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 مقدمه  -1-1

اين افزايش جمعیت باعث مهاجرت مردم به شهرها و کالن  و جمعیت جهان در حال افزايش است

باشد که در بسیاری از اين پروژه ها نیاز  شهرها شده است. هرساله هزاران پروژه عمراني در حال اجرا مي

های مالي و زيست محیطي سنگیني را به جوامع انساني تحمیل  به اصالح خاک مشهود است که هزينه

های جايگزين تثبیت و يا بهسازی خاک بیش از  ن شرايط، ضرورت ايجاد روشنمايد. با توجه به اي مي

گردد. روشي که هم از نظر اقتصادی مناسب باشد و هم از نظر زيست محیطي سازگار با  پیش احساس مي

های  های در دسترس، روش طبیعت باشد. با توجه به شرايط منطقه، امکانات موجود و مواد و دستگاه

توان به روش تعويض خاک،  ها مي گردد که از جمله اين روش بهسازی خاک استفاده ميمتفاوتي برای 

های  های استاتیکي و دينامیکي، بهسازی خاک با روش های مکانیکي مانند پیش بار گذاری، روش روش

از های تزريق اشاره نمود. يکي  هاالیاف گیاهي و شیمیايي و روش گوناگون مانند آهک، سیمان، قیر، آنزيم

هايي که به تازگي با ادغام چند رشته مهندسي از قبیل عمران، بیوشیمي و میکروبیولوژی به وجود  روش

نام دارد. در اين روش که  1اصالح بیولوژيکي خاک يا القای میکروبیولوژيکي رسوب کلسیت آمده است،

باشد، از گونه خاصي باکتری که توانايي هیدرولیز اوره  الهام گرفته از فرآيند تولید ماسه سنگ از ماسه مي

خاصیت رسوب  از طريقکند و  گردد که به طور طبیعي در خاک زندگي مي را داشته باشد استفاده مي

 .(8313 8يانگد) شود های خاک به يکديگر مي باعث اتصال دانه زايي

( يکي از مواد معدني رايج در زمین است. رسوب کلسیم کربنات يک پديده رايج CaCO3کلسیم کربنات )

ها يافت  های دريا،  آب شیرين و خاک شود و در آب های طبیعي تشکیل مي ها و سنگ است که در سخره

خاک با استفاده از میکروارگانیزم  اصالح بیولوژيکي (.1552 1؛ ارلیک1555و همکاران  0)کاستانیرشود  مي

دانشگاه محقق اردبیلي، برای اولین بار در اين پايان  ها که با ايجاد رسوب کلسیم کربنات همراه است، در
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ها بلکه باعث کمک به  نامه با موفقیت مورد بررسي قرار گرفته است که نه تنها موجب کاهش هزينه

 گردد. شرايط زيست محیطي منطقه نیز مي

 ضرورت انجام پژوهش -1-2

های موجود در بهسازی خاک انرژی مکانیکي يا مواد ساخته شده توسط بشر را مورد اکثر روش

دهند که هر دو اين موارد انرژی قابل توجهي برای ساختن يا نصب نیاز دارند. از سوی استفاده قرار مي

تزريق دوغاب  1571که در سال  به طوریهايي را برای محیط زيست ايجاد کرده، ها نگرانيديگر اين روش

های نوع مسمومیت آبي در ژاپن شد که به ممنوعیت مصرف کلیه دوغاب 9اکرالمید موجب ايجاد 

(. در برخي کشورهای ديگر نیز در حال حاضر پیشنهاد منع مصرف کلیه 8313)ديانگ،  شیمیايي انجامید

باشد. از اين رو محققان در حال بررسي ميمواد مصنوعي ساخت بشر برای تزريق و بهسازی خاک در 

های جديد، کم هزينه و دوستدار محیط زيست جهت بهسازی خاک های اخیر همواره به دنبال روشسال

 اند. بوده

هايي که به تازگي با ادغام چند رشته مهندسي از قبیل عمران، بیوشیمي و يکي از روش

 Microbial Induced Carbonate)کلسیم کربنات میکروبیولوژی بوجود آمده است رسوب میکروبي 

Precipitation- MICP)  نام دارد. در اين روش که الهام گرفته از فرآيند تولید ماسه سنگ از ماسه در

کنند های اسپوردار که به صورت طبیعي در داخل خاک زندگي ميباشد، از گونه خاص باکتریطبیعت مي

شده و با استفاده از مواد افزودني ديگر شامل اوره و کلريد کلسیم،  و خاصیت رسوب زايي دارند استفاده

-های شیمیايي در خاک باعث ايجاد رسوب در بین ذرات خاک شده و دانهها با انجام واکنشاين باکتری

 (.8332، 1نمايند )ايوانف و چوهای خاک را به هم متصل مي

با  Deltaresمیالدی توسط شرکت  8331برای بهسازی خاک، از سال  MICPاستفاده از روش 

متری  سانتي 16روی يک استوانه در هلند با آزمايش فشاری تک محوره  Delftهمکاری اساتید دانشگاه 

را با آزمايش برش مورد بررسي قرار  MICPديانگ و همکاران اثرات روش  8336در سال صورت گرفت. 

های مختلف خاک پس از بهسازی پرداختند، ويفین و همکاران به بررسي مولفه 8337دادند، در سال 
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های عملي برای بهسازی بیولوژيکي خاک در محل پرداختند. به بررسي روش 8332ايوانف و چو در سال 

ن پاسن و همکاران، مورالس و همکاران برروی نیز ديانگ و همکاران، و 8313و  8335های در سال

اند )ديانگ، برای تزريق مواد بیولوژيکي به داخل خاک تحقیقاتي صورت داده Up-scallingمدلسازی و 

 (.8335؛ ديانگ و همکاران، 8332؛ ايوانف و چو، 8313

ولین بار در بر همین اساس پژوهش حاضر جهت بررسي و ارزيابي عملکرد اين فرآيند در خاک برای ا

سازی سويه باکتری و  دانشگاه محقق اردبیلي تعريف گرديد. در اين پژوهش سعي بر آن است که با آماده

رشد و کشت آن در آزمايشگاه، امکان انجام فرآيند در محیط آزمايشگاهي ارزيابي گردد. سپس با آماده 

 ها انجام شود.های آزمايش برش مستقیم بر روی نمونهسازی نمونه
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 مقدمه -2-1

ها به  . اين تکنیکاستکیفیت عامل بهبود، نیازمند تکامل  یهای بهبود خاک به منظور ارتقا تکنیک

، عوامل معمولدو ويژگي پايدار بودن و دوستدار محیط زيست بودن بطور همزمان نیاز دارند. به طور 

شوند. اين  های خاک را به يکديگر متصل کند به داخل خاک تزريق مي سیماني شدن برای اينکه دانه

 باشد ن، سیلیکات و ... ميورتامیکرو، اپوکسي، اکريل آمید، پلي اعوامل سیماني شدن شامل سیمان 

استفاده از اين فرمول به دلیل سمي بودن اين مواد و پرخطر بودن آنها  . با اين حال،(8330 1)کارول

های اخیر، يک روش  سالگردد. در  مي های زيرزمیني خاک و آلوده کردن آب pHتزريق اغلب باعث تغییر 

يک روش بهسازی پايدار است، به نام القای بهسازی خاک که هم دوستدار محیط زيست است و هم 

معرفي شده است. اين تکنیک برای ارتقای خواص مهندسي  (MICP)میکروبیولوژيکي رسوب کلسیت 

کند. کاربردهای اين تکنیک يک دستاورد امیدبخش  بیوشیمیايي در خاک استفاده مي فرايندخاک از يک 

)يا ماسه( و نفوذناپذيری  م بتن، دوام آجر، مقاومت خاکهای گوناگون مانند بهبود مقاومت و دوا در زمینه

 باشد. ماسه مي

 اصالح خاک -2-2

هرای آن،   اسرت امرا ويژگري    حهای عمرانري مطرر   خاک بعنوان يک ماده زيرساختي مهم در پروژه 

صالح خاک اغلرب  . اباشد شده و از قبل معین شده نمي برخالف چوب، فوالد يا بتن دارای مشخصات تعیین

در يک دهه گذشته برا توجره بره     (.8335 ،8)ون پاسن پذيرد ها انجام مي دار کردن سازهمنظور امن و پايبه 

سازی، نیاز بره اصرالح     های مناسب جهت ساختمان های شهری و کاهش محیط افزايش جمعیت در محیط

. هردف از  (1058 عارف هوشرمند و همکراران،  )باشد  های احداث شده مي زمین برای باال بردن امنیت سازه

هرای محرل قرارگیرری     های اصالح زمین بستگي مستقیم به نوع پروژه مورد نظر و ويژگي کارگیری روش به
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ه کر توان بره چنرد دسرته کلري تقسریم نمود      آن پروژه دارد، با اين حال معموال هدف از اصالح زمین را مي

 بارت است از:  ع

 .های فاجعه آمیز تالف( افزايش مقاومت برشي خاک جهت جلوگیری از شکس

 .های غیر مجاز خاک ب( کاهش نشست پذيری زمین برای برای جلوگیری از حرکت

ج( کاهش نفوذ پذيری خاک در جهت کاهش نرخ جريان آب ) کره معمروال در سراخت سردها و يرا      

 شود(. ربردهای زيست محیطي به کار گرفته مياک

هرای   های اصالح زمین جهت کراهش آسریب   ر زلزله باال الزم است تا روشطهمچنین در مناطق با خ

1يژه خاک، به کار گرفته شود )اوزدوقانجدی ناشي از زلزه ،به و
 8313.) 

کردند کره  دسته کلي تقسیم های رايج جهت اصالح خاک را به چهار  روش (1558) 8کامن و برگاردو

بنردی تنهرا برا انجرام يرک       های ترراکم و آب  . روش( نشان داده شده است1-8اين تقسیم بندی در شکل )

های ترکیب با مرواد شریمیايي و مقراوم     گردد در حالي که در روش سری از عملیات بر روی خاک اجرا مي

در ايرن  (. 8313 )اوزدوقران  شرود  گرفتره مري  سازی، از مواد افزودني جهت اجرای عملیات بهسرازی بهرره   

نرژی مکانیکي جهت افزايش تراکم خاک يرا از مرواد سراخت بشرر     های مقاوم سازی از به کار گیری ا روش

ها در اصالح خاک، تزريرق   ترين روش شود. يکي از معمول های شیمیايي استفاده مي مانند سیمان يا محلول

 هها و پلي اورتان بر  ها، سیلیکات مواد سیماني کننده مانند سیمان بسیار ريز، اپوکسي، آکريلمید، فنوپالست

باشد. به جرز سریلیکات سرديم همره       های خاک به يکديگر مي ت خاک به منظور چسباندن دانهدرون حفرا

های شیمیايي رايج سمي و خطرناک هستند. به دلیل خطرات زيست محیطي و مواد سرمي حاصرل    دوغاب

هايي جايگزين  شوند، لزوم ايجاد روش خاک به کار گرفته مي سمانتاسیوناز محصوالت شیمیايي که جهت 

ديانرگ  ) رسرد  مري بره نظرر   تر با محیط زيسرت باشرد ضرروری      ای اصالح خاک که مناسب تر و منطبقبر

8313). 
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 (1558 کامن و برگاردوهای اصالح خاک ) روش: 1-8شکل 

 

 خاک در سمانتاسیون -3-2

هرای آهکري و    شرود. سریمان   های مختلفي جهت بهبود مقاومت و رفتار خاک به کار گرفته مري  روش

پرتلند بعنوان يک ماده سمانته کننده، به دلیل دسترسي وسریع و قیمرت نسربتا ارزان آن در کاربردهرای     

ه، راه آهرن  شود. سیماني کردن خاک عموما به منظور زيرسازی بزرگرا معمول مورد استفاده قرار گرفته مي

 (.8313 )اوزدوقانشود  های تحتاني به کار گرفته مي و فرودگاه و در جهت افزايش ظرفیت باربری خاک

 توان به دو دسته تقسیم کرد: در خاک را مي سمانتاسیونعمل 

هرا،   های سیماني شده طبیعي که شامل مواد معدني مانند اکسیدهای آهرن، آلرومین، کربنرات    خاک (1

نوع ماده ای که بتواند به عنوان ماده سیماني کننده بتوانرد برین ذرات خراک رسروب     مواد آلي و هر 

 کند.

 

 های اصالح خاکتکنیک
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Abstract: 

Basically, in terms of engineering, all soils that construction of structures on it is not safe, 

is also affected by weather conditions, say the problematic soils. Soils problematic in 

several types, including swelling, water absorption, collapse, loose, etc. can be found. 

Due to low shear strength of problematic soils, the use of this type of soil in civil 

engineering projects would be problematic. So to use this soil must be stabilized using 

various methods to be done on this type of soil 

In this study, for environmental stabilization of soil, calcite sedimentation microbial 

methods were used. The solution of dissolved nutrients Sporosarsina Pasteurii and urea and 

calcium chloride is used as a material cemantonation percolation injection. Curing at 

intervals of 7 days, 14 days and 28 days and direct shear tests were performed before and 

after stabilizing at the time of the consolidation were carried out. 

Data shows fixation with micro-injection method, by creating precipitated calcium 

carbonate increases the shear strength parameters. 
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