتر از روشآیا تاثیر روش .1

 پذیر است ؟با روش زیست فناوري امکاننو فناوري ناآیا ترکیب  .2

 چه ) نانو ذرات و روش زیست فناوري همانند استفاده ازترکیب( پذیر بودندر صورت امکان .3

 دهد ؟تغییري در پارامترهاي فیزیکی و مقاومت خاك مساله دار رخ می           

  

  هاي پژوهشفرضیه - 4- 1

 .کلسیم بر بهبود خواص فیزیکی خاك تاثیر دارندنده کربناتتولید کن) باکتري هاي(ریزجانداران  -1

 .بر بهبود خواص فیزیکی خاك تاثیر دارند) احتماال نانو سیلیس( استفاده از نانو ذرات -2

 

  اهداف پژوهش -5- 1

 . نانو ذرات بر خواص فیزیکی و بهسازي خاك و )هاباکتري(ریزجانداران  تاثیر تعیین .1

 .کیبی از دو روشتعیین کارآیی استفاده تر   .2

 

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 6- 1
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و نیز کمبود مناطق داراي خصوصیات  هاي عمرانیدر چند سال اخیر، با گسترش زیرساخت

وجود مشکالتی از . ژئوتکنیکی مناسب جهت ساخت و ساز، بهسازي خاك اهمیت زیادي پیدا کرده است

دودیت در عمق بهسازي و دغدغه مسائل زیست قبیل نیاز به صرف انرژي بسیار باال به لحاظ اجرا، مح

هاي جدید و سازگار با محیط زیست براي بهسازي و تقویت خاك محیطی سبب تقاضاي بیشتر براي روش

شیمی و هاي عمرانی، ژئوهایی که به تازگی با پیوند رشتهیکی از روش. در حال افزایش باشد

هاي اجرائی پایین مورد توجه ا محیط زیست و هزینهمیکروبیولوژي به وجود آمده و به دلیل سازگاري ب

استفاده از این روش در . رسوب میکروبی کلسیم کربنات نام دارد مهندسی عمران قرار گرفته است،

هاي آلوده و هاي نامناسب و ضعیف، کنترل و پاکسازي خاكدار،  تقویت خاكهاي مسالهبهسازي خاك

  .بر داشته است بسیاري موارد دیگر نتایج مطلوبی در

    

  ساختار پایان نامه - 7- 1

زیربخش  6به  "کلیات پژوهش"فصل اول با عنوان . فصل تنظیم شده است ششنامه در این پایان

پژوهش در آن  اهمیت، ضرورت و سؤاالتاهداف،  بیان مساله، ي شده است؛ که مواردي همچونبند میتقس

به صورت دقیق و ریز  به فرآیند رسوب  "ري پژوهشمبانی نظ"فصل دوم با عنوان  .گنجانده شده است

هم چنین عوامل مهم . اي پرداخته شده استمیکروبی کلسیم کربنات از ابعاد گوناگون و به صورت بنیه

 " پیشینه پژوهش "در فصل سوم با عنوان . .تاثیرگذار بر این فرآیند به صورت کامل تشریح شده است

. که در بعد آزمایشگاهی و بزرگ مقیاس انجام گرفته تشریح شده است پیشینه اي از مهم ترین تحقیقاتی

مواد مورد استفاده در این ، است مشخص شده " مواد و روش پژوهش "در فصل چهارم که با عنوان 

ساخت و  و سیمانتاسیون، انتخاب و آماده سازي محلول هاي باکتريدلیل ، نوع خاكنامه از جمله پایان

نامه به صورت و همچنین روند انجام کار آزمایشگاهی پایانتزریق  نحوهاي آزمایش وهآماده سازي قالب

نتایج مطالعات  "نتایج و یافته هاي پژوهش "در فصل پنجم با عنوان  تفصیل شرح داده شده است

در فصل . در این فصل گنجانده شده است ها آنآزمایشگاهی از جمله نمودارها و بحث و بررسی بر روي 

ارائه شده  پنجمآنچه که در فصل  ازهاي کلی به دست آمده گیرينتیجه "يریگ جهینت "ا عنوان ب ششم
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ي موضوعات پیشنهادي براي مطالعات آینده همچنین این فصل دربردارنده. است است، قرار داده شده
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  :دومفصل 

  پژوهشمبانی نظري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   مقدمه - 1- 2
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هاي بیوشیمیایی که در این فرایند و واکنشسیمانتاسیون زیستی در این فصل به مطالعه فرایند 

  .است دخیل هستند، همچنین عوامل موثر بر این فرایند و نقش آن در بهسازي پرداخته شده

  

  زیستیسیمانتاسیون  - 2- 2

لسیم کربنات در فرآیندهاي توانند باعث ایجاد رسوب میکروبی کهستند که می جاندارانسه گروه از 

  : متابولیسم شان شوند

   ژنوچرخه نیتر شاملجانداران  )باکتري کاهنده سولفات  ج )فتوسنتزي   ب جانداران  )الف

رسوب میکروبی کلسیم ترین شکل  گیري متداول هاي آبی  باعث شکلفتوسنتزي در محیط جانداران

کربنات شکل  ون هاي کلسیم اتفاق می افتد، کلسیمموقعی که این واکنش در حضور ی .شوند می کربنات

  .گیرد می
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هاي کربنات و تعدیل محیط در راستاي رسوب هم با ایجاد یون) دگرپرور( هیتروتروفیک جانداران

کاهش  اسیدها،به وسیله ترکیب آمینو شامل چرخه نیتروژن نیز نجاندارا .باعث رسوب کلسیت می شوند

 ساز و کارترین ساده. توانند باعث ایجاد رسوب میکروبی کلسیم کربنات شوند هیدرولیز اوره می و نیترات

که منجر به  می باشد 1در ایجاد رسوب میکروبی کلسیم کربنات هیدرولیز اوره به وسیله آنزیم اوره آز

  .شود هاي کربنات در حضور آمونیوم میتولید یون

  

  زیستینقش فرآیندهاي  - 3- 2

                                                
1 Urease 
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هاي و فرآورده تواند کنترل و مدیریت زمان و واکنش شیمیایی را تسهیل کندمی زیستیفعالیت 

 این فعالیت بر مبناي حضور باکتري در زیر .تواند خواص خاك را بهبود بخشدفرعی حاصل از این کار می

هاي میکروب. تواند مورد تامل قرار گیرد می توانند فعال بمانند ها میکه باکتريسطح و بازه زمانی 

ها براي تعداد زیادي از میکروب ،به همین دلیل و بسیار کوچک هستند استفاده شده در این فرآیند

سلول زنده وجود  109 در هر گرم خاك نزدیک به سطح زمین، بیشتر از .شوند بهسازي به کار برده می

متري از سطح  30در عمق  ). 1،1998ویت من(و این تمرکز جمعیت با افزایش عمق کاهش می یابد رددا

هایی  شمار میکروب).  1998ویت من،(و این تمرکز جمعیت با افزایش عمق کاهش می یابدزمین تعداد

خیلی کوچک  ها اصالتاًاگرچه آن .مورد استفاده قرار گیرند متعدد است زیستیکه می توانند در بهسازي 

گیرند مورد استفاده قرار می زیستیکه براي تحقیقات بهسازي  یریزجاندارانتخمین زده می شود  ؛هستند

ها مدیریت و و فرآیندهاي که آن ) 2003، 2مادیگان و مارتینکو(بیلیون سال عمر دارند  5/1بیش از 

   ). 2008، 3تنبول(توانند بیش از این زمان ادامه داشته باشد کنند میکنترل می

این . کند، زمان واکنش را کنترل میزیستیخاك، شبکه واکنش شیمیایی بهبود  زیستیدر بهسازي 

به طور نمونه جمعیت میکروبی خاك درجا یا از طریق .شود فرآیند با تغییر مواد شیمیایی خاك انجام می

در هر دو روش، . گرددیت میشود و  یا با تزریق میکروب هاي بیشتر تقوتزریق مواد مغذي تحریک می

هدف افزایش سطح فعالیت و غلظت جمعیت میکروبی تا سطح مورد نیاز که شروع یک واکنش شیمیایی 

ها و مواد شیمیایی درون  کنترل زمان واکنش، جابجایی و توزیع فضایی میکروب. پایدار است می باشد

  .کند خاك را تنظیم می

) دگرگون شونده( 4ایت به وسیله نرخ پروسه متابولیکنرخ نهایی و مطلوب رسوب کلسیت در نه

  .آیدمیکروبی و یا به وسیله واکنش هاي شیمیایی موجود به دست می

  

  باکتري و خاك - 1- 2-3

                                                
1 Whitman 
2 Madigan and Martinko 
3 Bolton 
4 Metabolic 
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، باکتري ها در خاك بسیار فراوانند و در هر گرم از خاك خشک در ریزجانداراندر میان تمامی 

وجود دارد،به طوریکه عموما با افزایش عمق جمعیت  حدود باکتري 1010تا  108نزدیکی سطح زمین در

درصد انواع مختلفی از باکتري ها که عمدتا در خاك یافت می شوند در جدول زیر آورده . کاهش می یابد

 .شده است

 

 )2010، 1اوزدوقان(خاك  ریزجاندارانهاي معمولی موجود در خاك نسبت به کل درصد باکتري :1- 2جدول 

  

  گونه باکتري  هاي موجود در خاك ریزجانداران درصد نسبت به کل

 Arthrobacter  60تا  5

  Bacillus  67تا  7

  Pseudomonas  15تا  3

٢٠>  Agrobacterum  

  Alcaligenes  12تا  2

  Flavobacterium  10تا  2

۵<  Others  

  

ها سولفات ها،فسفات گیري محدوده وسیعی از مواد معدنی مثل اکسیدها،در شکل ریزجاندارانتاثیر 

ها در خاك به واسطه  تبدیل شیمیایی فلز و یون). 1997، 2فورتین(است  ها به اثبات رسیدهو سیلیکات

چسباند هاي خاك را به هم می اکسید سیلیکا، که دانه رسوب دي. شود هاي خاك انجام میریزجانداران

از  )2006، 4دي یانگ(میکروبی اوره  ، و رسوب کلسیم کربنات به واسطه هیدرولیز)2008، 3ایوانف و چو(

گرفته به  برمبناي مطالعات صورت .افتدهاي  رسوب هستند که در طبیعت اتفاق میترین  روشمتداول

                                                
1 Ozdogan 
2 Fortin 
3 Ivanov and Chu 
4 Dejong 
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میکرومتر عبور کند، در  4/0 تواند از حفرات کوچکتر از، باکتري خاك نمی)1میشل و سانتامارینا(وسیله 

  . هستند میکرومتر 6/0گتر از حالی که قارچ و موجودات میکروسکوپی بزر

اي شکل هستند یا میله و گرد، حلزونی؛باشندل و ابعاد داراي فراوانی زیادي میاشکاها در باکتري

هاي مورد استفاده در تولید رسوب، این هاي خاك و اندازه باکتريبا توجه به اندازه دانه). 2،2005فریتز(

اي که طیف وسیعی از خاك را تشکیل لتی ، رسی و ماسهها بر اساس شکل زیر در خاك هاي سیباکتري

  .می دهند، قابلیت فعالیت اوره آز و تولید رسوب کلسیت را خواهند داشت

  

 

 )2010دیانگ، ( ه ذرات مختلف خاك و انداز ریزجاندارانمقایسه اندازه : 1- 1 شکل

 

 

 

کلسیت زیستیسیمانتاسیون  - 2- 2-3  

                                                
1 Mitchel and Santamarina 
2 Fritzes 
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، اوره آز و آمونیوم از طریق یک سري از هباسیلوس پاستورتواند در نتیجه برهم کنش لسیت میرسوب ک 

 ترین منبع کربنات خاك و اساساً کلسیت عمده ).2000، 1بانگ(واکنش هاي بیوشیمیایی پیچیده باشد 

وده و نقش قلیایی خاك ب ریزجاندارانترین  عمده 2هباسیلوس پاستور. گیرداي شکل میدر نواحی ریشه

کند، که اوره را به آمونیوم و دي اکسید کربن  مهمی در سیمانتاسیون به وسیله تولید اوره آز ایفا می

  . شود ، باعث رسوب کلسیت میداده محیط را افزایش ph آمونیاك).  2009، 3سردا(هیدرولیز می کند 

 

 

  )2008 ،4نتایامو(فرآیند رسوب میکروبی کلسیت به وسیله هیدرولیز اوره  :2-2شکل

  
  

شیمیایی کلسیت - ژئوتکنیکی- رسوب بیولوژي - 3- 2-3  

باکتري  .همکاري زیست فناوري و ژئوتکنیک، دانش نوین بیوژئوتکنولوژي را بنا نهاده است

شود و متابولیسم هاي اوره آز بسیاري را شامل میباکتري قلیایی خاك که آنزیم 5اسپوروسارسینا پاستوره

). 1996، 6فریس(یابد وسیله میکروب و تجزیه آن به آمونیاك و دي اکسید کربن ادامه میبا تغذیه اوره به 

آمونیاك به یون مثبت آمونیوم و دي اکسید کربن، و : دو واکنش شیمیایی به طور همزمان اتفاق می افتد

                                                
1 Bang 
2 Bacillus Pasteurii 
3 Sarda 
4 Montaya 
5 Sprosarsina Pasteurii 
6 Ferris 
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تروژن ده هاي هیدروکسیل نی تولید یون. شوند کربنات و بی کربنات تبدیل می هاي یونکربنیک اسید به 

  .یابدتواند سطح اشباع را کاهش داده، بنابراین پتانسیل روانگرایی کاهش می می

 

  رسوب میکروبی کلسیم کربنات - 4- 2

ها در حوزه بیوژئوتکنولوژي است که با  رسوب میکروبی کلسیم کربنات  از جمله جدیدترین روش

بلورهاي کلسیت بر  ؛کندصورت برجا می ها اقدام به ساخت سیمان کلسیم کربنات بهاستفاده از باکتري

. کنندهاي خاك را پر میاي بین دانهچسبد و بدین ترتیب بخشی از فضاي حفرهروي ذرات خاك می

اي منجر به ایجاد ارتباط و پیوند ها، در فضاهاي کوچک بین دانههاي کلسیت وچسبندگی ناشی از آنبلور

اي خاك، باعث افزایش مقاومت و سختی خاك ندگی بین دانههاي خاك شده و با افزایش چسبمیان دانه

شود، البته نامیده میاسپوروسارسینا پاستوره شود که در این نوع بهسازي از باکتري استفاده می .گردندمی

 ریزجانداراناین  .شوندتحت شرایط هوازي کشت می ریزجانداراناین . شودبه طور طبیعی نیز یافت می

سوسپانسیون شامل باکتري به خاك تزریق شده و با محلول اوره و . شوندزي کشت میتحت شرایط هوا

  .شودکلسیم کلرید تغذیه می

  

  سیمانتاسیون زیستی ساز و کار - 1- 2-4

در روش اول کلسیت در . در طبیعت دو فرآیند براي ایجاد رسوب درجاي کلسیت وجود دارد

این ). 2010اوزدوقان، (حیط دریایی شکل می گیرد شرایطی اشباع با کربنات کلسیم و تحت تبخیر م

هاي تواند به کمک واکنشدر روش دوم، کلسیت می. افتد حالت بیشتر در مناطق گرمسیري اتفاق می

شرایط . باشد ها ایجاد شود که این روش مبناي بهسازي میکروبی خاك میشیمیایی در سطوح دانه

حیطی، نفوذپذیري، ساختار و ترکیبات خاك بر فرآیند شیمیایی، م متعددي از قبیل شرایط فیزیکی،

هاي بیوشیمیایی، یک سري از واکنش). 2001، 1اسماعیل(باشند  رسوب زدایی و سیمانتاسیون موثر می

قلیایی خاك بوده، به واسطه تولید اوره آز و هیدرولیز اوره  ریزجاندارانترین ، فراوانباسیلوس پاستورهمثل 

، این باکتري به دلیل فعالیت اوره آز ) 2009( مطابق با سردا. کنندمهمی ایفا می در سیمانتاسیون نقش

                                                
1 Ismail 
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ها جهت بهسازي و تثبیت استفاده گردیده باال، تولید رسوب باالیی داشته و در بیشتر تحقیقات از آن

است در حال حاضر از آن با عنوان ) باسیلوس پاستوره(این سویه که داراي نام علمی  .است

محلولی که براي کشت باکتري مورد ).  2006میشل و فریس، ( شودیاد می) وسارسینا پاستورهاسپور(

دیفکو و (است  1براث نوترینت ، اوره و)NaHCO3( ،)NH4Cl( ،)CaCl2(شامل  گیرد،استفاده قرا می

ش هیدرولیز اوره با استفاده از اوره به عنوان منبع انرژي، باعث ایجاد واکن هاسپوروسارسینا پاستور ).2باکتو

شرایط مطلوبی را ایجاد  phنماید و به طبع آن افزایش شده، آمونیاك و دي اکسید کربن تولید می

   :این موارد می تواند به وسیله معادله زیر توجیه شود. میکند

)2-2                                                           (
2 2 2 3 2

               ( )                     (

2

)

NH CO NH

Urea Ammonia

H O NH CO    
  

  

افتد، که در این دو واکنش آمونیاك و دي مزمان با هیدرولیز اوره، دو واکنش در حضور آب اتفاق میه

. تبدیل می شوند) (، و یون منفی کربنیک اسید )(اکسید کربن به یون مثبت آمونیوم 

OH(زایش یون هاي هیدروکسیدمی گردد، و این عامل هم باعث اف phتولید یون آمونیوم باعث افزایش 
-

، )2010اوزدوقان، (باالتر را ترجیح می دهند  phبه طوریکه این باکتري ها شرایط محیطی با . می شود) 

-یک شرایط محیطی ایده آل را براي باکتري جهت تغذیه از اوره و انجام واکنش فراهم می ph افزایش

   .نماید

)2-3                                  (                                         
3 2 4

32     

2 2 2

      CO

NH H O NH OH

OH HCO

 

 

  

 
  

هاي کربنیک و هیدروکسید هاي کلسیم جدا شده از کلسیم کلرید با یونشود یونباعث می ph افزایش

 )-OH(هاي باکتري به دلیل وجود یون هاي سلول. شکل بگیرد) CaCO3(واکنش داده و کلسیم کربنات 

هاي خاك که داراي سطح باالیی از مواد اره خارجی خود، داراي بار منفی شده و به سطح دانهبر روي دیو

در نتیجه این رسوبات بیشتر در سطح ).  2010دیانگ، (گردد باشد، جذب میمغذي نسبت به اطراف می

                                                
1 Nutrient broth 
2 Difco and Bacto 
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هاي خاك بین دانههایی ها اتفاق افتاده و این مساله باعث ایجاد پلهاي بین دانههاي خاك و گلوگاهدانه

   .نمایدشده و ذرات را به هم متصل می

)2-4(                                                    
2 3

3 2         Ca HCO OH CaCO H O      

  

  باسیلوس پاستوره -2- 2-4

توان به دو گروه متمایز تقسیم نمود، برمبناي واکنش اوره آزشان به هاي اوره آز را میباکتري

 در طی فرآیند سیمانتاسیون،. باکتري هایی که فعالیت اوره آز دارند و باکتري هایی که ندارند:  مآمونیو

شود به ی که فعالیت اوره آزشان منع نمیجاندارانریزتنها . شودهاي باالیی از اوره هیدرولیز میغلظت

محیطی سالم داشته باشد،  بایستی الزاماتی را در قبال شرایط زیست جاندار. وسیله آمونیوم مفید هستند

به محیط زیست،  جاندار رهاسازي ایمنبه منظور . به عالوه در بیوسیمانتاسیون نیز باید چنین باشد

باشد که ممکن است باعث افزایش بیماري  هاي قابل انتقالژنبایستی آن بیماري زا نبوده و فاقد هر گونه 

از نظر بیوسیمانتاسیون و زیست محیطی،  شود، در این بین هاي موجود در محیط زیستدر گونه

  .منبع اوره خوبی براي بیوسیمانتاسیون دارد اسپوروسارسینا پاستوره

  

  همراه با فعالیت اوره آز ریزجانداران: 2- 2جدول 

  
بیماري زا نبودن یا دستکاري 

  ژنتیکی نشده باشد

  ریزجانداران  فعالیت باال  توسط آمونیوم متوقف نمی شود

 Sporosarcina pasteurii  بتمث  مثبت  مثبت

  Proteus vulgaris  شناخته نشده  مثبت  حد وسط

  Proteys mirabilis  شناخته نشده  مثبت  منفی

  Helicobacter pylori  مثبت  مثبت  منفی

  Mocllicutes  مثبت  مثبت  منفی
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  هیدرولیز اوره -3- 2-4

این پتانسیل وجود دارد . شودت کنترل میهاي تولید کربنابه آسانی در واکنش هیدرولیز اوره عمدتاً

ناپذیر هیدرولیز اوره یک واکنش برگشت. هاي باالیی از کربنات در بازه زمانی کوتاهی تولید شودکه غلظت

  .گیرددهد و آمونیوم و کربنات شکل میاست که در آن اوره با آب واکنش می

)2-5               (                            2
2 2 4 32

        2 2ureaseCO NH H O NH CO     

بیشتر ) (هاي کربنات از  مقدار کربنات ، در غالب گونه)(طبیعی، بی کربنات phدر 

) (، آمونیوم  phدر نتیجه افزایش . در جهت حفظ تعادل می شود  phاست و این امر باعث افزایش

هیدرولیز شیمیایی اوره یک پروسه . کند تا به تعادل برسدمی )NH3(شروع به تجزیه شدن به آمونیاك 

اوره آز . کندتر میبرابر سریع 1014بسیار آهسته است اما آنزیم اوره آز واکنش را در حد قابل توجهی تا 

هاي بسیاري یافت می شود، شامل باکتري هاي زیادي، بعضی مخمر، و جاندارعمدتا به صورت آنزیم در 

شود در هر گرم از اي که در محلول آبی هیدرولیز میمیزان اوره). 2004  ،1نویف( عالی بعضی گیاهان

دانههاي مختلفی در دسترس است، از اوره آز در شکل. اي به گونه دیگر متفاوت استتوده زیستی از گونه

). 2004فن، وی(جک بین متداول ترین منبع تجاري موجود اوره آز است . خالصتا پودر  هاي آسیاب شده

هاي کربنات با نسبت هیدرولیز اوره یون. است هاسپوروسارسینا پاستورمهم ترین منبع اوره آز باکتري 

تواند به طور موثري افزایش اگر غلظت اوره باالتر رود، کلسیم کربنات می. کندموالر یک به یک تولید می

رولیز اوره براي مقادیر باالي رسوب هید. باشدیابد که این یک پارامتر کلیدي در رسوب کلسیت می

تولید  کند، بلکه هم چنینباالتري را فراهم می  phمیکروبی کلسیم کربنات ایده آل است چراکه نه تنها 

  .کندکربنات می

                                                
1 Whiffin 
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  هاي کلسیترشد کریستال - 4- 2-4

انواع کلسیم کربنات معدنی  .کنندشروع به رشد می پایدار شکل بگیرد،هسته به محض اینکه 

رشد  کار و سازاي و قابلیت انحالل مختلف و در نتیجه تواند شکل بگیرد، با ساختار شبکهمختلفی می

که تابعی از فوق اشباع، درجه حرارت، ومحلول شیمیایی می ) تک هسته، چند هسته، مارپیچی(مختلف 

) 2کلسیت ) 1: رسوب کلسیم کربنات داراي چند ریخت یا پلی مرف متفاوت است که عبارتند از .باشد

ها بر اساس مقاومت، به ترتیب کلسیت داراي بیشترین مرف بندي این پلیدر طبقه. واتریت) 3آراگونیت 

از نظر ظاهري نیز کلسیت به شکل لوزي و . مقاومت و بعد از آن واتریت و در آخر آراگونیت قرار دارد

آراگونیت نیز به صورت سوزن شود و اي تشکیل میهاي کروي و صفحه واتریت به شکل. مربعی است

  ).2005، 1مک جیل( باشد شکل می

  

  فاکتور هاي تاثیرگذار در عملکرد رسوب میکروبی کلسیم کربنات - 5- 2

  مواد مغذي - 1- 2-5

بنابراین، تامین متداول مواد مغذي براي نمونه خاك در طی  ;مواد مغذي منبع انرژي باکتري هستند

گرم بر هر لیتر نوترینت براث را به محلول  سههاي قبلی افزودن گزارش. فرآیند بهسازي ضروري است

توانند  اطمینان این مواد مغذي می. کندبهسازي به منظور رشد و تداوم  باکتري اوره آزي پیشنهاد می

شود و رشد رسوب کلسیت به طوریکه به سطح بخش باشند از اینکه باکتري در بازه طوالنی تقویت می

 .یابیمي دست میمطلوبی از بهساز

  

  سازگاري باکتري -2- 2-5

هاي اوره آزي موقع انتقال باکتري به خاك براي بهسازي ضروري تطابق یا سازگاري هندسی باکتري

ها مشهورترین باکتري. تواند تاثیرگذار باشدبسته به اندازه میکروب و ترکیب خاك، اندازه حفره می. است

                                                
1 Gal 
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هاي خاك در امتداد میکروب. میکرومتر است 3تا  5/0 باکتري ها ازاندازه . در خاك هستند ریزجانداران

مقدار قابل توجه سیلت و رس . شوندکنند، یا منتشر میدهانه یا منافذ گلوگاهی مابین ذرات حرکت می

این ممانعت در توزیع باکتري در خاك تاثیر . کنددر خاك در راستاي حرکت باکتري ممانعت ایجاد می

براین ضروري است که نوع خاك، اندازه منافذ گلوگاهی، و اندازه باکتري موقع انتخاب نوع بنا. گذاردمی

  .مناسب باکتري براي فرآیند  بهسازي در نظر بگیریم

  

  غلظت واکنش دهنده - 3- 2-5

بر حسب وزن،  . کندیک محلول هم مول از دو واکنش دهنده تبدیل بهتري را به کلسیت فراهم می

غلظت . یابی به تولید کامل کلسیت ضروري استره و کلسیم کلرید به منظور دستبراي او 5/2 نسبت

غلظت باالتر اوره و کلسیم کلرید مقدار کلسیت رسوبی . تاثیرگذار است MICPها و شوري در روندمحلول

کند به اطمینان از سطح اوره غلظت پایین تر اوره و کلسیم کلرید هم کمک می. دهدرا گسترش می

نسبت کلسیت  در دسترس است ولی در غلظت  باال حتی MICPاوره آز در فرآیند. به آمونیاك تبدیلی

با افزودن غلظت باالیی از محلول واکنش . یابدرسوبی و ترکیب کلسیت باغلظت واکنش دهنده کاهش می

ز تولیدي کند براي ورود آنزیم اوره آآید و زمینه را مهیا میدهنده ترکیب بیشتري از کلسیت بدست می

 .دهدهاي متداول محلول به خاك مقدار کلسیت را افزایش میتزریق. به خاك را

  

  تثبیت و توزیع باکتري در خاك -4- 2-5

شود باکتري اوره آز مثبت بایستی به طور یکنواخت توزیع شده و در جایی که به خاك تزریق می

هاي خاصی از اکتري تنها در مکانهاي تزریقی غیر صحیح ممکن است باعث شود بروش. تثبیت شود

، تزریق غیر رقیق محلول باکتري، به اندازه 1مطابق با نظریه هارکس. خاك قرار گیرد یا از خاك خارج شود

. تواند باعث شود تمامی محلول باکتري تزریقی به طور موفقیت آمیزي در خاك بماندحجم حفرات، می

                                                
1 Harkes teory 
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هاي شود تاآن ها در فاصلههاي  با شوري پایین باعث میهاي کم و مقاومت جذبی باکتري در محلولیون

  .دور از هم قرار بگیرند

 

 

  

2-5 -5- ph   

آنزیم اوره آز به . شودشود که اوره به وسیله آنزیم اوره آز تجزیه میرسوب کلسیت زمانی شروع می

مثل بسیاري . گیردمیوسیله فعالیت متابولیک میکروبی و در نتیجه، هیدرولیز اوره در اطراف سلول شکل 

براي آنزیم   phمقدار بهینه  1استوك فیشر. فعال است  phها، آنزیم اوره آز تنها در رنج معینی از از آنزیم

و همکاران تایید  2تعیین کرد و این یافته در مطالعات بعدي به وسیله ایوانز 8تا  5/7اوره آز را در محدوده 

بسیاري از تحقیقات . یابدبه سرعت افزایش می 8تا  ph  6ره آز از استوك فیشر دریافت که فعالیت او. شد

  .یابدباالست و به تدریج کاهش می =ph 8در  دهد که فعالیت اوره آزنشان می

  

  زمان واکنش - 6- 2-5

هایی از ماسه بهسازي شده به روش نمونه. است MICPزمان واکنش یک فاکتور کلیدي در 

MICP  ها  زمان واکنش نمونه. خواص خاك مورد مطالعه قرار گرفتند واکنش و براي بررسی تاثیر زمان

ها بالفاصله بعد از اتمام آخرین چرخه تزریق به حد کافی قوي نبودند متغیر در نظر گرفته شد، اما نمونه

  .ها برداشته شوندکه از قالب

آز با افزایش  چگالی نوري  بر مبناي نتایج مطالعات مختلف، هر دو مورد راندمان و فعالیت ویژه اوره

با افزایش زمان، افزایش در نرخ رسوب اتفاق افتاده، و اما این میزان رسوب در .  باکتري افزایش می یابد

است بدین صورت توجیه شود که باکتري به وسیله  ممکناین . روزهاي اولیه بیشتر از روزهاي دیگر هست

 به عالوه، کلسیم کربنات رسوبی حجم . یابدم کاهش هاي کلسیت محاصره شده و فعالیت آنزیکریستال

                                                
1 Stocks- Fischer 
2 Evans 
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Abstract: 

Soil has a great role in construction of any structure over time. The need to treat poor 

soils became one of the most obvious parts of the construction projects. That is likely soil 

improvement in anywhere is predictable. In order to improve the mechanical properties of 

soil (cohesion, friction, stiffness), various improvement methods are available. Some of the 

methods, like chemicals methods, cause environmental problems which limit their usage. 

In this study, for stabilization of soil, Microbially Induced Calcite Precipitation (MICP) 

method was used which is a green and sustainable soil improvement technique. In this 

method, urea is hydrolyzed by bacteria (urease-producing bacteria) and calcium carbonate 

precipitation is formed by a network of biochemical reactions. precipitation of calcium 

carbonate in the soil matrix binds sand particles together at particle-particle contacts and 

thus results in increasing the strength and stiffness of the soil. A laboratory study was 

conducted to investigate the influence of various factors on the shear strength parameters 

MICP-treated sandy soil. These factors include reactant concentration (0.25- 0.5- 0.75)M, 

curing time (3-7-14)days, bacterial compatibility with nano-particle. The test results 

showed that the shear strength parameters can be improved by this new technique so that 

the soil cohesion is from 0.1 to 186 kpa and the angle of internal friction soil reaches about 

35.6 degress, which shows an increase of 12 % compared to untreated sand. 

 

Keywords: Ground improvement, Microbial induced calcite precipitation, Shear strength 
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