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بررسی مقاومت برشی خاک تثبيت يافته با روش ميکروبيولوژی
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حميده غفاری ،1سيد محمدعلی زمرديان

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
 .2دانشیار ،عضو هیئتعلمی دانشگاه شیراز
(تاريخ دريافت – 1395 /6 /3:تاريخ بازنگری - 1395/ 9 /4 :تاريخ تصويب)1395 /9/ 16 :

چکيده
تثبیت بیولوژيکی خاک روشی نوين در مقاومسازی خاک در برابر فرسايش میباشد .در اين پژوهش از باکتری تولیدکننده
آنزيم اوره آز با نام علمی  Sporosarcina Pasteuriiبا قابلیت رسوبزايی در منافذ خاک ،استفاده شد .بهمنظور بررسی
میزان اثرگذاری باکتری ،از مقاومت برشی خاک با دستگاه برش پرهای ،استفاده شد .تیمارهای موردبررسی شامل نوع
خاک ،غلظت باکتری ،زمان نگهداشت ،تزريق مجدد با فاصله زمانی شش روز و تأثیر شرايط محیطی بر عملکرد باکتری و
میزان مقاومت برشی میباشد .نتايج نشانگر بهبود مقاومت برشی خاکها بهصورت معنادار نسبت به زمان است .بیشترين
مقاومت برشی در ماسه کربناته و سپس ماسه سیلیسی با توزيع دانهبندی ريزتر به ترتیب به اندازه  0/64و  0/39کیلوگرم
بر سانتیمترمربع حاصل شد  .بهترين وضعیت تعادلی بین مواد مغذی و تعداد باکتری در اين پژوهش در دانسیته نوری
برابر  1/5مشاهده شد .نتايج نشان داد تزريق مجدد تأثیر افزايندهای در مقاومت نمونهها بهخصوص در ماسه سیلیسی
بهاندازه  %55نسبت به يکبار تزريق دارد.
واژههای کليدی ،Sporosarcina Pasteurii :تثبیت بیولوژيکی ،دستگاه برش پرهای ،فرسايش خاک ،مقاوم سازی خاک

مقدمه

1

خاک منبعی حیاتی برای تولید غذا و ساير ضروريات زندگی بشر
میباشد اما بهقدری کند تولید میشود که بهعنوان منبعی
تجديد ناپذير به شمار میآيد ( .)Troeh et al., 1980بهطورکلی،
تشکیل و تحوالت خاک در مدت چندين هزار سال صورت
میگیرد ( .)Henry, 2006بهگونهای که در مناطق گرمسیر و
معتدل حدود  200-1000سال برای تشکیل  2/5سانتیمتر
خاک سطحی ،زمان الزم است (.)Pimental et al., 1987
فرسايش بادی يکی از عوامل اصلی تخريب خاک در مناطق
خشک و نیمهخشک بهحساب میآيد و با توجه به بیابانی و نیمه
بیابانی بودن حدود دوسوم از مساحت کشور ،شرايط برای به
حرکت درآمدن ذرات خاک تحت تأثیر نیروی باد فراهم است .با
توجه به شرايط اقلیمی ايران ،بخشهای زيادی از مرکز ،جنوب
و شرق ايران تحت تأثیر فرسايش بادی قرار دارد و  14استان که
در مناطق خشک و نیمهخشک واقع شدهاند با معضل فرسايش
بادی روبرو هستند ( .)Jalalian et al., 1995اين نوع فرسايش
هرساله سبب زوال حدود  500میلیون هکتار از اراضی جهان
شده و بین  500تا  5000ترا گرم گردوخاک تولید میکند
( .)UNEP and ISRIC, 1990; Grini et al., 2003در اثر
* نويسنده مسئولmzomorod@shirazu.ac.ir :

فرسايش بادی سالیانه حدود يک هزار میلیارد ريال خسارت
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر منابع طبیعی کشور وارد
میشود ( .)Ahmadi et al., 2002بنابراين با توجه به رشد
روزافزون جمعیت و نیاز به تولید غذای بیشتر ،اينگونه فرسايش
از اهمیت بسزايی برخوردار است و لزوم انجام تحقیقات بیشتر
برای افزايش دانش و آگاهی موجود در راستای برنامهريزی
مناسب و کاهش خسارات ناشی ازاينگونه فرسايش و حداقل
کردن هزينهها را ضروری میسازد .روشهای مختلفی برای
تثبیت خاک و کنترل فرسايش بادی توسط محققین مختلف
ارائه شده است که شامل روشهای مکانیکی ،شیمیايی،
مديريتی و بیولوژيکی میباشد و اين در حالی است که کاربرد
هرکدام از اين روشها دارای يک سری محدوديتهای خاص
میباشد .يکی از روشها و تکنیکهای نوين در کنترل فرسايش،
استفاده از میکروارگانیسمهای موجود در خاک است که اثر
نامطلوبی ايجاد نمیکنند .اين روش کاربرد وسیعی در مهندسی
ژئوتکنیک دارد و شامل افزايش مقاومت و استحکام مشخصههای
خاک از طريق فعالیت میکروبی میباشد .باکتریها از
فراوانترين میکروارگانیزمهای خاک به شمار میآيند بهگونهای
که بهطور متوسط در هر گرم خاک در عمق يک متر ،بیش از
 109سلول باکتری وجود دارد که با افزايش عمق شمار آنها
کاهش میيابد .تخمین زده میشود که اين میکروارگانیسمها
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بیش از  1/5میلیارد سال عمر داشته و در بیشتر اين دوران
انجام فرآيند رسوبزايی را دنبال کردهاند (.)Dejong, 2010
روش به کار گرفتهشده در اين تحقیق ،رسوب میکروبی کربنات
کلسیم نام دارد که روشی کامالً سازگار با محیطزيست میباشد
و از گونه خاص باکتری اسپوردار به نام Sporosarsina
 Pasteuriiکه از خانواده باسیلوسها و بهصورت طبیعی در خاک
زندگی میکند و همچنین قابلیت رسوب زايی دارد استفاده شده
است .اين باکتری باعث اتصال و چسبندگی در بین ذرات خاک
میشود .درواقع در اين فرآيند از میکروارگانیسمهای تولیدکننده
آنزيم اوره آز استفاده میشود که بهصورت طبیعی در نهشتههای
خاکی وجود دارند .اين فرآيند در طبیعت بهصورت خودبهخود و
با سرعت بسیار کم انجام میپذيرد و باعث تشکیل ماسهسنگها،
سنگهای آهکی و همچنین پديده استروماتولیتها طی
میلیونها سال میشود .شکل ( )1بهطور شماتیک چگونگی
رسوبگذاری کربنات کلسیم را در طول يک فرآيند بیولوژيکی
نشان میدهد که از میکروارگانیسم Sporosarcina Pasteurii
بهعنوان منبع تولید آنزيم اوره آز استفاده شده است .آنزيم اوره
آز بهعنوان کاتالیزگر عمل میکند و اوره موجود يا اضافهشده به
محیط را تجزيه میکند و به آمونیوم ،بیکربناتها و يونهای
کربنات تبديل میکند .در صورت وجود يونهای کلسیم در
خاک (در آزمايشگاه بهصورت کربنات کلسیم به خاک اضافه
میشود) با يونهای کربنات پیوند میخورند و باعث رسوب
کربنات کلسیم میشوند که در بین دانههای خاک سمنتاسیون
ايجاد میکند .اين فرآيند موجب افزايش  PHخاک میشود که
شرايط ايدهآلی را برای تغذيه باکتری و رسوب کلسیت بیشتر در
خاک فراهم میکند .هیدرولیز شیمیايی اوره در غیاب کاتالیزگر
يک فرآيند بسیار کند است که آنزيم اوره آز اين واکنش را 1014
برابر سريعتر میکند ( .)Benini et al., 1999محققین بسیاری
اين پديده را موردمطالعه قرار دادهاند و روی انواع موارد کاربرد
آن ازجمله پديده انسداد زيستی ،سیمانی شدن زيستی و
پاکسازی زيستی و غیره ،مطالعات زيادی صورت گرفته است و
نتايج مطلوبی نیز گزارش شده است؛ که میتوان به کارهای
 )2006( Dejong et al. ،)2011( Chou et al.و Whiffin et al.
( )2007در افزايش مقاومت برشی خاک،)2011( Al Qabany ،
 )2011( Rusu et al. ،)2011( Martinez et al.و Shahrokhi-
 )2014( Shahraki et al.در کاهش هدايت هیدرولیکی خاک،
 )2011( Ingaki et al.و  )2013( Montoya et al.در کاهش
پتانسیل روانگرايی خاکAchal et al ،)2009( Achal et al. ،
( )2010و  )2001( Ramachandran et al.در بهبود بتن و
کارهای  )2011( Bang et al.در افزايش مقاومت در برابر
فرسايش بادی اشاره کرد .همچنین  )2013( Kazemiبهمنظور

بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر تثبیت بیولوژيکی خاکهای
Microalgae chlorella
ريزدانه با استفاده از ريزجلبک
 ،vulgarisاز يک دستگاه برش پرهای بهمنظور بررسی میزان
اثرگذاری ريزجلبک در خاک استفاده کرده است .در پژوهش
حاضر از سه گونه خاک ماسهای با منشأ سیلیسی و کربناته و با
توزيع دانهبندی متفاوت بهمنظور بررسی و مقايسه میزان
اثرگذاری میکروارگانیسم در خاکها و درنتیجه مقابله با
فرسايش بادی و بیابانزايی استفاده شده است .از روشهای
مقابله با پديده فرسايش خاک ،افزودن نیروی مقاوم در برابر
نیروی محرک باد میباشد .با افزايش چسبندگی بین ذرات خاک
و ايجاد سنگدانه ،مقاومت در برابر گسیختگی و جابجايی ذرات
خاک در برابر نیروی فرسايندگی افزايش میيابد .در اين پژوهش
باکت ری نامبرده با تولید چسب کربنات کلسیم در بین ذرات
خاک و افزايش آستانه حرکت ذرات ،مقاومت خاک را افزايش
میدهد؛ بنابراين با اسپری کردن اينگونه باکتری بر سطح
خاک ،مقاومت برشی آن موردمطالعه قرارگرفته است .در همین
راستا با بررسی پارامترهای تأثیرگذار زمان نگهداشت ،غلظت
باکتری ،نوع خاک ،رطوبت ،نحوه تزريق و شرايط محیطی،
میزان اثربخشی میکروارگانیسم در مقاومسازی سطح خاک
موردمطالعه قرار گرفته است و با کمی کردن و تخمین مقاومت
برشی سطح خاک تثبیت يافته با استفاده از دستگاه برش پرهای،
پايداری آن موردمطالعه قرار گرفته است که در مطالعات پیشین
به آن پرداخته نشده است.

شکل  .1فرآيند رسوب ميکروبی کلسيت با مکانيزم هيدروليز اوره
()Dejong, 2010

مواد و روشها
ميکروارگانيسم مورداستفاده

باکتری استفادهشده در اين پژوهش از خانواده باسیالس و دارای
نام علمی  Sporosarsina Pasteuriiمیباشد .سويه اين باکتری
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از مرکز کلکسیون قارچ ايران بهصورت لیوفیلیزه شده خريداری
شده است .ابتدا بايد سويه باکتری در محیط آزمايشگاه فعال
میشد .بدين منظور محیط کشت مايعی حاوی  20گرم بر لیتر
عصاره مخمر و  10گرم بر لیتر آمونیوم کلرايد با اضافه کردن
آب مقطر تشکیل داده شد و سپس بهمنظور بهینه کردن میزان
فعالیت اوره آز ،با اضافه کردن پتاسیم هیدروکسید به محلول،
 PHآن در  8 /5تنظیم میشد (.)Stocks-Fischer et al., 1999
پس از استريل کردن محیط کشت در دستگاه اتوکالو به مدت
 20دقیقه و دمای  120درجه سانتیگراد ،باکتری موردنظر ابتدا
به حدود  20سانتیمترمکعب محیط کشت اضافه میشد و جهت
هوادهی و رشد مطلوب به مدت  48ساعت در دستگاه
شیکرانکوباتور با سرعت  150دور در دقیقه و دمای  28/5درجه
سانتیگراد نگهداری میشد .پس از اطمینان از رشد باکتری با
استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر ،در يخچال تا زمان استفاده
نگهداری میشد .بهمنظور استفاده در خاک ،باکتری رشد يافته
به محیط کشت در ظروف بزرگتر انتقال و رشد داده میشد و
بالفاصله پس از رسیدن به غلظت موردنظر به سطح خاک اضافه
می شد .با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر غلظت باکتری قرائت
میشد .درواقع مقدار دانسیته نوری )OD( 1که عددی بیبعد
میباشد در طول موج  580تا  600نانومتر قرائت میشود .در
اين تحقیق از  ODهای برابر با  2 ،1/5 ،1و  2/5استفاده شد.
بهمنظور فراهم کردن شرايط مساعد محیطی و مواد مغذی
جهت رشد باکتری در خاک و عمل سمنتاسیون ،از اوره به
همراه کلسیم کلرايد ،سديم بیکربنات ،آمونیوم کلرايد و نوترينت
براث بهصورت محلول استفاده شد .به اين صورت که ابتدا
محلول اوره با استفاده از فیلتر با قطر چشمه  0/22میکرون
استريل میشد (اوره در دستگاه اتوکالو تجزيه میشود) و سپس
با تهیه محلول بقیه مواد و استريل کردن آنها در دستگاه
اتوکالو ،اوره به محلول موردنظر اضافه میشد و تا زمان استفاده
در يخچال تحت عنوان محلول سمنتاسیون نگهداری میشد.
غلظت مواد ذکرشده در جدول ( )1ذکر شده است که بر اساس
کارهای  (2007) Whiffin et al.میباشد .قابلذکر است که بر
اساس رابطه  )2001( Ramachandran et al.که در رابطه 1
آورده شده است ،تعداد سلولهای زنده باکتری در  ODهای ،1
 2 ،1/5و  2/5به ترتیب برابر با ،1/49×108 ،8/59 ×107
 2/21×108و  3×108سلول در میلیلیتر میباشد.
(رابطه 𝑌 = 8.59 × 107 × 𝑂𝐷600 1.3627 )1
𝑠𝑙𝑙𝑒𝑐(
 :Yغلظت باکتری )
𝑙𝑚
)1. Optical Density (OD

جدول  .1غلظت مواد شيميايی موجود در محلول سمنتاسيون و محيط کشت
باکتری

محیط کشت باکتری
عصاره مخمر
آمونیوم کلرايد

محلول سمنتاسیون
آمونیوم کلرايد
اوره
کلسیم کلرايد
نوترينت براث
سديم بیکربنات

مقدار (گرم بر لیتر)
20
10
20
45/5
3
2/12

خاکهای مورداستفاده

هدف اصلی اين پژوهش بررسی امکان کاربرد روش رسوب
میکروبی کلسیت در تثبیت ماسههای روان مناطق بیابانی که
دارای بیشترين پتانسیل تولید ريزگرد هستند میباشد بنابراين
از دو نوع خاک ماسهای با منشأ سیلیسی و کربناته استفاده شده
است و تأثیر امالح موجود در خاک بر کارايی اين روش بررسی
شده است .همچنین بهمنظور بررسی توزيع ذرات خاک بر
کارايی اين روش ،از دو گونه خاک ماسه سیلیسی  t60و
همچنین ماسه سیلیسی  t90استفاده شده است .مشخصات
مربوط به هر سه نوع خاک در جدول ( )2آورده شده است .از
موارد استفاده ماسه سیلیسی در کارخانههای ريختهگری
میباشد که از معادن ماسه چیروک تهیه شده است .از داليل
استفاده از اين نوع خاک اطمینان از نبود هرگونه مواد شیمیايی
در خاک و همچنین عدم دارا بودن چسبندگی و همچنین
دانهبندی يکنواخت آن میباشد که تفاوت اين دو ماسه سیلیسی
در دانهبندی و توزيع ذرات آنها میباشد که ماسه سیلیسی t90
نسبت به ماسه سیلیسی  t60دارای توزيع دانهبندی ريزتری
میباشد .ماسه کربناته استفادهشده مربوط به منطقه خورموج
بوشهر و دارای  %60کربنات کلسیم میباشد .دلیل استفاده از
خاک کربناته بررسی بازدهی روش بیوسمنتاسیون در حضور
کلسیم موجود در خاک و همچنین امکان استفاده از اين روش
در بیابانزدايی منطقه میباشد .منحنی دانهبندی خاکها در
شکل ( )2نشان داده شده است .خاکهای رسی و چسبنده در
صورت اضافه شدن رطوبت به آنها بسته به نوع کانی موجود در
آنها پس از خشک شدن ،مقاومت آنها افزايش میيابد و در
سطح خاک سله ايجاد میشود که میتواند بهعنوان يک راهکار
مقابله با پديده ريزگرد به کار برده شود؛ بنابراين در صورت
استفاده از آنها به دلیل دقت نسبتاً پايین دستگاه سنجش
مقاومت برشی ،امکان مشاهده میزان اثرگذاری باکتری وجود
ندارد .از داليل ديگر عدم استفاده ازاينگونه خاک ،توزيع
غیريکنواخت محلول در خاک به دلیل وجود چسبندگی خاک
میباشد که باعث کاهش مقاومت خاک نسبت به خاک ماسهای
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میشود .البته در خاک رسی با پالستیسیته پايین (،)CL
Sajjadi et al. ،)2013( Moravej et al. ،)2015( Saffari et al.
( ،)2013مطالعاتی انجام دادهاند و نتايج مطلوبی نیز مشاهده
کردهاند .همچنین) Bang et al. (2009نشان دادند که اضافه
کردن باسیلوس پاستوری به سطوح خاک با دانهبندی ضعیف
شامل ماسه سندپالست ،الی و خاکهای رسی ،موجب کاهش
پتانسیل گرد و غبار میشود.
جدول  .2مشخصات خاکهای مورداستفاده در پژوهش

ماسه کربناته ماسه سيليسی T90ماسه سيليسی

پارامتر

T60

)𝑫𝟓𝟎 (mm

0/ 2

0/25

0/28

1685

1632

1661

)

1463
2/67
2/96
1/01

1432
2/64
1/75
0/81

1401
2/65
1/7
0/98

)

𝒈𝒌
𝟑𝒎
𝒈𝒌

( 𝒙𝒂𝒎 𝒅𝝆

(

𝟑𝒎 𝒏𝒊𝒎

𝒅𝝆

𝒔𝑮
𝒖𝑪
𝒄𝑪

شکل  .2منحنی دانهبندی خاکهای استفادهشده

تهيه نمونههای آزمايش

آزمايشها بهصورت فاکتوريل و در قالب طرح آماری کام ً
ال
تصادفی با  3تکرار انجام گرفت .برای انجام آزمايش از سینی-
هايی به ابعاد  2 × 30 × 50سانتیمتر استفاده شد و نمونه خاک
پس از استريل شدن در دستگاه اتوکالو به درون سینیها انتقال
داده میشد و سطح آن تسطیح میشد .سپس بهاندازه تقريبی
 1/5برابر تخلخل  3میلیمتر ضخامت خاک سطحی که پره
دستگاه برش پرهای نفوذ میکرد بهصورت حجمی از مخلوط
محلول باکتری و محلول سمنتاسیون بهصورت نسبت  1به  1و
در  ODهای  2 ،1/5 ،1و  2/5به خاک اضافه شد .روش اضافه
کردن بهصورت پاشش و از طريق يک ظرف اسپری کننده
بهصورت يکنواخت بر سطح خاک میباشد .سپس نمونهها در
دستگاه ژرمیناتور در دمای  28/5درجه سانتیگراد در دورههای
زمانی  20 ،14 ،7 ،3و  28روز نگهداری میشد .جهت بررسی

میزان اثرگذاری باکتری در خاک از مقاومت برشی سطح خاک
استفاده شد که با استفاده از دستگاه برش پرهای و با  5تکرار
اندازهگیری میشد (شکل  .)3با توجه به اينکه در اين پژوهش
مقاومت برشی سطح خاک بهمنظور مقابله با فرسايش بادی
بررسی شده است و همچنین محلول باکتری به سطح خاک
اسپری شده است بنابراين از دستگاه برش پرهای جیبی يا
توروين و با الهام گیری از استاندارد  ASTM D 46 48استفاده
شده است .اين آزمايش برای خاکهای سست تا نسبتاً سفت
قابلاستفاده است که برای اين منظور از  3پره با دامنه مقاومت
برشی مختلف استفاده میشود .زمانی که پرههای بزرگ
(حساس) و پرههای کوچک (با ظرفیت باال) به کار میرود از
ضريبهای  0/2تا  2/5استفاده میشود .مراحل انجام آزمايشها
به اين صورت است که ابتدا تأثیر زمان نگهداشت بر میزان
مقاومت برشی سه نمونه خاک ماسه سیلیسی  ،t60ماسه
سیلیسی  t90و ماسه کربناته مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر
 ODهای  2 ،1/5 ،1و  2/5بر میزان مقاومت برشی دو خاک
ماسه سیلیسی  t60و  t90بررسی شد و پس از به دست آوردن
غلظت بهینه محلول باکتری ،مقاومت برشی ماسه کربناته در
غلظت بهینه محلول باکتری نسبت به زمان بررسی شد .مرحله
دوم آزمايشها بررسی تأثیر تزريق مجدد محلول باکتری و
محلول سمنتاسیون با فاصله زمانی  6روز بر مقاومت برشی دو
خاک ماسه سیلیسی  t60و ماسه کربناته در غلظت بهینه محلول
باکتری نسبت به زمان است .مرحله سوم بررسی تأثیر اضافه
کردن رطوبت به خاک بر میزان مقاومت برشی میباشد.
همچنین اثر شرايط محیطی بر روی نمونهای از خاک ماسه
سیلیسی  t60بررسی شد .تجزيه آماری دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSانجام پذيرفت .نمونهای از سله تشکیلشده در
سطح خاک پس از انجام آزمايش ،در شکل ( )4نشان داده شده
است.

شکل  .3دستگاه برش پرهای

شکل  .4سله ايجاد شده در خاک (بعد

(توروين)

از تست)

غفاری و زمرديان :بررسی مقاومت برشی خاک تثبيت يافته ...

بحث و نتايج
بررسی تأثير زمان نگهداشت و غلظت باکتری بر مقاومت برشی
ماسه سيليسی  t60و ماسه سيليسی t90

تأثیر زمان نگهداشت و غلظت محلول باکتری بر مقاومت برشی،
در هر دو خاک ماسه سیلیسی  t60و ماسه سیلیسی  t90در
سطح  1درصد معنیدار گرديد و اثرات متقابل زمان و غلظت در
ماسه سیلیسی  t60معنیدار نگرديده است که اين نشان میدهد
اثر اين دو فاکتور روی مقاومت برشی خاک مستقل از يکديگر
میباشد و اين در حالی است که در ماسه سیلیسی  t90در سطح
 1درصد معنیدار گرديده است (جدول  .)3بر اساس نتايج
بهدستآمده که در شکل ( 5و  )6نشان داده شده است با
گذشت زمان از  3روز به  28روز ،میزان مقاومت برشی افزايش
پیدا کرده است که اين افزايش در کلیه  ODها مشاهده شده
است که نشانگر فعالیت باکتری و عمل سمنتاسیون در اين دوره
زمانی میباشد که متوقف نشده است و تا زمانی که شرايط
محیطی مساعد باشد و ماده مغذی در اختیار میکروارگانیسم
باشد اين فعالیت ادامه پیدا کرده است بهگونهای که در خاک
ماسه سیلیسی  t60مقاومت برشی پس از  28روز در  ODهای
 2 ،1/5 ،1و  2/5به ترتیب به مقدار  0/124 ،0/295 ،0/105و
 0/152کیلوگرم بر سانتیمتر مربع رسیده است و در خاک ماسه
سیلیسی  t90به ترتیب برابر  0/2 ،0/393 ،0/181و 0/3
کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد و اين در حالی است که هر
سه خاک تیمار شده با آب مقطر و همچنین تیمار شده با
محلول سمنتاسیون ،هیچگونه مقاومتی نشان نداده است؛
بنابراين ماسه سیلیسی  t90نسبت به ماسه سیلیسی  t60افزايش
بیشتری در مقاومت داشته است .وجود فضای کافی در خاک و
تماس مناسب ذرات خاک با يکديگر ،در تثبیت خاک با استفاده
از باکتری بسیار مؤثر میباشد) .(Dejong et al., 2008توزيع
ذرات خاک بايد بهگونهای باشد تا باکتری با اندازه  0/5تا 3
میکرومتر ،بهراحتی در خاک انتقال و حرکت پیدا کند
( .)Mitchell and Santamarina, 2005بهترين محدوده
دانهبندی خاک برای رشد و فعالیت باکتری ،بین  50تا 400
میکرومتر گزارش شده است ( .)Rebata-Landa, 2007فضای
حرکتی همچنین به باکتری اين امکان را خواهد داد که بتواند
در محیط خاک بهطور يکنواخت گسترش يابد در حین اينکه در
فضای بین حفرهای گیر افتد؛ بنابراين مقايسه بین خصوصیات
دانهبندی خاک و اندازه باکتری يک فاکتور بسیار مهم در فرآيند
رسوب میکروبی کلسیت است که در اينجا ماسه  t90که دارای
دانهبندی ريزتری است نسبت به ماسه  t60افزايش بیشتری در
مقاومت برشی نشان داده است که به دلیل ريزدانه بودن هر دو
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نوع خاک میتواند ناشی از ارتباط مناسب ذرات خاک ماسه
با يکديگر و بنابراين پخشیدگی بهتر رسوب کلسیت در اينگونه
خاک نسبت به ماسه  t60باشد که تأيیدکننده نتايج پیشین می-
باشد .همچنین نتايج نشان میدهد که در هر دو خاک ماسه
سیلیسی  t60و ماسه سیلیسی  t90در  ODبرابر با  1/5بیشترين
مقاومت برشی حاصل شده است؛ بنابراين غلظت بهینه باکتری
در شرايط اين پژوهش در  ODبرابر  1/5به دست آمد .غلظت
زياد محلول باکتری به معنای بیشتر بودن تعداد سلولهای
باکتری در محلول میباشد و با افزايش تعداد سلولهای باکتری
آنزيم اوره آز بیشتری ايجاد میشود و بنابراين اوره موجود در
محیط به مقدار بیشتری تجزيه میشود که منجر به رسوب
بیشتر کلسیت میشود؛ اما درصورتیکه شرايط محیطی و مواد
مغذی محدود و ثابت باشد افزايش غلظت باکتری ،رسوب بیشتر
کلسیت را تضمین نمیکند چراکه باکتری برای انجام فعالیت
متابولیک نیاز به شرايط مساعد محیطی و ماده مغذی بیشتری
دارد؛ بنابراين با توجه به آنچه گفته شد بهترين وضعیت تعادلی
بین مقدار مواد حاضر و تعداد باکتری در اين پژوهش در OD
برابر  1/5به دست آمد .نتايج حاصل از مقايسه میانگین در هر
دو خاک ماسه سیلیسی  t60و  t90نشانگر تفاوت معنیدار در
 ODبرابر  1/5نسبت به بقیه  ODها و زمان  28روز نسبت به
بقیه زمانها میباشد (جدول Shahrokhi-Shahraki et al. .)4
( )2014با بررسی تأثیر روش زيستی رسوب میکروبی کلسیت بر
مقاومت فشاری و همچنین هدايت هیدرولیکی دو نوع ماسه با
دو دانهبندی متفاوت ،افزايش  3/5تا  5برابری مقاومت خاک و
کاهش نفوذپذيری با ضريب  10 -2نسبت به نمونه شاهد
مشاهده کردند و همچنین به اين نتیجه رسیدند که اين روش
در خاک با دانهبندی ريزتر مؤثرتر بوده است و همچنین غلظت
بهینه باکتری در  ODبرابر  1مشاهده کردند .همچنینStocks-
 )1999( Fischer et al.مشاهده کردند که افزايش غلظت
باکتری به بیش از  10-8سلول در میلیلیتر ،باعث کاهش نرخ
رسوب کلسیت میشود که در پژوهش حاضر  ODبهینه برابر
 1/5به دست آمد.
t90

شکل  .5تغييرات مقاومت برشی ماسه سيليسی  t60در غلظتهای مختلف
نسبت به زمان
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دو ماسه سیلیسی  t60و  ،t90با گذشت زمان ،مقاومت برشی
خاک افزايش پیدا کرده است که بهجز در دو زمان  7و  14روزه،
در بقیه زمانها تفاوت حاصل معنیدار میباشد (جدول  .)4در
مقايسه با دو گونه خاک ماسه سیلیسی ،مقاومت برشی ماسه
کربناته با نرخ بیشتری افزايش داشته است بهگونهای که در
مدتزمان  28روز ،مقاومت برشی آن از مقدار صفر به مقدار
 0/64کیلوگرم بر سانتیمترمربع رسیده است يعنی نسبت به
شرايط مشابه %38 ،افزايش نسبت به ماسه سیلیسی  t90و %54
افزايش نسبت به ماسه سیلیسی  t60دارد؛ بنابراين پديده
سمنتاسیون در خاک با منشأ کربناته همانگونه که قابلانتظار
بود به دلیل وجود کلسیم ،نسبت به خاک با منشأ سیلیسی
بیشتر اتفاق افتاده است؛ بنابراين پديده سمنتاسیون بهعنوان
يک فرآيند زيستی در کلیه خاکها میتواند اتفاق افتد اما بسته
به منشأ خاک موردبررسی ،میزان آن متفاوت است .نتايج
بهدستآمده در شکل ( )7نشان داده شده است.

شکل  .6تغييرات مقاومت برشی ماسه سيليسی  t90در غلظتهای مختلف
نسبت به زمان

اثر زمان نگهداشت بر مقاومت برشی ماسه کربناته در غلظت
بهينه

با توجه به اينکه  ODبرابر با  1/5بهعنوان غلظت بهینه باکتری
به دست آمد بنابراين ماسه کربناته در  ODبرابر 1/5
موردمطالعه قرارگرفته است .در  ODبهینه در ماسه کربناته،
تأثیر زمان بر مقاومت برشی در سطح  1درصد معنیدار گرديده
است (جدول  .)3در ماسه کربناته نیز طبق روال مشاهدهشده در

جدول  .3نتايج تجزيه واريانس تأثير غلظت و زمان بر مقاومت برشی ماسه سيليسی  t90 ،t60و ماسه کربناته
ماسه سیلیسی

ماسه سیلیسی

t60

منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

غلظت
زمان
غلظت×زمان
خطا

3
4
12
20

**0/0691
**0/0014
0/0002n.s
0/0002

منابع تغییرات درجه آزادی
غلظت
زمان
غلطت×زمان
خطا

3
4
12
20

ماسه کربناته

t90

میانگین مربعات

منابع تغییرات

**0/03
**0/03
**0/006
0/000

** معنیدار در سطح  1درصد

درجه آزادی

زمان

4

خطا

5

میانگین مربعات
**0/035
0/000

 n.sعدم اختالف معنیدار

جدول  .4نتايج مقايسه ميانگين تأثير غلظت و زمان بر مقاومت برشی ماسه سيليسی  t90 ،t60و ماسه کربناته

ماسه سیلیسی
غلظت
1/5
2/5
2
1

ماسه سیلیسی

t60

میانگین
0/2720a
0/1120b
0/106b
0/1b

زمان
28
20
14
3
7

میانگین
0/17a
0/15b
0/14b
0/14b
0/13b

غلظت
1/5
2/5
2
1

ماسه کربناته

t90

میانگین
0/2543 a
0/1542 b
0/1382 c
0/1448 bc

زمان
28
20
7
14
3

میانگین
0/2699 a
0/1967 b
0/1388 c
0/1318 c
0/1272 c

زمان
28
20
7
4
3

میانگین
0/64 a
0/5067 b
0/474 b
0/3787 c
0/29 d

میانگینهايی که دارای يک حرف التین مشترک هستند فاقد تفاوت معنیدار به روش دانکن میباشند.

بررسی تأثير تزريق مجدد محلول باکتری و سمنتاسيون بر
مقاومت برشی خاک

شکل  .7تغييرات مقاومت برشی ماسه کربناته در غلظت بهينه نسبت به
زمان

در اين حالت محلول باکتری و سمنتاسیون در  ODبهینه و در
دو مرحله با فاصله زمانی  6روز از تزريق اول به دو خاک ماسه
سیلیسی  t60و ماسه کربناته اضافه شده است .تأثیر زمان بر
مقاومت برشی در هر دو گونه خاک در سطح  1درصد معنیدار
گرديده است (جدول  .)5مقايسه میانگین در هر دو خاک ماسه
کربناته و سیلیسی  t60نشان داد که با گذشت زمان مقاومت
برشی افزايش پیدا کرده است که در ماسه کربناته در کلیه
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زمانها تفاوت معنیدار میباشد اما در ماسه  t60در زمان 14
روزه تفاوت معنیداری از لحاظ آماری نسبت به دو زمان  3و 7
روزه وجود ندارد که میتواند ناشی از خطاهای موجود در
آزمايش باشد (جدول  .)6همانگونه که در شکل ( )8نشان داده
شده است تزريق مجدد باکتری باعث افزايش مقاومت برشی در
هر دو خاک ماسه سیلیسی  t60و ماسه کربناته نسبت به حالت
يکبار تزريق شده است بهگونهای که در ماسه کربناته باعث
افزايش  %29در مقاومت برشی در مدت زمان  28روز شده است
که اين در ماسه سیلیسی  %55 ،t60افزايش نسبت به حالت
يکبار تزريق در  28روز نشان داده است (2014) Amin .با
بررسی تأثیر روش زيستی رسوب میکروبی کلسیت در
فرسايشپذيری خاک ماسهای با دستگاه تابع فرسايش ،به اين
نتیجه رسید که تزريق مجدد محلول باکتری و سمنتاسیون در
فاصله زمانی  6روز از تزريق اول باعث عملکرد بهتر تزريق
باکتری در کاهش فرسايشپذيری ماسه میشود؛ بنابراين نحوه
توزيع و تزريق باکتری به خاک از فاکتورهای مهم در فرايند
رسوب میکروبی کلسیت است که دومرحلهای بودن تزريق
محلول باکتری و سمنتاسیون درصورتیکه با فاصله زمانی
بهینهای به خاک اضافه شود باعث افزايش بازدهی تثبیت
بیولوژيکی خاک میشود که در اين پژوهش نیز مشاهده شد.
همچنین همانگونه که ذکر شد میزان افزايش مقاومت با تزريق
مجدد نسبت به يکبار تزريق در خاک ماسه سیلیسی t60
نسبت به خاک با منشأ کربناته بیشتر به دست آمده است که به
اين دلیل میباشد که باکتری برای انجام فعالیت متابولیک خود
نیاز به آزادی حرکت و دسترسی به مواد غذايی دارد (Stocks-
 .)Fischer et al., 1999در ماسه کربناته در تزريق اول ،به دلیل
تشکیل رسوب بیشتر کلسیت در فضای خالی بین ذرات،
بنابراين با تزريق مجدد ،باکتری آزادانه حرکت نمیکند بنابراين
میزان افزايش مقاومت نسبت به ماسه سیلیسی کمتر است
( )%29اما میزان مقاومت نهايی در ماسه کربناته بیشتر به دست
آمده است؛ بنابراين تزريق مجدد باکتری و محلول سمنتاسیون
با فاصله زمانی  6روز ،تأثیر بیشتری در افزايش مقاومت ماسه
سیلیسی نسبت به ماسه کربناته دارد.

شکل .8مقايسه مقاومت برشی ماسه سيليسی  t60و ماسه کربناته در حالت
تزريق مجدد

جدول  .5نتايج تجزيه واريانس تأثير زمان بر مقاومت برشی ماسه کربناته و
 t60در حالت دو بار تزريق

ماسه کربناته
منابع
تغییرات
زمان
خطا

ماسه
میانگین
مربعات
**0/061
0/000

درجه
آزادی
4
5

t60

منابع
تغییرات
زمان
خطا

میانگین
مربعات
**0/037
0/000

درجه
آزادی
4
5

** معنیدار در سطح  1درصد
جدول  .6نتايج مقايسه ميانگين تأثير زمان بر مقاومت برشی ماسه سيليسی
 t60و ماسه کربناته در حالت دو بار تزريق

ماسه کربناته
زمان
28
20
7
14
3

میانگین
0/9a
0/861b
0/712c
0/57d
0/5033e

ماسه
زمان
28
20
7
14
3

t60

میانگین
0/66a
0/595b
0/419c
0/384dc
0/3545d

ميانگينهايی که دارای يک حرف التين مشترک هستند فاقد تفاوت معنیدار به روش
دانکن میباشند

بررسی تأثير اضافه کردن رطوبت بر مقاومت برشی خاک

برای بررسی تأثیر رطوبت اضافه بر میزان فعالیت باکتری،
آزمايشهايی بدين منظور در خاک ماسه سیلیسی  t60و t90
انجام گرفت و به میزان نصف رطوبت اولیه در محلول باکتری و
سمنتاسیون ،به خاک رطوبت اضافه شد .نتايج حاصل از تجزيه
واريانس نشان میدهد که تأثیر زمان نگهداشت و غلظت بر
مقاومت برشی در حالت اضافه شدن رطوبت به خاک ،در هر دو
خاک ماسه سیلیسی  t60و ماسه سیلیسی  t90در سطح 1
درصد معنیدار میباشد و همچنین اثرات متقابل زمان و غلظت
در هر دو خاک در سطح  1درصد معنیدار گرديده است (جدول
 .)7نتايج نشانگر افزايش بیشتر فعالیت باکتری و مقاومت برشی
در حالت اضافه شدن رطوبت در هر دو گونه خاک نسبت به
شرايطی که رطوبت به خاک اضافه نشده است میباشد که در
شکل ( 9و  )10نشان داده شده است .همانگونه که مشخص
است در مدتزمان  14روز پس از اضافه شدن رطوبت ،مقاومت
خاک روند افزايشی دارد که به دلیل دسترسی بیشتر
میکروارگانیسم به مواد مغذی و انجام فعالیت متابولیک بیشتر
میباشد؛ اما پس از  14روز مقاومت خاک بهشدت کاهش پیدا
کرده است که به دلیل شسته شدن امالح و مواد غذايی و
باکتری به اعماق پايینتر خاک میباشد که باعث ايجاد پديده
سمنتاسیون در اعماق پايینتر خاک و کف ظرف میشود.
مقايسه میانگین در ماسه  t90نشان میدهد که در زمانهای
موجود و در  ODهای استفاده شده ،تفاوت آماری موجود در
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میزان مقاومت ،معنیدار میباشد و بیشترين مقاومت ايجادشده
در  ODبرابر  1/5به دست آمده است که از لحاظ آماری دارای
تفاوت معنیدار نسبت به بقیه  ODها میباشد .در ماسه  t60نیز
در  ODبرابر  ،1/5تفاوت از لحاظ آماری معنیدار میباشد و
همچنین بین زمان  14روز و کلیه زمانهای آزمايش تفاوت
معنیدار مشاهده میشود که اين در بقیه زمانها مشاهده نشده
است (جدول  .)8با مقايسه دو خاک ماسه سیلیسی  t60و ماسه
سیلیسی  t90در حالت اضافه شدن رطوبت ،ماسه  t90که دارای
دانهبندی ريزتری میباشد افزايش مقاومت بیشتری داشته است؛
بنابراين وجود رطوبت در خاک باعث فعالیت بیشتر باکتری و
افزايش رسوب کلسیت میشود.

شکل  .10تأثير اضافه شدن رطوبت بر مقاومت برشی ماسه t60

جدول  .7نتايج تجزيه واريانس تأثير غلظت و زمان بر مقاومت برشی ماسه
سيليسی  t90و  t60در حالت اضافه شدن رطوبت

شکل  .9تأثير اضافه شدن رطوبت بر مقاومت برشی ماسه t90

ماسه سیلیسی

t90

منابع
تغییرات
غلظت
زمان
غلطت×زمان
خطا

درجه
آزادی
3
4
12
20

میانگین
مربعات
**0/106
**0/011
**0/004
0/000

ماسه سیلیسی

t60

منابع
تغییرات
غلظت
زمان
غلطت×زمان
خطا

درجه
آزادی
3
4
12
20

میانگین
مربعات
**0/038
**0/006
**0/002
0/000

** معنیدار در سطح  1درصد

جدول  .8نتايج مقايسه ميانگين تأثير غلظت و زمان بر مقاومت برشی ماسه سيليسی  t90و  t60در حالت اضافه شدن رطوبت
ماسه سیلیسی t90

غلظت
1/5
2
2/5
1
-

میانگین
a

0/3871
0/2865b
0/1828c
0/1651d
-

زمان
14
7
20
3
28

ماسه سیلیسی t60

میانگین
a

0/305
0/2803b
0/2498c
0/2235d
0/2185d

غلظت
1/5
2
1
2/5
-

میانگین
a

0/2855
0/1774b
0/1602bc
0/1556c
-

زمان
14
20
7
3
28

میانگین
a

0/2233
0/2065ab
0/2025ab
0/1885b
0/1527c

میانگینهايی که دارای يک حرف التین مشترک هستند فاقد تفاوت معنیدار به روش دانکن میباشند
بررسی تأثير شرايط محيطی بر فعاليت باکتری

برای بررسی میزان فعالیت باکتری و عمل سمنتاسیون در
شرايط واقعی بیرون از آزمايشگاه ،محلول باکتری و سمنتاسیون
در  ODبهینه برابر  ،1/5روی خاک ماسه سیلیسی  t60استريل
نشده اسپری شد و در محیط بیرون آزمايشگاه و در سايه ،تحت
شرايط دما و رطوبت متغیر ،با شروع زمان نگهداشت در آذرماه،
به مدت  110روز نگهداری شد .تحلیل آماری نشان میدهد که
تأثیر زمان بر مقاومت برشی در سطح  1درصد معنیدار میباشد
(جدول  .)9همانگونه که در شکل ( )11نشان داده شده است
در فصل سرد سال به علت پايین بودن دما ،مقاومت برشی با
نرخ نسبتاً پايینی در حال افزايش است اما با مساعد شدن دما،

مقاومت خاک با نرخ بیشتری افزايش پیدا کرده است که در
مقايسه با مقاومت برشی  28روزه در شرايط آزمايشگاهی میزان
کمتری به دست آمده است .تشکیل قطرات شبنم در اين شرايط
نقطه مثبتی در جهت فعالیت بیشتر باکتری به جهت تأمین
رطوبت میباشد؛ بنابراين نتايج نشانگر عملکرد خوب پديده
بیوسمنتاسیون در شرايط واقعی است بهگونهای که پس از 110
روز مقاومت خاک به  0/38کیلوگرم بر سانتیمترمربع رسیده
است .مقايسه میانگین نشان میدهد که میزان مقاومت حاصل
پس از مدتزمان  110روز ،نسبت به بقیه زمانها از لحاظ
آماری دارای تفاوت معنیدار میباشد اما در غالب زمانها تفاوت
معنیدار مشاهده نمیشود که میتواند ناشی از خطاهای موجود
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در آزمايش و نوسانات دمايی در اين دوره زمانی باشد که در
جدول ( )9مشاهده میشود .الزم به ذکر است که نمونه خاکها
در تونل باد با محدوديت ماکزيمم سرعت باد  10متر بر ثانیه
موردمطالعه قرار گرفت که سرعت آستانه فرسايش نمونه شاهد
بدون باکتری 3/5 ،متر بر ثانیه به دست آمد و نمونههای تثبیت
يافته با باکتری در سرعت ماکزيمم تونل باد استفادهشده دچار
فرسايش نشدند .درصورتیکه سرعت باد در بیابان از مقدار 8
متر بر ثانیه بیشتر شود بسته به زبری سطح ،رطوبت ،پوشش
گیاهی ،بافت خاک و غیره ،فرسايش صورت میگیرد و منجر به
تولید گرد و غبار میشود ) .(Xuan et al., 2004بنابراين با توجه
به اينکه سرعت معیار باد 8 ،متر بر ثانیه ذکر شده است ،بنابراين
تثبیت بیولوژيکی خاک از طريق فرآيند رسوب میکروبی کلسیت
با استفاده از باکتری ،گزينهای مناسب در جهت مقابله با بیابان-
زدايی و حرکت شنهای روان پیشنهاد میشود و میتواند
جايگزينی مناسب برای انواع مالچها و ديگر روشهای تثبیت
باشد که از لحاظ زيستمحیطی ،اجرايی و اقتصادی دارای يک
سری محدوديتها و مشکالت میباشند .بررسی میزان
فرسايشپذيری خاک تثبیت يافته با اينگونه روش
بیوسمنتاسیون در مقاومتهای مختلف در تونل باد با سرعت
بیشتر و ارتباط بین میزان مقاومت و فرسايشپذيری توصیه
میشود .همچنین مطالعات میدانی جهت شناخت و بررسی
بیشتر اين روش و شبیهسازی دمای بیابان که ماکزيمم 60
درجه سانتیگراد گزارش شده است ( )Laity, 2008در میزان
فعالیت باکتری و مقاومت خاک ،توصیه میشود.

شکل  .11مقايسه مقاومت برشی ماسه سيليسی تثبيت يافته در شرايط
آزمايشگاه و شرايط محيطی

بررسی و مقايسه روشهای موجود در تثبيت خاک

روشهای بهسازی خاک بسته به نوع پروژه متفاوت میباشند.
روشهای مرسوم و سنتی که برای تثبیت سطح خاک استفاده
میشود شامل اضافه کردن گچ ،آهک ،سیمان ،مواد شیمیايی،
پسماند شهری ،باقی مانده محصوالت زراعی و صنايع غذايی ،آب،

نمک ،مالچهای نفتی و زغالسنگ ،انواع پلیمرهای نفتی و
زيستتخريبپذير و غیره میباشد .اين روشها توسط محققین
زيادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .خطرات آلودگی
محیطزيست ،هزينه زياد ،عمر کم و پتانسیل آتشسوزی،
استفاده از اين روشها را به چالش کشیده است .ساالنه بیش از
 40000پروژه بهسازی خاک در دنیا انجام میگیرد که هزينه
تمامی اين پروژهها بالغ بر  6میلیارد دالر در سال میباشد و
بیشتر آنها با استفاده از انرژی مکانیکی مثل تراکم ،اضافه
نمودن مصالحی مثل ژئوسنتتیکها و يا سیمان به خاک
میباشد که هزينههای زيادی را به همراه دارند .(Dejong et al.
) 2010آهک و سیمان از پرکاربردترين مصالح در سمنتاسیون
خاکها و به فراوانی يافت میشوند و بهطور نسبی نیز هزينه
کمی دارند ( .)Bergado et al. 1996در بهسازی با استفاده از
سیمان مواد با آلکاالين زياد را به خاک اضافه میکنند که کل
ساختار خاک را از بین میبرد و نفوذپذيری خاک را تقريباً به
صفر می رساند بنابراين در عمق خاک باعث تغییر در جهت
حرکت آبهای زيرزمینی میشوند .تمامی مالتهای شیمیايی
که بهمنظور سمنتاسیون به کار برده میشوند بهجز سیلیکات
سديم سمی هستند و اثرات مخربی روی سالمتی انسانها می-
گذارند ()Karol, 2003؛ بنابراين با گسترش شهرها به نواحی
خارج شهری و کاهش مناطق مناسب برای ساخت ساختمانها
نیاز بیشتری به بهسازی به چشم میخورد ( Dejong et al.
 .)2010تاکنون مطالعه همه جانبهای در زمینه سمنتاسیون
خاک از طريق رسوب میکروبی کلسیت در مقیاس بزرگ در
ايران صورت نگرفته است؛ بنابراين اين سؤال مطرح میباشد که
آيا اين موضوع از لحاظ اجرايی و اقتصادی بهینه میباشد يا
خیر؟  )2008( Ivanov and Chuهزينه مالتهای شیمیايی را
بین  2تا  72دالر و هزينه مالتهای بیولوژيکی را بین  0/5تا 9
دالر در هر مترمکعب خاک گزارش دادهاند (جدول  10و .)11
بنابراين پیشبینی میشود که استفاده از اين روش بهمنظور
تثبیت سطح خاک در مقايسه با تثبیت عمق خاک ،بهمراتب
هزينه خیلی کمتری را به دنبال داشته باشد .البته تثبیت خاک
با استفاده از رسوب میکروبی کلسیت در مقیاس بزرگ در
چندين کشور انجام شده و نتايج خوبی نیز گزارش شده است .از
جمله ،تثبیت خط لوله گاز در هلند در سال  ،2010کاهش
جريان آب زيرزمینی آلوده در سازند دولوستونی با درزههای
فراوان در انتاريوی جنوبی در کانادا ،بهمنظور ارزيابی توانايی
همرسوبی فلزات سنگین (استرونتیوم )90-با کربنات کلسیم و
با راهبرد تحريک زيستی رسوب میکروبی کلسیت در آزمايشگاه
ملی ايداهو در آمريکا و به دنبال آن در کلرادو آمريکا ( Van
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 ،)Paassen, 2011همچنین در هلند و اتريش بهمنظور انسداد
زيستی و کاهش تراوش آب از سازه نگهدارنده آب ( Blauw et
 )al. 2010از رسوب میکروبی کلسیت استفاده شده است .از
مزايای اين روش نسبت به ديگر روشها اين است که سازگار با
محیطزيست میباشد و در طبیعت بهصورت خودبهخود انجام
میپذيرد ولی سرعت انجام اين فرآيند با اضافه کردن محلول
باکتری و سمنتاسیون به خاک افزوده میشود ،به دلیل
ويسکوزيته پايین بهراحتی در منافذ خاک نفوذ میکند و نیاز به
فشار تزريق ندارد ،بهبود پارامترهای مقاومتی خاک بدون اينکه
خاک را ناتراوا کند و همچنین دارای هزينه کمتری نسبت به
روشهای ديگر میباشد (.)Whiffin, 2004
جدول  .9نتايج آناليز واريانس و مقايسه ميانگين تأثير زمان بر مقاومت برشی
ماسه سيليسی  t60در شرايط محيطی

تجزيه واريانس
منابع
تغییرات
زمان
خطا

درجه
آزادی
5
6

مقايسه میانگین
میانگین
مربعات
**0/023
0/000

زمان
(روز)
110
62
7
14
10
4

میانگین
0/379a
0/1592b
0/1354bc
0/1284bc
0/1083cd
0/088d

جدول  .10هزينه مالتهای شيميايی ))Ivanov and Chu, 2008

مقدار ماده
ارزش مواد
افزودنی افزودنی موردنیاز
)($/m3

)(kg/m3

2-18

20-60

6-72
2.5-15
5-30
5-30
5-50

10-40
5-10
5-10
5-10
1-5

قیمت

مواد شیمیايی

)($/kg
 Lignosulphites0.1-0.3
Lignosulphonates
Sodium silicate formulations 0.6-1.8
Phenoplasts
0.5-1.5
Acrylates
1.0-3.0
Acrylamides
1.0-3.0
Polyurethanes
5.0-10.0

جدول  .11هزينه مالتهای بيولوژيکی ))Ivanov and Chu, 2008

ارزش ماده
افزودنی
)($/m3

مقدار ماده
افزودنی
موردنیاز

قیمت
)($/kg

0.5-4.0

)(kg/m3
5-20

0.1-0.2

0.5-2.0

10-20

0.05-0.1

1.0-4.0

10-20

0.1-0.2

0.5-2.0

10-20

0.05-0.1

4.0-9.0

20-30

0.2-0.3

نوع ماده افزودنی
Molasses+microorganisms
Homogenized food-processing
wastes+ microorganisms
Iron one +organic wastes +
microorganisms
Organic wastes (agricultural,
horticultural, food-processing
)wastes
Calcium chloride + urea +
microorganisms

نتيجهگيری کلی

 -1کاربرد بیوسمنتاسیون باعث افزايش وابسته به زمان در
مقاومت برشی در هر سه نمونه خاک ماسه سیلیسی  ،t60ماسه
سیلیسی  t90و ماسه کربناته نسبت به نمونه شاهد شده است
که بیشترين تأثیر غلظت محلول باکتری بر مقاومت برشی در
OD=1.5به دست آمد که درواقع بهترين وضعیت تعادلی بین
مقدار مواد حاضر و تعداد باکتری در اين پژوهش میباشد.
 -2نوع و امالح موجود در خاک و همچنین توزيع دانهبندی
خاک تأثیر قابلتوجهی در فرايند رسوب میکروبی کلسیت دارد
بهگونهای که ماسه با منشأ کربناته نسبت به دو گونه ديگر خاک
که از نوع سیلیسی بوده است میزان افزايش بیشتری در مقاومت
برشی نشان داد و همچنین در ماسه سیلیسی با توزيع دانهبندی
ريزتر مقادير مقاومت برشی بیشتری به دست آمد که بهصورت
کمی در حالت يکبار تزريق ،میزان افزايش مقاومت برشی در
بازه زمانی  28روز و غلظت بهینه ،در ماسه کربناته حدود %38
افزايش نسبت به ماسه سیلیسی  t90و  %54افزايش نسبت به
ماسه سیلیسی  t60داشته است.
 -3در حالت دو بار تزريق با فاصله زمانی  6روز مقاومت افزايش
بیشتری نسبت به حالت تک تزريق ،داشته است بهگونهای که
در  ODبهینه در مدتزمان  28روز ،در ماسه سیلیسی t60
مقاومت بهاندازه  55درصد نسبت به حالت تک تزريق افزايش
داشته است که اين افزايش در ماسه کربناته  30درصد بوده
است که مقاومت نهايی در ماسه کربناته بیشتر (0/9کیلوگرم بر
سانتیمترمربع) به دست آمد.
 -4در حالت يکبار تزريق و همچنین تزريق مجدد ،در
مدتزمان بیشتر از  20روزنرخ افزايش مقاومت در هر سه نوع
خاک کاهش پیدا کرده است که میتواند به دلیل نداشتن آزادی
حرکت توسط میکروارگانیسم به جهت تشکیل کريستالهای
کلسیت و در دسترس نبودن مواد مغذی جهت فعالیت باشد؛
بنابراين مدتزمان بهینه  20روز پیشنهاد میشود.
 -5با اضافه شدن رطوبت ،مقادير مقاومت برشی افزايش میيابد
که به دلیل در دسترس قرار گرفتن مواد مغذی توسط باکتری و
انجام فعالیت بیشتر میباشد؛ اما در مدتزمان بیشتر از  14روز
از اضافه کردن رطوبت مقاومت در برابر برش به میزان
قابلتوجهی کاهش میيابد که میتواند به دلیل شسته شدن
امالح و مواد غذايی و باکتری به اعماق پايینتر خاک باشد.
 -6جامعترين نتیجهگیری که از اين پژوهش میتوان گرفت اين
است که تثبیت بیولوژيکی خاک میتواند بهعنوان روشی مناسب
در جهت کاهش فرسايش بادی و کنترل ريزگرد به کار گرفته
شود و با توجه به پژوهشهای صورت گرفته توسط محققین که
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همهجانبه در مقیاس بزرگتر بهمنظور شناخت و بررسی
.چالشهای پیش رو در اجرا توصیه میشود

در متن مقاله به آن اشاره شده است از لحاظ اجرايی و همچنین
 البته مطالعات گسترده و.اقتصادی دارای محدوديت نمیباشد
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