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خالصه

هاي هاي با خصوصیات مهندسی مطلوب نادرتر شده و نیازمند بهسازي خاك با روشهاي عمرانی، زمینبا گسترش جوامع و توسعه زیرساخت

 (MICP)رسوب کلسیتبا استفاده از فرایندهاي بیولوژیکی . اثرات نامطلوب کمتر استصرفه و با بهمناسب، جهت تأمین نیاز به صورت مقرون

از طریق شکست اوره در  MICP.دهداکسیدکربن کمتري در مقایسه با عوامل تثبیت سیمانی انتشار میروش جدید بهسازي خاك است که دي

- هاي ماسه، خصوصیات مهندسی خاك را بهبود میه و با اتصال دانهرا در میان فضاي منفذي رسوب داد میکلس کربناتکلسیم،  يها ونیحضور 

متر تزریق شده و پس از سانتی 5متر و قطر سانتی 20اي به طول هاي ماسهدر آزمایشگاه، در نمونه شده آمادهدر این مطالعه میکروارگانیزم . بخشد

رسوبی در نقاط  میکلس کربناتتقسیم شده و مقاومت فشاري تک محوري و میزان  مترسانتی 10ها به دو تکه با طول انجام فرایند سمانتاسیون نمونه

تأثیر این پارامترها در این ) میدکلسیکلراوره و (محلول سمانتاسیون  pHبندي ماسه و با تغییر در دانه. گیري شده استها اندازهمختلف در طول نمونه

، بررسی میکلس کربناتهاي دو نیمه حاصله از ستون ماسه و مقادیر تفاده از مقایسه مقاومتنوع بهسازي ارزیابی شده و میزان همگنی رسوب با اس

- هاي خیلی درشت و خیلی ریز بیشتر میبندي شده نسبت به خاكهاي خوب دانهنتایج تحقیقات نشان داد که میزان مقاومت در خاك. شده است

بهینه محلول سمانتاسیون  pH. گردددر خاك باعث بهبود فرایند سمانتاسیون و متعاقباً افزایش مقاومت رسوب حاصله می لتیو سباشد و وجود رس 

. باشدحداکثر می pHبوده و میزان مقاومت تک محوري در این  7جهت تزریق برابر با 

.صور نشدهبندي، مقاومت فشاري مح، دانهمیکلس کربناتبهسازي خاك، رسوب : کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

ي افزایش جمعیت در مناطق شهري و کاهش فزاینده لیبه دلکنندوها خصوصیات مکانیکی  مورد نیاز مهندسین را تأمین نمیدر بسیاري از مناطق، خاك

ي گذشته وجود ژئوتکنیک در طول دههي مهندسی ي بهسازي در بین جامعهها روشي اي به توسعهیافتهنیاز افزایش وساز ساختي مناسب براي ها مکان

اي است که مهندس براي رفع موانع و مشکالت توان گفت بهسازي وسیلهکنیک میبه عنوان یک تعریف از بهسازي در مهندسی ژئوت.]1[داشته است

میلیارد دالر در سال  6اي بیش از پروژه اصالح خاك با هزینه 40000بیش از  شده انجامبر اساس تحقیقات . ]2[بنددي سست و نامناسب به کار میها نیزم

.]1[باشددر سرتاسر دنیا در حال اجرا می

اکسیدکربن و سمی بودن برخی ی، تولید بسیار باالي گاز دينیرزمیزهاي آب ی نظیر تأثیر بر روي سفرهطیمح ستیزبروز برخی مشکالت 

ي شیمیایی، و نیز وجود مشکالتی از قبیل انرژي مصرفی بسیار باال، ملزومات دسترسی به محل، محدودیت در عمق و ها روشبهسازي مانند  يها روش

ي ها روش، مهندسین را به سمت بررسی ]4-2[ي موجود بهسازي خاكها روشگستره مساحتی قابل حصول، گران بودن تجهیزات مورد استفاده در 

.را مرتفع سازد، سوق داده است شده عنوانجدید که بتواند بخشی از مشکالت 
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، جهت کنترل فرایند شیمیایی و رسوب کلسیت در ها يکه ازباکترروش جدیدي از بهسازي خاك است  (MICP١)رسوب میکروبی کلسیت

هاي خاك به یکدیگر باعث بهبود خصوصیات با اتصال دانهو  ]6, 5[باشدمی میکلس کربناتکلسیت پایدارترین شکل از  .]1[کندخاك استفاده می

هاي بهسازي باشد که در پروژهمی جهت رسوب کلسیت ترین فرایندهاهآز یکی از سادآنزیم اوره لهیبه وسهیدرولیز اوره . گرددمهندسی خاك می

.]8, 7, 5, 1[شودمیکروبی اغلب از این مکانیزم بهره گرفته می

را هیدرولیز نموده و در نهایت از طریق اکتري، اوره موجود در محیط موجود در ب 2آزطرز کار این فرایند به این صورت است که آنزیم اوره

  :]10[بندي نمودتوان در دو واکنش زیر جمعاین فرایند را می. ]10- 7, 1[گرددمی میکلس کربناتواکنش با یون کلسیم منجر به رسوب 

  هامواد و روش  .2

:سازي باکتريکشت و آماده

هوازي،  طیدر شراباشد به عنوان باکتري هیدرولیز کننده اوره انتخاب شد و میPlanococcaceaeدر این تحقیق باکتري خاك، که متعلق به خانواده 

 4تا ابتداي فاز تأخیر رشد داده شد و در دماي  gr/lit10 Cl4NHو  3عصاره مخمر gr/lit 20ي ها مؤلفهو محیط کشت مایع با  PH 9درجه،  30دماي 

و با  (OD4)گیري جمعیت و میزان رشد باکتري در محیط مایع از معیار چگالی نوري براي اندازه.درجه سانتیگراد تا قبل از استفاده نگهداري گردید

.ن فعالیت آنزیم از تغییرات هدایت الکتریکی استفاده گردیدگیري میزانانومتر و براي اندازه 600در طول موج  اسپکتوفوتومتراستفاده از دستگاه 

  :مصالح مورد استفاده

-این ماسه داراي کانی.تهیه شد 1بندي شکل اي در اطراف شهر صوفیان با منحنی دانهقرضه ازدر این تحقیق  pHجهت بررسی تأثیر  خاك مورد استفاده

بندي شده ي بددانهخاك ماسه USCSبر اساس استاندارد .باشدبه صورت گردگوشه می اه آنبوده و شکل  62/2هاي سیلیکاتی و چگالی نسبی 

(SP)آورده شده است 1ماسه مذکور در جدول  مشخصات باشد یم.  

  
pHجهت بررسی تأثیربندي ماسه مورد استفادهمنحنی دانه - 1شکل

pHتأثیر جهت بررسی  ماسه مورد استفاده مشخصات - 1جدول 

CU CC D١٠ D  ٣٠ D  ۵٠ D۶٠

01/1 00/1 218/0 229/0 235/0 24/0

  

                                               
١
Microbial Induced Calcite Precipitation

١
Urease Enzyme

٢
Yeast Extract
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هاي تهیه گردیده و داراي کانیGS=6/2چگالی نسبیبا اي در اطراف شهر مرنداز قرضه بنديتفاده جهت بررسی تأثیر دانهي مورد اسماسه

ها در بندي براي این خاكنمودار دانه. ماده گردیدجدوآلهایی مطابق بندياین ماسه در دانه. باشدبه صورت گرد گوشه می ها آنسیلیکاتی بوده و شکل 

  .آورده شده است 2ها در جدول و مشخصات آن شکل

بنديهاي مورد استفاده جهت بررسی دانهبندي خاكنمودار دانه - 2شکل

بنديمشخصات مصالح مورد استفاده در بررسی تأثیر دانه 1جدول

CUCCD60D30D10D50ینماب 

يها الک

درصد 

سیلت

درصد 

رس

تعریف  بر اساسي بند دانهنوع 

USCS

8285/0425/0106/06/0200 - 10 - -SW

33/132/126/015/02/1200 - 4 - -SW

44/922/136/285/025/02100 - 4 - -SW

7/183/048/236/235/310- 4 - -SP (Coarse Sand)

8/272/04/171/05/018/140- 10 - -SP (Medium Sand)

8/24/13/0212/0106/027/0200 - 40 - -SP (Fine Sand)

65/094/233/1625/045/0075/140-109-SP-SM

65/094/233/1625/045/0075/140-10-9SP-SC

  

محوري به عنوان معیار ارزیابی مقاومت خاك، و بر اساس استانداردهاي موجود، ستون با مشخصات با توجه به در نظر گرفتن آزمایش تک

  .به عنوان پایلوت آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتهندسی مشابه آزمایش تک محوري، 

 86/0ها با نسبت تخلخل حدود نمونه). 3شکل (متر آماده گردیدسانتی 25متر و ارتفاع سانتی 5اي با قطر داخلی ي دو تکهها قالببدین منظور 

  .باشدلیتر میمیلی 180حجم فضاي منفذي در این حالت حدوداً برابر . آماده گردیدند
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  قالب تزریق- 3شکل

  

  

:ي تزریقنحوه

هاي خاص دور ثابت و دور متغیر اي با استفاده از پمپهاي ماسهبه ستون کننده تیتثبو  دهنده واکنشهاي سوسپانسیون  باکتري و محلول قیتزر

مشخصات سوسپانسیون باکتري و محلول سمانتاسیون مورد استفاده در  3جدول . در دانشگاه صنعتی سهند و از پایین به باال انجام گردید شدهیطراح

.دهدآزمایشگاهی مورد استفاده را نشان می 4Setupتزریق و شکل 

هاجزئیات سوسپانسیون باکتري و محلول -3جدول

نوع محلولنرخ جریانتوضیحات

OD ≅ 5/2

≅فعالیت آنزیم 5/1 mM urea/min
300 ml/hباکتري

M05/0100 ml/hمحلول تثبیت

  M3: غلظت اوره 

  M5/1: یدکلسیم کلرغلظت 
100 ml/hمحلول سمانتاسیون

  

ها خارج گردیده و در ها باز شده و نمونه، قالبقیتزرساعت پس از اتمام  24ها، پس از گذشت مدت زمان بعد از تزریق کامل مواد به ستون

متري تقسیم گردیده و سانتی 10ها به دو نمونه با طول تقریباً روز نمونه 10سمانتاسیون کامل گردد، پس از دماي آزمایشگاه نگهداري گردیدند تا عمل 

  . انجام پذیرفت میکلس کربناتگیري میزان آزمایش تک محوري و اندازه ها آنبر روي 
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  آزمایشگاهی مورد استفاده setup-4شکل 

  

  :محوريآزمایش تک

.باشدمی mm/min1ها بر سرعت بارگذاري در تمامی نمونه. انجام شده است 2166ASTM Dمحوري مطابق با استاندارد هاي تکتمامی آزمایش

  :در ماسه  شده لیتشکمیکلس کربناتگیري میزان اندازه

یب که مقدار مشخصی از ماسه بهسازي بدین ترت. گیري گردیدرسوب یافته با استفاده از روش شستشوي اسید اندازه میکلس کربناتدر این تحقیق میزان 

ها قبل و بعد از شستشو به نمونه. شستشو داده شده و میزان تفاوت وزنی ماسه قبل و بعد از شستشو محاسبه گردید M 2شده توسط اسید هیدروکلریک

  .ساعت در آون قرار داده شدند 24مدت 

  

  

  نتایج و بحث  .3

- تحت تزریق قرار گرفتند و میزان مقاومت تک 5/9و  8، 7، 6هاي pHاي آماده شده و در هاي ماسهمحلول سمانتاسیون نمونه pHراي بررسی اثر ب

محلول  pHدهند که مقدار بهینه نتایج نشان می. )5شکل (گیري گردیده و در یک نمودار آورده شدندمحوري قسمت باال و پایین نمونه اندازه

 pH8، مقاومت کمترین مقدار را دارد و پس از 6برابر با  pHگردد که در مشاهده می. باشدمی 7کلسیم برابر با  وب کربناتسمانتاسیون براي رس

  .گیردمقاومت مقدار تقریباً ثابتی به خود می

  

  

  هاي سمانته شدهمحلول سمانتاسیون بر روي مقاومت تک محوري در نیمه باال و پایینی نمونه pHتأثیر  5شکل

0

0.5

1

1.5

2

2.5

4 5 6 7 8 9 10

U
C

S
 (

M
P

a)

PH

…مقاومت

…مقاومت



٦

توان قلیا دوست بودن دلیل این امر را می. ]9[باشد، بهینه می7حدوداً  pHمطابق با تحقیقات ویفینفعالیت باکتري در محلول سمانتاسیون با 

مورد نظر خود برساند، مجبور به  pHمحیط را به  pHشود براي اینکه پایین مواجه می pHباکتري مورد استفاده دانست، به طوري که وقتی باکتري با 

. گردد ها میهاي باالتر نمونهکلسیم و در نتیجه مقاومت شود که این خود باعث رسوب بیشتر کربناتبیشتر و تولید یون آمونیوم می يشکست اوره

  .دهندها نشان میهاي حاصله مقاومت بیشتري را نسبت به بقیه نمونهنمونه pH7تواند تأییدي بر این مطلب باشد به طوري که در نیز می شکلنمودار 

گرد و با به فاز اسیدي این اثر معکوس می pHادامه دارد و با وارد شدن  pH7فقط تا  pHاما روند افزایش میزان رسوب با کاهش میزان 

گردد با وارد مشاهده می .Error! Unknown switch argumentگونه که در  نمودار  همان. شودمیزان رسوب نیز کمتر می pHکاهش بیشتر 

کلسیم اثر معکوس بر روي رسوب کربنات pHکاهشی به خود گرفته و در واقع کاهش بیشتر  محلول سمانتاسیون به فاز اسیدي مقاومت روند pHشدن 

تر خواهد بود و  اسیدها موجب انحالل و شسته شدن کلسیم مناسبتر باشد براي رسوب کربناتدانیم هر چه محیط قلیاییگونه که می همان. گذاشته است

کلسیم تواند در اثر اسیدي بودن محیط و شسته شدن بخشی از کربناتمی pH6مت بهدست آمده در تر بودن مقاوگردند و پایینکلسیم می کربنات

  . ، دانست]pH]9کرده و نیز کمتر شدن فعالیت باکتري در این  رسوب

هاي باال و پایین در مقاومت در نمونههاي باالیی است، میزان هاي پایینی بیشتر از نمونهها مقاومت نمونه هاي دیگر که در آندر مقایسه با نمونه

pH6 تواند ناشی از تغییر میزان این امر می. باشدتقریباً برابر میpH ها در پایین در طول نمونه در حین تزریق باشد به طوري که، اگر چه تعداد باکتري

تري وم تولیدي از پایین به باال، در باالي ستون ماسه محیط مناسبستون ماسه بیشتر است اما در حین تزریق و با انتقال محلول سمانتاسیون و یون آمونی

در طول فرایند  pHرسد با توجه به این که مقدار افتد اما به نظر میهاي دیگر نیز اتفاق میبا این که این امر در نمونه. آیدجهت رسوب باکتري فراهم می

رسیده و وجود بیشتر باکتري  9به  pHهاي دیگر ، در طول ستون ماسه در نمونه]10، 8[کند می افزایش پیدا 9سمانتاسیون حداکثر تا مقدار کمی بیش از 

  .کننده گردیده و رسوب بیشتري را در این نقاط شاهد هستیم یندر نزدیکی نقاط تزریق عامل تعی

Error! Unknown switch argument. بندي این نمودار دانه. دهدهاي مختلف را نشان میبنديهاي بهدست آمده در دانهمقاومت

.ها آورده شده استها در فصل مواد و روشخاك

تر باشد، گیر افتادن باکتري در بین ذرات خاك کمتر  ها بزرگه دانهبندي بودن خاك، هر چه اندازدانهبندي و یا بددانهبدون توجه به خوب

شود به طوري که اگر فرض شود براي تر میها سختها ایجاد پل اتصال مابین دانهخواهد بود و نیز بهدلیل مقادیر کمتر سطوح تماس و فاصله بیشتر دانه

تر درصد بیشتري از رسوب حاصله صرف پوشاندن پیرامون هاي بزرگي دانهندي با اندازهببندي مختلف میزان رسوب یکسان بوده باشد در دانهدو دانه

تر شده و شاهد میزان کمتري از رسوب جهت شده راحت هاي کوچک اولیه تشکیلتر فرار کریستال گردد و نیز بهدلیل فضاي منفذي بزرگها میدانه

  .  ها خواهیم بودایجاد اتصال ما بین دانه

  

  هاي مختلف ماسهبنديهاي حاصله براي دانهمقاومت 4جدول

مقاومت نیمه 

(Kpa)پایینستون

مقاومت نیمه باالي ستون

(Kpa)

 بر اساسي بند دانهنوع 

USCSتعریف 

540407SW

480356SW

472325SW

SP (Coarse Sand)بدون اثربدون اثر

207180  SP (Medium Sand)

425395SP (Fine Sand)

234222SP-SM

345300SP-SC

  

رسوب در نزدیکی نقاط ورودي تزریق، پیرامون   (Coarse Sand)35/3بندي شده با اندازه متوسط با باز کردن قالب مربوط به خاك بددانه

رسوب کم شده و در نقاط نزدیک به خروجی هیچ و با فاصله گرفتن از نقطه ورودي از میزان . ها مشاهده گردیدها و بدون ایجاد اتصال مابین دانهدانه
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کلسیم اولیه تشکیل یافته و میزان کمتر باکتري در نقاط نزدیک هاي کربناتییدي بر فرار کریستالتأتواند گونه رسوبی مشاهده نشد  این مطلب می

  .خروجی باشد

باشد میزان رسوب باید به حدي برسد درشت می ها آنبندي دانههایی که براي موفقیت بهسازي در خاك کهاین مشاهده بیانگر این مطلب است 

  . باشدها میو هزینه و زمان بیشتر در این نوع خاك ها را به یکدیگر متصل نماید و این خود به معنی تعداد تزریقکه بتواند دانه

و mm2= 50D(هاي نزدیک به هم هستند دانهبندي شده که داراي اندازه متوسط بندي شده و بد دانهمقایسه دو نوع خاك خوب دانه

mm18/1= 50D (تر  هاي کوچکها، اثر پرکنندگی دانهکننده دیگر، عالوه بر اندازه دانه بندي شده فاکتور تعییندهد که در خاك خوب دانهنشان می

تر کردن فضاي منفذي  آورند، همچنین با کوچکم میها را به یکدیگر فراهتر دانهتر موجبات اتصال آسانهاي کوچکباشد به طوري که دانهمی

شوند زیرا همان طور که در فصل دوم به آن اشاره شد اندازه منافذ بستگی به بخش شده می هاي تشکیلداشت بیشتر باکتري و کریستالموجب نگه

  .یابدریزدانه خاك دارد و با افزایش میزان ریزدانه در خاك اندازه حفرات نیز کاهش می

درصد سیلت و  10باشد که می mm 18/1هايبندي شده با اندازه متوسط دانهبندي خاك بددانه بندي خاك در دو ردیف آخر همان دانهانهد

- کلسیم در خاك میدهد وجود ریزدانه در خاك سبب افزایش میزان رسوب کربناتهاي حاصله نشان میمقایسه مقاومت. رس به آن اضافه شده است

، وجود رس و ]١١[ها به سطوح کوچک با توجه به عالقه ذاتی باکتري. افزایش با وجود رس در خاك نسبت به وجود سیلت بیشتر است این. گردد

هاي رسی این اثر رسد بهدلیل وجود شارژ الکتریکی در کانیگردد؛ به نظر میهاي خاك میسیلت در خاك باعث افزایش میزان جذب باکتري به دانه

بایست تأثیر اثر مثبت اما اثر درصد ریزدانه در خاك نامشخص بوده و می. گرددجذب خاك می هاي بیشتري نسبت به سیلتدر رس بیشتر بوده و باکتري

  . اي مورد مطالعه قرار گیردهاي دانهیا منفی مصالح ریزدانه در بهسازي بیولوژیکی خاك

گردد که میزان گیر افتادن باکتري و یشده، این نتیجه حاصل مبنديدانههاي با خاك خوبي باال و پایینی نمونهبا مقایسه مقاومت نیمه

بایست این نکته می. رسدشده به نقاط باالتر ستون ماسه می هاي تزریقها در میان فضاي منفذي پایین نمونه بیشتر بوده و سهم کمتري از باکتريکریستال

باشد در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است نقاط نزدیک یهایی که در آن نیاز به حصول مقاومت در اعماق مهاي با مقیاس بزرگ و بهسازيدر تزریق

مانند (هایی با درجه شوري پایین توان از محلولدر این موارد می. تزریق دچار انسداد گردد و در نقاط دورتر تغییري در خصوصیات خاك اتفاق نیافتد

  .به نقاط دورتري از تزریق استفاده شود ريجهت جدا کردن باکتري از ذرات خاك و بهبود توزیع باکتري و رساندن باکت) آب

  گیرينتیجه  .4

اي و اهمیت بسیار باالي آن به دلیل اثرات هاي ماسهدر این تحقیق بیانگر پتانسیل باالي این روش در بهسازي خاك شده انجامهاي نتایج آزمایش

  .باشددر اعماق بیشتر و با صرف هزینه کمتر، می ها خاكمحیطی کمتر و ویسکوزیته پایین مواد مورد استفاده  جهت  بهسازي نامطلوب زیست

pH گذاري دارد به طوري که در فاز قلیایی محلول، با کاهش محلول سمانتاسیون اثر مستقیم بر روي رسوبpHگذاري به دلیل ، میزان رسوب

در فاز اسیدي محلول . یابدمطلوب خود، افزایش می pHمحیط به  pHمورد استفاده و تالش آن براي هیدرولیز اوره و افزایش قلیادوست بودن باکتري 

  .یابدگذاري کاهش میسمانتاسیون به دلیل نامطلوب شدن محیط براي فرایند تشکیل کریستال، میزان رسوب

هاي بندي شده به دلیل اثر پرکنندگی دانههاي بددانهدي شده نسبت به خاكبنهاي خوب دانهمحوري حاصله در خاكتکمقدار مقاومت 

بندي اندازه تر شدن دانه با کوچک. ها توسط رسوب، بیشتر استتر دانهدر جسم خاك و همچنین اتصال مناسبداشت بیشتر باکتري تر و نگه کوچک

شده و مقاومت  شود و در نتیجه مقدار رسوب تشکیلها در خاك حاصل میيداشت باکترتري جهت نگهتر شده و محیط مناسب منافذ نیز کوچک

تواند ادامه داشته باشد که در ماسه مورد بهسازي، انسداد رخ بندي تا حدي میتر شدن دانه افزایش میزان رسوب با کوچک. یابدحاصله نیز افزایش می

.ندهد

به طوري که با اضافه . ك شده و رسوب بیشتري را در خاك شاهد خواهیم بودوجود رس و سیلت در خاك باعث جذب بیشتر باکتري در خا

  . درصد افزایش پیدا کرده است 65و  20محوري به ترتیب درصد رس به خاك، مقاومت تک 10درصد سیلت و  10نمودن 
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