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برای خاکریزهای  یکی از موضوعاتی که همواره در انتخاب منابع قرضه ریزدانه

باید مورد بررسی و توجه قرار  و کانال های آبياری مهندسی نظير سدهای خاکی

توجه به این مهم  باشد. عدمدر این مصالح می پتانسيل روانگراییوجود  ،گيرد

های آبی مشکالت زیادی را پدید آورده و موجب تخریب و غير قابل در اجرای سازه

به منظور رفع مشکل واگرایی می توان  شده است. صالحاستفاده شدن اینگونه م

از روش های مختلفی استفاده کرد که یکی از جدیدترین آن ها بهسازی به روش 

ات زیادی به منظور بهبود خواص مکانيکی خاک بيولوژیکی است که اخيرا تحقيق

با استفاده از این روش در حال انجام است. در این مقاله بهسازی بيولوژیکی 

روی یک خاک واگرای مصنوعی که با افزودن هگزامتافسفات سدیم واگرا شده است 

نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که باکتری باسيلوس  بررسی می شود.

در تثبيت واگرایی خاک موثر است و واگرایی خاک با افزایش زمان  اسفاریکوس

 عمل آوری کاهش می یابد.

  

 
 داخلي فرسایش ، هول پین آزمایش ، روش بیولوژیکی ، واگرا خاك تثبیتکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه    .1
 

ها ذرات خاک رس در مجاورت شود که در آنهایی اطالق میهای رسی واگرا به خاکخاک

شوند، حتی اگر سرعت دهند و به سرعت شسته می آب چسبندگی خود را از دست می

باال بودن درصد یون  .یابندجریان آب کم باشد به سهولت شسته شده و فرسایش می

هاست و وجود بيش از اندازه یون سدیم در آب منفذی از خصوصيات عمده این خاک

یه آب دوگانه ای که ذرات رس را های واگرا باعث افزایش ضخامت السدیم در خاک

یابد. دليل اصلی گردد و در نتيجه نيروی جاذبه بين ذرات کاهش میکند میاحاطه می

ها در اثر پدیده واگرایی، بيشتر شدن نيروی دافعه الکتریکی بين ذرات فرسایش رس

 باشد که نيروی دافعه از وجود الیهها میاز نيروی جاذبه واندروالسی در بين آن

 شوند.های رسی ناشی میدوگانه در اطراف ذرات کانی

باشد كه از یك نقطه با تمركز جریان آب  یك پدیده پيشرونده می  واگرایی، 

های تواند ترك یابد. نقطه شروع پدیده واگرایی می شروع شده و بتدریج گسترش می

پدیده در  های حاصل از ریشه گياهان باشد. اینحاصل از انقباض، نشست و یا ترك

های آبرسانی كه تمركز فشار آب در داخل خاك هایی نظير سدهای خاكی و كانالطرح

 .باشد ای می وجود دارد، دارای اهميت ویژه
های مخصوص های واگرا منوط به انجام آزمایششناسایی کامل و دقيق خاک

قين مين دليل محقه های واگرا ممکن نيست، بهها تشخيص خاکميباشد که بدون آن

زیادی در این زمينه به تحقيق و بررسی پرداخته اند. الزم به ذکر است که به علت 

های واگرا با لذا تشخيص خاک ،اینکه واگرایی یک پدیده فيزیو شيميایی است
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پذیر نبوده و استفاده از نتایج طبقه بندی، دانه بندی و حدود اتربرگ خاک امکان

 .[1]استفاده قرار گيردهای ویژه آن مورد لذا باید آزمایش

این به منظور بررسی واگرایی خاک از آزمایش پين هول استفاده می شود. 

ابداع و نتایج حاصل از آن را در سال  1۳90آزمایش را شرارد و همکارانش در سال 

در مقاله ای ارائه نمودند. در این آزمایش که برای اندازه گيری مستقيم  1۳91

یك نمونه متراكم شده خاك تحت  ابداع شده است،  زدانههای ریپذیری خاکفرسایش

گيرد، جریان آب از  قرار می ميليمتر(  13۱3، 083، 183، 03بارهای آبی مختلف )

طریق یک مجرای باریک که در داخل نمونه ای از خاک با ابعاد معين تعبيه شده 

ه در نمونه شود وآب شستگی و فرسایش داخلی خاك در سوراخی كاست، عبور داده می

های خاك واگرا خارج  شود. آبی كه از داخل نمونه خاك ایجاد گردیده بررسی می

های خاك غيرواگرا  باشد؛ اما در نمونه شود، كدر و دارای ذرات معلق كلوئيدی می می

زالل و شفاف است. نمونه خاک بصورت استوانه ای به قطر   آب خارج شده از نمونه،

ه و جریان آب مقطر از داخل سوراخی به قطر یک ميليمتر ميليمتر بود 08و طول  00

ميليمتر عبور داده ميشود و سپس ميزان شفافيت آب  083و  183و  03و تحت بار 

تا  ۱از حدودا گردد. شيب هيدروليکی اعمال شده در این آزمایش خروجی ارزیابی می

  [2] ميکندسانتيمتر در ثانيه تغيير  113تا  03از  حدودا و سرعت جریان 10

 

 
شمای کلی دستگاه پین هول -1شکل  

 

 برای تشخیص واگرایی Aروش -1جدول

 

 

 كه مي دهد نشان است زیاد سدیم امالح ميزان آنها در كه رسهائي روي بر آزمایش نتایج

 مقابل در كم سدیم با رس هاي بالعكس. شوند مي شسته بسرعت آزمایش این در ها رس اینگونه
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 مطمئن هول پين آزمایش حاضر حال در دليل به همين .بوده اند مقاوم شفرسای و شدن شسته

 واگراست. خاكهاي شناسائي موجود براي روش ترین
های واگرا انجام گرفته و به این های زیادی به منظور تثبيت خاکتاکنون تالش

، [3,4]تثبيت با آلومينيوم سولفات .های مختلفی به کار گرفته شده استمنظور روش

 ،[6]استفاده از آهک به منظور کاهش واگرایی، [5]خاك رس با پوزوالن اختالط ثرا

، تثبيت [8] اثر جریان الکترو اسموز روی خاک واگرا ،[7]استفاده از خاکستر بادی

 واگرایي اصالح براي PVAپليمري  آلي ماده ازو استفاده  [9]قير امولسيون و سيمان با

 وده است.از جمله این تالش ها ب [10]خاك

روش جدیدی به منظور تثبيت خاک واگرا بررسی می شود. این  حاضر در پژوهش

قرار دارد و از باکتری به منظور بهبود خواص  بيوژئوتکنولوژیروش در شاخه علم 

در تحقيقات اخير از باکتری برای جدا کردن مواد شيميایی خاک استفاده می شود. 

های دفن ای در محلاز بين بردن گازهای گلخانه ،های آلودهپاکسازی خاک ،از فاضالب

های بتن ها و ترکفرهاز این روش برای پر کردن ح هم چنين.زباله استفاده شده است

از دیگر  [15]و بهبود مشخصات خاک [13,14]. کاهش نفوذپذیری[11,12]شده استاستفاده 

های مختلفی از ههمچنين گرو کارهای انجام گرفته در این زمينه تاکنون بوده است.

ها وجود دارند که با توليد پلی ساکارید برون سلولی می توانند ميکرو ارگانيسم

 [16,17]سبب چسبندگی بين ذرات خاک و پر کردن منافذ خاک شوند.

اثر تثبيت با باکتری باسيلوس اسفاریکوس روی خاکی که با افزودن  این مقالهدر 

 .قرار گرفته است رسیربمورد هگزامتافسفات سدیم واگرا شده 

 
 

 

 تهيه مصالح و روش ها  .۱

 
استفاده شده که پس از  133به منظور تهيه مصالح از یک نوع خاک رد شده از الک 

روی آن مشخص گردید که این خاک در رده بندی  A  انجام آزمایش پين هول به روش

ND2  خاک مقدار که از نوع غير واگرا می باشد قرار گرفت. برای واگرا کردن این

درصد هگزامتافسفات سدیم به خاک اضافه شد که با آزمایش پين هول این خاک در  0

 قرار گرفت. خيلی واگرا هایاز نوع خاک D1 رده بندی

 ( Bacillus sphaericusبرای بهسازی خاک آماده شده از باکتری باسيلوس اسفاریکوس)

ن باکتری به شرح زیر آماده استفاده شد.به منظور کشت باکتری محيط کشت مناسب ای

 شد:

 
ترکیبات محیط کشت مایع باکتری -2جدول  

components of liquid culture 

media  
g/L 

sodium bicarbonate 2.12 

nutrient broth 3 

ammonium chloride 10 

Urea 10 

 

ا با استفاده از آب مقطر محلولی با محتویات برای تهيه محيط کشت، ابتد

درجه سانتيگراد  1۱3دقيقه در دمای  ۱3مدت . سپس  به شدهای اوره( تهيه فوق )من

توسط فيلتر با اندازه چشمه  را و پس از آن اوره هشداتوکالو 
m

به آن  ۱۱/3

و پس از  ۳/9، پس از اتوکالو 8/9محيط کشت قبل از اتوکالو  pH.مقدار شداضافه 

دستگاه اتوکالو و انکوباتور  تصویر گيری شد.اندازه 3/8اضافه کردن اوره برابر 

 مشاهده است.  در شکل های زیر قابل
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 کند. اتوکالو، که در فشار و حرارت باال محیط کشت را استریل می -2شکل

 

 
 انکوباتور مورد استفاده -3شکل

 
 ،4اسپکترومتر، شکل ها، از دستگاه گيری غلظت محلول باکتریبرای اندازه

 (Optical Density)مقدار چگالی نوریاین دستگاه می توان . به وسيله گردیداستفاده 

برای این منظور ابتدا ظرف کوچکی حاوی محيط کشت را  را برای محلول تعيين کرد.

 . دستگاه عدد صفر را به محيط کشت شفافداده شددر دستگاه اسپکترومتر قرار 

اده شده در هد. پس از آن ظرف کوچک دیگری محتوی محلول باکتری رشد د نسبت می

محلول  ODدهد  . در این مرحله عددی که اسپکترومتر میداده می شوددستگاه قرار

 است و بيانگر غلظت محلول حاوی باکتری در مقایسه با محيط کشت است.

 

 
  محلول ODگیری  اسپکترومتر برای اندازه -4شکل
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 cell/ml13۳، معادل با غلظت 1برابر  OD،باسيلوس اسفاریکوس باکتریبرای  

و  شدهبا درصد مورد نظر به خاک تزریق  ،. پس از تهيه باکتری با غلظت مطلوباست

. شود پس از آن مواد مغذی نيز به منظور رشد باکتری ها در محيط خاک تزریق می

کلرید کلسيم است که مقداری  گرم بر ليتر133مواد مغذی برای باکتری محلول 

 .شده استگرفته برابر با محيط کشت همراه با باکتری تزریق شده در نظر 

پس از آن به منظور تهيه نمونه و تراکم آن از دستگاه تراکم هاروارد استفاده 

ميلی متری خاک فراهم شود و پس از آن نمونه به منظور انجام  08تا نمونه  شد

 .گردید آزمایش پين هول آماده

 

 
 دستگاه تراکم هاروارد  -5شکل

 
 

 یجانت  .0

 
به منظور بررسی اثر باکتری اسفاریکوس روی نمونه ها خاک مورد نظر که با 

درصد در دستگاه  ۱4 حدود در رطوبت ،درصد هگزامتافسفات سدیم واگرا شده بود 0

ی باکتری سی سی محيط کشت حاو 6مقدار  که بدین منظورتراکم هاروارد متراکم شد 

گرم بر ليتر کلرید کلسيم به عنوان  133سی سی محلول  6و  ۱با غلظت نوری برابر 

در طی این آزمایش آب خروجی به صورت حجمی  گرم خاک اضافه شد. 93به  مواد مغذی

 اندازه گيری شد و زمان جمع آوری حجم های مختلف آب اندازه گيری شد.

گرایی خاک بررسی شد و نمونه ها در این تحقيق اثر زمان عمل آوری بر وا

 یک، دو، سه و چهار روز پس از تراکم مورد آزمایش قرار گرفتند: 

برای نمونه های  1با توجه به معيار طبقه بندی خاک های واگرا مطابق جدول 

 تثبيت شده داریم:

روزه، خاک در طبقه بندی خاک غير واگرا با مشخصه  4برای آزمایش نمونه 

ND-2 ميلی متری  13۱3نتایج آزمایش قطر نهایی سوراخ با اعمال هد .قرار گرفت

 را نشان داد.  0.۱و دبی نهایی  ميلی متر با رنگ آب خروجی شفاف 1.1برابر 

در با واگرایی کم قرار گرفت. ND-3روزه خاک در طبقه بندی 0برای آزمایش 

ه سختی با رنگ آب که شفافيت آن ب 1.۳1ميلی متری دبی نهایی برابر  183هد 

 دیده می شود بدست آمد.

در با واگرایی کم قرار گرفت. ND-3روزه خاک در طبقه بندی ۱برای آزمایش 

ميلی متری رنگ آب که شفافيت آن به سختی دیده می شود با دبی نهایی  083هد 

 بدست آمد. 1.۳

در هد با واگرایی کم قرار گرفت. ND-4روزه خاک در طبقه بندی1برای آزمایش 

بدست  3.۳1دقيقه رنگ آب با کدری جزیی و دبی نهایی  13متری پس از  ميلی 13

 آمد.

به منظور انجام مقایسه عددی نتایج بين نمونه های مورد آزمایش مدت زمان 

ميلی ليتر بر حسب حجم آب  13خروج آب جمع شده و مقدار دبی آب خروجی در هد 

 خروجی به صورت نمودار ترسيم شده است.

دقيقه اول  13در  ميلی متر 13جم آب جمع شده در هد حسب ح نمودار زمان بر

 به صورت زیر است:
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 میلی متری 05نمودار زمان بر حسب حجم آب جمع شده در هد  -6شکل

 

 نمودار دبی بر حسب حجم آب خروجی به صورت زیر می باشد:
 

 
 میلی متری 05در هد  نمودار دبی بر حسب حجم آب خروجی -7شکل

 

ميلی  1ممکن است قطر سوراخ ایجاد شده توسط سوزن بيشتر از  از آنجا که

 13متر باشد به منظور از بين بردن اثر خطا دبی خروجی به نسبت دبی خروجی در 

نمودار دبی نرماالیز شده به نسبت دبی آب . شده استميلی ليتر اول نرماالیز 

 ز بين بردن خطایميلی ليتر اول  بر حسب حجم آب خروجی به منظور ا 13خروجی در 

 نيز به صورت زیر است:قطر سوراخ 
 

 
حسب بر میلی لیتر اول 15شده به نسبت دبی آب خروجی در نرماالیزنمودار دبی  -8شکل

 مترمیلی  05در هد حجم آب خروجی 

مشاهده می شود مقدار دبی خروجی از نمونه با افزایش  8شکلهمان طور که در 

ی یابد که نشان دهنده کاهش مقدار واگرایی زمان عمل آوری با باکتری کاهش م

 خاک با افزایش زمان عمل آوری است.
 ۳ در شکل وقبل از آزمایش نمونه در روز چهارم پس از تراکم تصویرهمچنين 

دیده می شود که تارهای سفيدی ناشی از واکنش های باکتری درون نمونه خاک دیده 

 می شوند.
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 متصویر نمونه در روز چهار  -9شکل

 
نتایج حاصل از آزمایش را می توان در جدول زیر خالصه کرد. همان طور که 

مشاهده می شود با استفاده از این باکتری با گذشت زمان از ميزان واگرایی خاک 

 کم ميشود.

 
پارامترهای واگرایی خاک مطابق آزمایش پین هول -3جدول  

قطر 

 سوراخ

)ميلی 

 متر(

طبقه 

بندی 

 واگرایی

 رنگ آب

دبی 

 هایین

)ميلی 

ليتر بر 

 ثانيه(

 زمان

 دقيقه((

 هد

 )ميليمتر(
 نمونه

4 D-1 03 0 1 کدر 
بدون 

 تثبيت

1.0 ND-4 
جزیی 

 کدر
3.۳1 13 03 

یک 

 روزه

۱ ND-3 
شفافيت 

 کم
1.۳ 0 083 

دو 

 روزه

۱ ND-3 
شفافيت 

 کم
1.۳1 0 183 

سه 

 روزه

1.0 ND-2 13۱3 0 0.۱ شفاف 
چهار 

 روزه
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درصد هگزامتافسفات  0نتایج آزمایشات روی خاک واگرا شده با ررسی با ب

 وس مشاهده شد:سدیم و تثبيت شده با باکتری باسيلوس اسفاریک
 

 باکتری باسيلوس اسفاریکوس قابل تثبيت است. استفاده از خاک واگرا با -1

ر و تغيي مواد مغذی، مقدار مقدار باکتری با ثابت نگاه داشتن درصد رطوبت، -۱

با افزایش زمان عمل آوری مقدار  ،زمان عمل آوری روی خاک مورد آزمایش

 واگرایی خاک کم می شود.

است و  با شرایط خاک مورد آزمایش بهترین زمان عمل آوری ،سه روزمدت زمان  -0

 .نداردتاثير قابل مالحظه ای روی ميزان واگرایی خاک پس از آن 
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