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ABSTRACT
Soil erosion is a destructive phenomenon that causes soil loss and the failure within structure built on it.
Therefore, it is necessary to provide promising new approach to deal with it. In this paper, a new bio-inspired
EICP technique has been used and the improvement of the erodibility parameters of silica sand has been
evaluated using an erosion function apparatus device. Urease enzyme was extracted from watermelon seed
kernel with an activity of 2.8 U/mL. In order to provide favorable environmental conditions and accelerate the
deposition of calcium carbonate in the soil, a cementing solution containing 0.5, 0.75 and 1 M of calcium
chloride and urea was used. Samples were treated with single and double injections (six days after the first
injection) of enzyme and cementing solution with a treatment period of 14 days in an incubator at 50°C. The
erodibility parameters of silica sand specimens treated with ten injection strategies were investigated. The bestperforming treatment strategy produced a 98.55% reduction in erodibility and a six-fold increase in critical
shear stress relative to untreated sand. These findings were confirmed by SEM, XRD and calcium carbonate
titration tests. The results of titration test showed that in the best-performing treatment strategy, 18.7% of
calcium carbonate was deposited in the soil compared to the control sample.
Keywords: Erosion, Urease Enzyme, Calcium Carbonate Precipitate, Erosion Function Apparatus, Erodibility
Coefficient.
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بهسازی زيستی خاکهای ماسهای روان با آنزيم برای کنترل فرسايش هيدروليکی
2

سودابه نيکبخت ،1حميده غفاری ،1سيد محمد علی زمرديان ،*1مرجان مجدینسب
 .1بخش علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .2بخش صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/12/25 :تاریخ بازنگری -1400/2/13 :تاریخ تصویب(1400/2/25 :

چکيده
فرسایش خاک یک پدیده مخرب است که باعث از بین رفتن خاک و همچنین خرابی و شکست سازه مرتبط میشود.
بنابراین ارائه راهکارهای مقابله با این پدیده مخرب ضروری است .در این پژوهش از یک تکنیک نوین الهام گرفته زیستی،
بر اساس رسوب کربنات کلسیم بر پایه استفاده از آنزیم آزاد در خاک ( (EICPاستفاده شده است و میزان بهبود پارامترهای
فرسایش پذیری خاک با استفاده از دستگاه تابع فرسایش مورد ارزیابی قرار گرفته است .آنزیم اوره آز استفاده شده از مغز
دانه هندوانه استخراج شد که میزان فعالیت آن  2/8 U/mLتخمین زده شد .به منظور فراهم آوردن شرایط محیطی مطلوب
و تسریع در رسوب کربنات کلسیم در خاک از محلول سیمانی کننده حاوی  0/75 ،0/5و  1موالر کلسیم کلراید و اوره به
صورت یک بار تزریق و همچنین دو بار تزریق با فاصله زمانی  6روز استفاده شد .عملکرد آنزیم اوره آز در بهبود خاک ،به
صورت یک بار تزریق و همچنین دو بار تزریق ،تحت بهکارگیری  10استراتژی تزریق آنزیم و محلول سیمانی کننده به
خاک ماسه سیلیسی مورد ارزیابی قرار گرفت .دوره درمان  14روز تحت دمای  50°cدر دستگاه انکوباتور بود .نتایج نشانگر
بهبود مقاومت خاک در برابر فرسایش میباشد به گونهای که ضریب فرسایشپذیری خاک ماکزیمم  %98/5کاهش و تنش
برشی بحرانی ماکزیمم  6برابر افزایش پیدا نمودند .نتایج تست  SEMو  XRDنشانگر توزیع مناسب رسوب کربنات کلسیم
میان ذرات ماسه و تشکیل کانی کلسیت در خاک میباشد .همچنین نتایج تست تیتراسیون نشان داد که در حالت بهینه
 %18/7کربنات کلسیم نسبت به نمونه شاهد در خاک رسوب نموده است.
واژههای کليدی :فرسایش ،آنزیم اورهآز ،رسوب کربنات کلسیم ،دستگاه تابع فرسایش ،ضریب فرسایشپذیری.

مقدمه
بهسازی خاک در کاربریهای مهندسی امری غیر قابل
اجتناب است که این موضوع در خاکهای مسئلهدار غالبتر است.
لذا به منظور جلوگیری از فرسایش و همچنین احداث سازه روی
خاک ،بسته به نوع کاربری ،نیاز به بهسازی سطحی و عمقی در
جهت بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی دارد .بدین منظور
روشهای مختلفی ارائه شدهاند که به روشهای مکانیکی،
شیمیایی ،مدیریتی و بیولوژیکی تقسیمبندی شدهاند .هر کدام از
این روشها با توجه به ضرورت ،معایب و محدودیتهای خاص
خود را دارند که الزم است مورد توجه مهندسین واقع گردد
( .)Ghaffari and Zomorodian, 2017با توجه به اهم مباحث
زیستمحیطی و توجه به آنها و همچنین خأل آن در کشور ،لزوم
حرکت در این جهت ،همسو با اغلب دانشگاههای تراز اول در دنیا
و الگوبرداری از آنها ضروری است .با توجه به حرکت و جهت
* نویسنده مسئول:

آینده مهندسی عمران به سمت علوم محیطزیست ،بیولوژی و
باکتری ،لزوم ادغام علوم مهندسی عمران و مباحث سنتی مربوطه
با این علوم ضروری است و الزم است که در کشور بومیسازی
گردد .در همین راستا ،در تقسیمبندی جدید در این پژوهش،
روشهای بهسازی خاک در علم ژئوتکنیک زیستمحیطی به دو
دسته روشهای سنتی و نوین و همچنین روشهای غیر سازگار
با محیطزیست و روشهای سازگار با محیطزیست تقسیمبندی
میشوند .در روشهای سازگار با محیطزیست سعی میشود که با
الگوبرداری از طبیعت برای درمان طبیعت استفاده شود .لذا با
توجه به کند بودن و زمانبر بودن این پدیدههای طبیعی ،با فراهم
آوردن شرایط مطلوب در آزمایشگاه ،آنها را تسریع میبخشند
( .)Benini et al., 1999در همین ارتباط یکی از روشهای نوین،
روش رسوب میکروبی کربنات کلسیم در خاک یا روش MICP1
است که با بهرهگیری از میکروارگانیسمهای خاکزی که به صورت

mzomorod@shirazu.ac.ir
1- Microbial-Induced Calcium Carbonate Precipitation

(علمی – پژوهشی)
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طبیعی در خاک زیست میکنند در تولید آنزیم اوره آز ،اوره
موجود در محیط را هیدرولیز مینمایند که با توجه به روابط  1و
 2که در ذیل ارائه شده است یونهای کربنات و آمونیوم ایجاد
میشود .در صورت وجود یون کلسیم در خاک ،کربنات کلسیم به
عنوان محصول نهایی در خاک رسوب میکند .کربنات کلسیم
همانند چسب عمل مینماید و دانههای خاک را به هم میچسباند
و با این عمل خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک بهبود مییابد
(.)Dejong et al., 2010
(رابطه )1
CO(NH2 )2 + 2H2 O → 2NH4+ + CO2−
3
(𝐶𝑎2+ + C𝑂32− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 (S

در رابطه با روش  MICPو انواع کاربردهای آن ،مطالعات
زیادی توسط محققین انجام پذیرفته است که از جمله افزایش
مقاومت خاک ( Shahrokhi-Shahraki et al., 2015, Amin et
al., 2017, Al Qabany et al., 2012, van Paassen et al.,
 ،)2009مقابله با فرسایش بادی ( Meyer et al. 2011,
Zomorodian et al., 2019, Anderson et al. 2012, Bang et
 ،)al. 2009کاهش میزان نفوذپذیری خاک ( Seki et al., 1998,

 ،)Dennis and Turner, 1998بازسازی ترک در بتن
( ،)Ramachandran et al.,2001, Achal et al., 2010تثبیت
سیالبدشت رودخانه ( Ivanov and Chu, 2008, Shanahan and
 )Montoya, 2014و غیره .به دلیل استفاده از میکروارگانیسمهای
زنده در روش  MICPو در واقع زیست واسطهای بودن 1آن ،این
روش در کنار محاسنی که دارد با چالشهایی روبرو است که
کاربردهای آن را در مواردی با محدودیت مواجه ساخته است .از
جمله ،عدم توزیع یکنواخت رسوب کربنات کلسیم در خاک به
خصوص در مقیاسهای بزرگ ،محدودیت استفاده در خاکهای
ریزدانه نظیر خاک سیلتی به دلیل عدم جابجایی آزادانه
میکروارگانیسم در خاک (Nafisi et al., 2019, Mitchell and
 )Santamarina, 2005و همچنین محدودیت استفاده از
میکروارگانیسمهای هوازی در عمق خاک ( Khodadadi et al.,
 .)2017بنابراین در همین راستا الزم است که با الگوبرداری از این
روش ،تکنیکهای دیگر و جایگزین را نیز مورد بررسی قرار داد.
یکی از تکنیکهای نوین ،روش  EICP2است که با الگوبرداری از
روش  ،MICPاز آنزیم اورهآز به صورت استخراج شده و آزاد،
استفاده مینماید .بنابراین چالشهای استفاده از میکروارگانیسم
زنده را ندارد ( .)Khodadi et al., 2017این آنزیم به صورت
طبیعی در انواع مختلفی از گیاهان (نخودیان) و میکروارگانیسمها
(باکتری ،قارچ ،مخمر) یافت میشود ( .)javadi et al., 2018در
1 - Bio-mediated
2- Enzyme Induced Calcium Carbonate Precipitation

واقع آنزیم با کاهش انرژی فعالسازی مورد نیاز برای تبدیل
سوبسترا به فرآورده ،سرعت واکنش را افزایش میدهد .فاکتورهای
ماهیت محیط کشت ،غلظت آنزیم ،غلظت سوبسترا ،دما،pH ،
وجود بازدارندهها و فعالکنندهها بر میزان سرعت تجزیه واکنش
بوسیله آنزیم تأثیر میگذارند (.)Arsalan and .Younus, 2018
مطالعاتی در این زمینه و همچنین مقایسه دو روش  MICPو
 EICPتوسط محققین انجام گرفته است از جمله Nafisi et al.,
) (2019گزارش دادند که عملکرد روش  MICPدر ایجاد رسوب
کربنات کلسیم و همچنین افزایش مقاومت برشی (سه محوری)
در خاک ماسهای بیشتر از روش  EICPاست و این در حالی است
که توزیع رسوب کربنات کلسیم در روش  EICPبه گونه
یکنواختتری در خاک صورت میپذیرد .در پژوهش دیگری
گزارش شده است که روش  EICPمیزان نفوذپذیری خاک
ماسهای را با مرتبه بزرگی بیشتر از یک ،کاهش میدهد و
همچنین مقاومت فشاری محصور نشده خاک را به میزان ماکزیمم
 1.6 MPaافزایش میدهد ( .)Yasuhara et al., 2012بهترین
ترکیب محلول مورد استفاده در روش  EICPتوسط Almajed et
 al., 2018گزارش شده است که با بررسی و انجام  37تست در
تیوبهای آزمایشگاهی ،بهترین ترکیب محلول در افزایش میزان
رسوب کربنات کلسیم و افزایش بازدهی رسوب و آنزیم را ترکیب
یک موالر اوره 0.67 ،موالر کلسیم کلراید و  3 g/lآنزیم اورهآز با
فعالیت  3500 U/gذکر نمودهاند .همچنین بیان نمودند که میزان
مقاومت خاک بهسازی شده با روش  EICPبه میزان رسوب
کربنات کلسیم ،شیوه آماده سازی و بسته ذرات خاک بستگی دارد.
 ،Bang et al., 2009با مقایسه عملکرد سه روش EICP ،MICP
و ترکیبی از باکتری و آنزیم در بهبود مقاومت برشی خاک ماسهای
و همچنین مقاومت در برابر فرسایش بادی ،به این نتیجه رسیدند
که به ترتیب روش  EICPو روش ترکیبی عملکرد بیشتری نسبت
به روش  MICPدر افزایش مقاومت برشی خاک و همچنین کاهش
فرسایش بادی دارند .با توجه به نو بودن ،پیچیدگی و همچنین
بین رشتهای بودن این علم ،مطالعات بیشتر به منظور شناخت
همه جانبه و افزایش دانش و آگاهی در رابطه با کاربرد آنها
ضروری است .این مهم ،نیازمند یک تالش بین رشتهای است که
شامل علوم میکروبیولوژی ،اکولوژی ،ژئوشیمی و دانش مهندسی
ژئوتکنیک میباشد ( .)Ivanov and Chu, 2008در همین راستا
در پژوهش حاضر سعی شده است به جنبه دیگری از کاربرد
تکنیک  EICPدر خاک پرداخته شود که در مطالعات پیشین مورد
توجه واقع نشده است .بنابراین به ارزیابی روش  EICPدر بهسازی
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خاک به منظور کنترل فرسایش هیدرولیکی ناشی از تنش برشی
جریان با استفاده از دستگاه تابع فرسایش  EFA1پرداخته شده
است .با توجه به اینکه توزیع یکنواخت رسوب کربنات کلسیم در
خاک عامل مهمی در میزان اثربخشی این روش در خاک به شمار
میآید بنابراین سعی شده است که با بهکارگیری غلظتهای
مختلف محلول سمنتاسیون و کاربرد روش تزریق باکتری و
محلول سمنتاسیون به دو صورت یک بار تزریق و همچنین دو بار
تزریق ،بهترین استراتژی در افزایش مقاومت خاک و کاهش
ضریب فرسایشپذیری انتخاب گردد که در ادامه گزارش شده
است.

منظور مرحله دوم خالصسازی ،به مایع رویی به نسبت حجمی
یک به یک ،بافر فسفات اضافه گردید .سپس در دو مرحله استون
اضافه و محلول سانتریفیوژ شد ،در نهایت رسوب آنزیم به دست
آمده در بافر فسفات رقیق شد و برای تزریق به خاک استفاده
گردید .آنزیم استخراج شده در شکل ( )1قابل مشاهده میباشد.
روش به کار گرفته شده در این پژوهش بر اساس پژوهش Javadi
 et al., 2018میباشد.

مواد و روشها
استخراج آنزيم اورهآز

آنزیم مورد استفاده در این پژوهش از مغز دانههای هندوانه
استخراج شد .از دالیل استفاده از دانه هندوانه ،اطمینان از
اثربخشی و بازدهی باالی آن در تولید آنزیم اورهآز و همچنین کم
کردن هزینههای تهیه آن به عنوان ضایعات مواد غذایی میباشد
( ;Dilrukshi et al. ;2016, Dilrukshi and Kavasaki; 2016
 .)Khodadadi et al., 2017برای آمادهسازی آنزیم اورهآز ،پس از
جدا نمودن پوست دانهها مغز آنها له شد .سپس در بافر فسفات
 20میلیموالر با  pH = 7/2در دمای  4درجه سانتیگراد برای
یک شبانهروز قرار داده شد .پس از اتمام این دوره زمانی ،به مدت
 5دقیقه هم زده شد و در دمای  4درجه سانتیگراد با دور 13000
دور بر دقیقه به مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد و رسوب جداسازی
شد (دستگاه سانتریفیوژ مورد استفاده از نوع اولترا با مدل XL-
 ،100kکمپانی  Batmanمیباشد)  .برای حذف الیههای چربی
( 20% )v/vاستون به محلول اضافه شد .از یک پارچه کتان برای
جداساز ی ذرات موجود در محلول استفاده شد و رسوبات روی
سطح پارچه دور ریخته شد .به منظور کم کردن هزینهها،
خالصسازی در دو مرحله انجام گرفت .برای اولین مرحله
خالصسازی ( 44% )v/vاستون  -20درجه سانتیگراد به آرامی
به محلول اضافه شد (استون باعث رسوب دادن پروتئین موجود
در محلول میگردد) سپس  15دقیقه با دور  13000دور بر دقیقه
در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد .مجدداً با جداسازی
رسوب موجود ،در بافر فسفات حل شد .محلول یک شبانهروز در
دمای  4درجه سانتیگراد قرارگرفت و بعد از آن به مدت  2ساعت
هم زده شد .سپس با دور  13000دور بر دقیقه در دمای  4درجه
به مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس با جداسازی رسوب ،به
1 - Erosion Function Apparatus

شکل  -1آنزيم اوره آز استخراجشده

اندازهگيری فعاليت بيولوژيکی آنزيم اورهآز

فعالیت آنزیم اورهآز با استفاده از روش اسپکتروفتومتری در
طول موج  560 nmتعیین شد ( .)Stefance et al., 2006بدین
منظور از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Cytation 3, Biotek,
 Winooski, USAاستفاده شد .به منظور اندازهگیری فعالیت
آنزیم ،ابتدا منحنی کالیبراسیون با استفاده از غلظتهای مختلف
کربنات آمونیوم و معرف فنولرد رسم شد .بدین صورت که ابتدا
محلول کربنات آمونیوم  0/5موالر با غلظتهای ،0/06 ،0/08
 0/02 ،0/04و  0/1موالر در بافر فسفات  0/01موالر با غلظت 20
میکروگرم بر میلیلیتر فنولرد حل شد .برای قرائت میزان جذب
محلولهای آماده شده ،به اندازه  100میکرو لیتر درون سلولهای
میکروپلیت ریخته شد و جذب محلولها در طول موج 560 nm
توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر ،قرائت شد .سپس محلولی از بافر
فسفات  20میلیموالر ،فنولرد و اوره  0/5موالر آماده شد و به
تعداد  12نمونه در میکروتیوب  500میکرولیتر از محلول ذکر
شده و  100میکرولیتر محلول آنزیمی اضافه گردید .نمونهها در
دستگاه انکوباتور در دمای  30و  50درجه قرار داده شدند به
طوریکه نمونه  1به مدت  5دقیقه ،نمونه  2به مدت  10دقیقه،
نمونه  3به مدت  15دقیقه و در نهایت نمونه  ،12به مدت یک
ساعت در دماهای ذکرشده نگهداری شدند .هدف از این
اندازهگیری ،مقایسه میزان فعالیت در دو دمای ذکر شده بود.
فعالیت آنزیمی به مقدار آنزیمی است که قادر است در هر دقیقه
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یک میکرومول آمونیاک آزاد کند .با استفاده از دادههای منحنی
کالیبراسیون و روابط مربوطه ،میزان فعالیت آنزیم اورهآز بر حسب
 U/mLبدست آمد .جزئیات بیشتر در رابطه با اندازه گیری میزان
فعالیت آنزیم در پژوهش  (2006) Stefance et al.,ارائه شده است.
مشخصات خاک
خاکهای ماسهای غیر چسبنده به راحتی فرسایش مییابند،
زیرا تنها نیروی مقاومتکننده در برابر فرسایش ،اصطکاک بین
دانهها است ( .)Larsen, 2008خاک استفاده شده در این پژوهش،
از نوع ماسه سیلیسی ( %98سیلیس) است که خصوصیات فیزیکی
آن در جدول ( )1ارائه شده است .این خاک از معادن ماسه
چیروک تهیه شده است که از موارد کاربرد آنها در کارخانههای
ریختهگری میباشد .از دالیل استفاده از این خاک ،دانهبندی
یکنواخت ،عدم دارا بودن چسبندگی و همچنین اطمینان از عدم
وجود مواد شیمیایی در خاک است .با این حال قبل از انجام
آزمایش ،خاک مورد نظر با آب مقطر شستشو داده شده است.
همچنین دلیل دیگر استفاده از این نوع خاک این است که در
طول آزمایشها میزان رسوبی که تنها ناشی از فعالیت آنزیم بوده
به راحتی برآورد شود .نمودار دانهبندی خاک در شکل ( )2نشان
داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود محدوده دانهبندی
خاک  0.125-0.5میلیمتر است.
جدول  -1مشخصات فيزيکی خاک
مقدار

پارامتر

0/28 mm

D50

1661 𝑚3

𝑥𝑎𝑚 𝑑𝜌

1401 𝑚3

𝑛𝑖𝑚 𝑑𝜌

𝑔𝑘

𝑔𝑘

0/675

e

2/65

Gs

1/7

Cu

0/98

Cc

شکل  -3نمايی از خاک تيمارشده درون قالب

100
80

40

درصد عبوری

60

20
0

1

قطر ذرات )(mm

ال خشک شد.
شیمیایی ،ابتدا ماسه مورد استفاده شسته شد و کام ً
خاک در قالبهایی با قطر  ،66mmارتفاع تقریبی  50mmو حجم
 0.17 Lبه اندازه تقریبی یک میلیمتر باالتر از سطح قالب نمونه
با تراکم نسبی  %75در سه الیه یکسان ریخته شد .به منظور خارج
نمودن هوای موجود در خلل و فرج خاک ،با اضافه کردن آب
مق طر به خاک ،از طریق یک حفره در انتهای قالب که از طریق
یک لوله به پمپ پریستالتیک متصل شده بود زهکشی میشد.
آنزیم اورهآز به صورت رقیق شده با محلول بافر فسفات (غلظت
 )4g/lبرای توزیع یکسان در تمام عمق نمونه به میزان حجمی
یک سوم حجم خلل و فرج خاک ،به نمونهها تزریق شد .سپس
محلول سمنتاسیون حاوی اوره و کلسیم کلراید با غلظتهای ،0.5
 0.75و یک موالر به نسبت حجمی برابر با حجم خلل و فرج خاک
اضافه گردید .تزریق محلول آنزیم و سمنتاسیون بسته به نوع تیمار
به دو حالت یک بار تزریق و دو بار تزریق انجام پذیرفت .سپس
قالب درون کیسههای پالستیکی به منظور جلوگیری از خشک
شدن و از دست دادن رطوبت قرار داده شد و به مدت زمان 14
روز در دستگاه انکوباتور در دمای  50درجه سانتیگراد تحت
درمان قرار گرفت .طرح آزمایشها در جدول ( )2ارائه شده است.
تاثیر تیمارها بر پارامترهای فرسایش پذیری خاک به صورت
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار
بررسی گردید .نمونهای از خاک تیمار شده درون قالب ،در شکل
( )3ارائه شده است.

0.1

شکل  -2نمودار دانهبندی خاک

تزريق آنزيم اورهآز و محلول سيمانی کلسيم کلرايد و اوره

قبل از انجام آزمایش ،به منظور اطمینان از عدم وجود مواد

دستگاه EFA
1999, ( Briaud et al.,

دستگاه تابع فرسایش  EFAتوسط
 )2001به منظور ارزیابی میزان فرسایش خاک ،توسعه یافته است.
بنابراین با الگوبرداری از این روش ،دستگاه تابع فرسایش در
آزمایشگاه هیدرولیک رسوب دانشگاه شیراز ساخته شد .اساس کار
این روش به این صورت است که با عبور دبیهای مشخص روی
سطح خاک درون قالب متصل شده در کف فلوم ،در مدت زمان
مشخص و بدست آوردن تنشهای برشی وارد شده به خاک،
میزان فرسایش خاک اندازهگیری میشود .فلوم مورد استفاده
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فرسایش ) (Eاست .تنش برشی بحرانی (  ( τcبا توجه به محل
برخورد منحنی تابع فرسایش با محور افقی بدست میآید .ضریب
فرسایشپذیری خاک ( )kبه عنوان شیب منحنی تابع فرسایش
معرفی میشود .هرچه میزان ضریب فرسایشپذیری خاک کمتر
باشد مقاومت در برابر فرسایش بیشتر میباشد.

دارای طول  2 mو مقطع عرضی مستطیلی با ابعاد
 mاست که در کف آن ،یک حفره به قطر  0.066 mقرار داشت
که قالب خاک در آن تعبیه میشد (شکل  ،4الف) .نمای جانبی
و پالن دستگاه تابع فرسایش در شکل ( ،4ب و ج) ارائه شده است.
تابع فرسایش رابطه بین تنش برشی هیدرولیکی ( )τو سرعت
0.12× 0.06

جدول  -2استراتژیهای تزريق اعمالشده
تیمارها

روز اول

روز هفتم

تیمارها

روز اول

روز هفتم

A

آنزیم و محلول سیمانی ()0.5M

محلول سیمانی ()0.5M

F

آنزیم و محلول سیمانی ()0.75M

محلول سیمانی
()0.75M

B

آنزیم و محلول سیمانی ()0.5M
آنزیم و محلول سیمانی ()0.5M

-

G

تزریق آنزیم

H

آنزیم و محلول سیمانی ()1M
آنزیم و محلول سیمانی ()1M

D

آنزیم و محلول سیمانی ()0.75M

-

I

آنزیم و محلول سیمانی ()1M

E

آنزیم و محلول سیمانی ()0.75M

تزریق آنزیم

J

آنزیم و محلول سیمانی ()1M

C

(الف)

-

تزریق آنزیم
محلول سیمانی
()1M
آنزیم و محلول سیمانی ()1M

( )3و زبری نسبی (رابطه  )4از دیاگرام مودی بدست میآید.
عدد رینولدز رابطه مستقیم با سرعت جریان ( )Vو قطر
هیدرولیکی ( 4( )Dبرابر شعاع هیدرولیکی) و رابطه معکوس با
لزجت سینماتیکی جریان ( 𝝊) (  10-6 m2/sدر دمای )20°c
دارد .شعاع هیدرولیکی جریان از رابطه ( )5بدست میآید.
𝐷𝑉
(رابطه )3
= 𝑒𝑅
ʋ

(رابطه )4
(رابطه )5

1
2

Ɛ = D50
𝑏𝑎
)𝑏2 (𝑎+

=R

 :D50قطر متوسط خاک ()m
 : Rشعاع هیدرولیکی ()m
 : a,bطول و عرض سطح مقطع جریان عبوری ()m
(ب)

(ج)
شکل  -4دستگاه تابع فرسايش مورداستفاده .الف :شکل دستگاه .ب :نمای
جانبی  ،ج :نمای پالن

تنش برشی
برای محاسبه تنش برشی وارد شده به خاک از رابطه ()2
استفاده میشود .در این رابطه τ ،تنش برشی (𝜌 ،)N/m2
چگالی آب ( V ،)1000 kg/m3سرعت متوسط جریان ( )m/sدر
لوله و  fضریب اصطکاک است.
1
(رابطه )2
τ = f ρ v2
8
ضریب اصطکاک فلوم ( )ƒبا توجه به عدد رینولدز رابطه

سرعت فرسايش
نمونه خاک شاهد و تیمار شده پس از جاسازی در دستگاه
تابع فرسایش ،در معرض عبور دبیهای مختلف جریان قرار
گرفتند .آزمایشها با  3تکرار انجام شدند و بعد از هر تکرار
میزان فرسایشپذیری خاک به صورت حجمی از طریق یک
سرنگ آب ،اندازهگیری شدند .با داشتن سرعت جریان و حجم
فرسایش یافته نمونهها ،با استفاده از رابطه ( )6میزان سرعت
فرسایش خاک ( )E, mm/hrبدست میآید.
Ve
(رابطه (6
=E
As .Δt

 : Veحجم آب مورد نیاز برای پر شدن حفرهها ()mm3
 : Asسطح نمونه خاک ()mm2
 :∆tمدت زمان آزمایش ()hr
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نتايج و بحث

فرسایش تیمارهای ( )A- Jرا نشان میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود در تیمارهای یک بار تزریق محلول آنزیم و
سمنتاسیون  D ،Bو  Gبا افزایش غلظت محلول سمنتاسیون از
 0.5موالر به یک موالر شیب منحنی تابع فرسایش که نشانگر
میزان ضریب فرسایشپذیری است به ترتیب به میزان ،38.44
 57.84و  97درصد کاهش پیدا کرده است که نشانگر افزایش
میزان مقاومت در برابر فرسایش همزمان با افزایش غلظت
محلول سمنتاسیون میباشد .در تیمارهای دو بار تزریق محلول
سمنتاسیون  F ،Aو  Iبا افزایش غلظت محلول سمنتاسیون از
 0.5موالر به  1موالر ،میزان ضریب فرسایشپذیری کاهش پیدا
کرده است که این میزان کاهش نسبت به نمونه شاهد به ترتیب
برابر با  59.89 ،49.31و 96.57درصد میباشد .با مقایسه
تیمارهای  F ،Aو  Iبه ترتیب با تیمارهای  D ،Bو  ( Gنمونههای
یک بار تزریق) ،مشاهده میشود که در غلظتهای  0.5Mو
 0.75Mمحلول سمنتاسیون ،با تزریق مجدد محلول
سمنتاسیون ،ضریب فرسایشپذیری خاک کاهش پیدا کرده
است که این در مورد غلظت  1Mمحلول سمنتاسیون ،افزایشی
است به این صورت که در تیمار  Iنسبت به تیمار  Gبه میزان
تقریباً  %15.6ضریب فرسایشپذیری افزایش یافته است .بنابراین
تیمار  Gنسبت به تیمار  Iمقاومتر میباشد .علت این موضوع
میتواند به نسبت بین میزان آنزیم اوره آز و محلول سمنتاسیون
ارتباط داشته باشد که با افزایش غلظت محلول سمنتاسیون
( ،)1Mهیدرولیز بیشتر اوره نیازمند افزایش میزان آنزیم
می باشد .بنابراین با افزایش محلول سمنتاسیون به میزان 1M
الزم است که ب ه صورت مجدد آنزیم نیز به خاک اضافه شود.
کماکان که مشاهده میشود که در تیمار  Jکه تزریق مجدد
محلول سمنتاسیون ( )1Mو همچنین محلول آنزیم انجام
پذیرفته است ،کمترین ضریب فرسایشپذیری و در واقع
مقاومترین نمونه خاک ایجاد شده است به گونهای که به میزان
 %98.5کاهش در ضریب فرسایشپذیری نسبت به نمونه شاهد
رخ داده است .تیمارهای  E ،Cو  Hمربوط به تزریق مجدد
محلول آنزیم به ترتیب در غلظتهای  0.75 ،0.5و  1موالر
محلول سمنتاسیون در تزریق اول میباشد .همانگونه که از
نتایج جدول ( )5و منحنیهای تابع فرسایش (شکل  )7مشاهده
میشود در تیمارهای  Cو  Eبا تزریق مجدد محلول آنزیم ،میزان
ضریب فرسایشپذیری به ترتیب به میزان  70.77و %75.18
نسبت به نمونه شاهد ،کاهش نشان داده است .اما برخالف انتظار
در تیمار  Hکه تزریق مجدد آنزیم در غلظت  1Mمحلول
سمنتاسیون در خاک انجام شده است با افزایش شدید ضریب
فرسایشپذیری نسبت به بقیه تیمارها روبرو شدهایم به گونهای

فعاليت بيولوژيکی آنزيم اورهآز

منحنی کالیبراسیون در شکل ( )5و روند فعالیت آنزیم
اورهآز استخراج شده در دو دمای  30و  50درجه سانتیگراد در
شکل ( )6نشان داده شده است .همانگونه که از شکل ()6
مشاهده می شود میزان جذب نوری و در واقع میزان فعالیت
آنزیم در دمای  50درجه سانتیگراد بیشتر از دمای  30درجه
می باشد به گونهای که فعالیت آنزیم اورهآز در دمای  30درجه
سانتیگراد  2/4 U/mLو در دمای  50درجه سانتیگراد U/mL
 2/8بدست آمد .از آنجایی که آنزیم در دمای  50درجه ،فعالیت
بیشتری نشان میدهد این دما به عنوان دمای بهینه فعالیت
آنزیم انتخاب شد و نمونهها در این دما تحت تیمار قرار گرفتند.
1

0.6

جذب نوری )(560 nm

0.8

0.4
100

50

آمونیوم کربنات)(𝜇mol/ml

0

شکل  -5منحنی کاليبراسيون
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شکل  -6فعاليت آنزيم استخراجشده در دو دمای  30و  50درجه سانتیگراد

نتايج آزمايشهای EFA

نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین پارامترهای
فرسایشپذیری حاصل شده به ترتیب در جدول ( )3و جدول
( )4ارائه شده است .نتایج مربوط به تست  EFAو در واقع
پارامترهای فرسایشپذیری خاک تیمار شده با استراتژیهای
مختلف تزریق آنزیم و محلول سمنتاسیون در شکل ( )7و جدول
( )5ارائه شده است .نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که روش
 MICPو در واقع تیمارهای اعمال شده تاثیر بسزایی در بهسازی
خاک داشته است .مقایسه میانگین نتایج نشان داد که تیمارهای
موجود به طور معنا داری بر تنش برشی خاک و همچنین سرعت
فرسایش آن تاثیر گذاشته است .شکل ( )7منحنیهای تابع
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در صورت وجود مقدار کافی شود که نوعی بازخورد منفی است.
بنابراین وجود یک مهارکننده در خاک باعث کاهش فعالیت
آنزیم اوره آز و رسوب کربنات کلسیم در تیمار  Hشده است.
بنابراین ضریب فرسایشپذیری این تیمار نسبت به نمونه شاهد
به میزان زیادی کاهش نشان نداده است .پارامترهای
فرسایشپذیری خاک ،شامل پارامترهای تنش برشی بحرانی
( )τcو ضریب فرسایشپذیری خاک ( )kتیمار شده با انواع
استراتژیهای تزریق و همچنین خاک شاهد در جدول ( )5ارائه
شده است .همانگونه که از این جدول مشاهده میشود
بیشترین آستانه فرسایش مربوط به تیمارهای  E ،Gمیباشد که
به ترتیب باعث افزایش تقریبی  5/89و  5/35برابری تنش برشی
بحرانی نسبت به نمونه شاهد شدهاند.

که نسبت به نمونه شاهد فقط حدود  %21کاهش در ضریب
فرسایشپذیری رخ داده است .علت این موضوع میتواند به
احتمال وجود یک مهارکننده فعالیت آنزیم اوره آز در خاک
ارتباط داشته باشد .از جمله مهارکنندههای فعالیت آنزیم اوره
آز ،وجود میکروارگانیسمهای تولید کننده آنزیم پروتئاز،
ترکیبات ادتا ( )EDTA1و ترکیبات دی متیل گلیسین ( DMG2
) در خاک است .بر خالف بسیاری از آنزیمها ،آنزیم اوره آز از
نوع آلوستریک نیست و احتمال رخ دادن پدیده مهار پسنورد3
یا مکانیسم بازخورد منفی 4فرآورده روی فعالیت آنزیم اورهآز
ممکن نمیباشد ( .)Svane et al., 2020مکانیسم بازخورد منفی
بدین معناست که اگر یک آنزیم بیش از حد ،یک ماده را تولید
کند ،ممکن است آن ماده به عنوان یک بازدارنده برای آنزیم در
ابتدای مسیر تولید آن عمل نماید و باعث کند شدن تولید ماده

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس تاثير تيمارهای اعمال شده بر پارامترهای فرسايش پذيری خاک
منابع تغییرات

درجه آزادی

تیمار
خطا
کل

10
22
32

میانگین مربعات
تنش برشی

سرعت فرسایش
*

241535/469
89610/564

225835/880
100249/686

*

* معنیدار در سطح  5درصد
جدول  -4نتايج مقايسه ميانگين تاثير تيمارهای اعمال شده بر پارامترهای فرسايش پذيری خاک
تیمار
شاهد
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

تنش برشی

سرعت فرسایش
میانگین

2/06c
728/9a
473/04 abc
458/03abc
329/63abc
309/01abc
648/86ab
96/98bc
807/52a
99/42bc
52/76c

702/94ab
726/9a
472/94abc
456/03abc
329/03abc
307/01abc
646/86abc
90/48bc
806/ 52a
93/92bc
48/56c

میانگینهایی که دارای یک حرف التین مشترک هستند فاقد تفاوت معنیدار
به روش دانکن میباشند.

1 - Ethylenediaminetetraacetic acid
2 - Dimethylglycine

3 - Feedback Inhibition
4 - Negative Feedback

(علمی – پژوهشی)

نيکبخت و همکاران :بهسازی زيستی خاکهای ماسهای روان با 1579 ...
1600
1400

H
شاهد

A

1000

B

F
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C

D

600

E

16

I

G

J

400

سرعت فرسایش ()mm/hr

1200

200
0

14
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12

8

6

تنش برشی ()N/m2

4

0

2

شکل  -7تابع فرسايش تيمارهای اعمال شده ،با توجه به جدول 3
جدول  -5نتايج حاصل از تست  EFAمربوط به استراتژیهای مختلف تزريق آنزيم و محلول سمنتاسيون
تیمار

)τc (Pa

شاهد

0/37
1/51
1/19
1/21
1/66
1/98
1/09
2/18
0/98
1/92
1/97

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

𝐫𝐡𝐦𝐦/

)

𝟐𝐦𝐍/

(k

میزان افزایش در تنش برشی
بحرانی

421/8
213/81
259/66
123/29
177/83
104/67
169/19
12/51
332/2
14/46
6/12

نتايج مربوط به تست SEM

به منظور بررسی توزیع رسوبگذاری و اطمینان از
شکلگیری رسوب کربنات کلسیم در خاک تیمار شده ،از
عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی ( (SEM1استفاده شد و
با خاک شاهد مقایسه شد .شکل ( (8نتایج تست  SEMدر خاک
شاهد را در سه مقیاس مختلف نشان میدهد .در این شکل،
مجزا بودن دانههای خاک از هم و همچنین دندانهای و تیز گوشه
ال مشهود میباشد .شکل ( 9و (10به ترتیب نتایج
بودن آنها کام ً
تست  SEMرا در حالت یک بار تزریق و همچنین دو بار تزریق
نشان میدهد .در مقایسه با خاک شاهد مشاهده میشود که

1 - Scanning Electron Microscope

4/08
3/22
3/27
4/49
5/35
2/95
5/89
2/65
5/19
5/32

میزان کاهش در ضریب فرسایش
پذیری نسبت به نمونه شاهد% :
49/31
38/44
70/77
57/84
75/18
59/89
97/03
21/24
96/57
98/55

بین دانههای خاک و همچنین در پیرامون آنها چسب ایجاد
شده است که همان رسوب کربنات کلسیم میباشد .بهترین
حالت از رسوب کربنات کلسیم زمانی است که کربنات کلسیم
در مرز بین دانههای خاک رسوب نماید و مانند پلی بین دانههای
خاک چسبیدگی ایجاد نماید ) .(Dejong et al., 2010بنابراین
در هر دو تیمار این مطلوب به نسبت ایجاد شده است و بین
دانههای خاک فضای خالی مشاهده نمیشود .به منظور مشاهده
چشمی و ارزیابی کیفی خاک تیمارشده ،مشاهده شد که خاک
تیمار شده ،به سختی با اره دستی برش میخورد که نمایی از
آن در شکل ( (11ارائه شده است.
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(الف)

(ب)

(ج)

شکل  .8تصاوير  SEMگرفته شده از نمونه شاهد در سه مقياس مختلف( :الف) ×72؛ (ب) × 320؛ و (ج) × 455

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -9تصاوير  SEMگرفته شده از نمونه يکبار تزريق تحت درمان قرارگرفته ،در سه مقياس مختلف( :الف) ×150؛ (ب) × 400؛ و (ج) × 2000

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -10تصاوير  SEMگرفته شده از نمونه دو بار تزريق تحت درمان قرارگرفته ،در سه مقياس مختلف( :الف) ×150؛ (ب) × 400؛ و (ج) × 1990

شکل  -11نمونهای از خاک تيمارشده

(علمی – پژوهشی)

نيکبخت و همکاران :بهسازی زيستی خاکهای ماسهای روان با 1581 ...

نتايج تست XRD

تست  XRDبر مبنای شدت تابش اشعه  Xدر زاویههای
مختلف است که برای مطالعه کیفی ترکیب عنصری خاک و
همچنین ساختار کریستال کربنات کلسیم رسوب شده در خاک
تیمار شده به کار میرود .شکل ( )12نتیجه تست  XRDدر
خاک شاهد را ارائه میدهد .محور عمودی شدت بازتاب اشعه
ایکس و محور افقی زاویه بر حسب درجه را نشان میدهد .با

توجه به نوع سیلیسی بودن خاک ،همانگونه که قابل پیشبینی
بود ،کانی کوارتز در خاک شاهد غالب است .نقاط قرمز نشانگر
وجود کانی کوارتز هستند .شکل ( )13نتیجه تست  XRDدر
خاک تیمار شده را نشان میدهد .با مقایسه این شکل با تست
 XRDخاک شاهد متوجه میشویم که عالوه بر کانی کوارتز،
کریستال کربنات کلسیم از نوع کانی کلسیت شکل گرفته است
که به صورت نقاط سبزرنگ نشان داده شده است.

شکل  -12آزمايش  XRDبرای نمونه شاهد

شکل  -13آزمايش  XRDبرای نمونه تيمارشده
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نتايج آزمايشهای تيتراسيون
به منظور تخمین میزان کمی کلسیت رسوب شده در خاک ،از
آزمایش تیتراسیون استفاده شد .با توجه به شکل ( )14بیشترین
میزان رسوب کلسیت در خاک با تیمار  ( Jتیمار دو بار تزریق
آنزیم اورهآز و دو بار تزریق محلول سیمانی  1موالر) ایجاد شده
است که برابر با  18/75درصد میباشد .کمترین میزان کلسیت،
همانگونه که انتظار داشتیم مربوط به تیمار ( Hتیمار دو بار
تزریق آنزیم اورهآز و یک بار تزریق محلول سیمانی  1موالر) به
میزان  5درصد میباشد .در این تیمار همانگونه که در قسمت
نتایج مربوط به تست  EFAذکر شد به دلیل احتمال وجود
مهارکنندههای فعالیت آنزیم در خاک ،میزان رسوب کربنات
کلسیم به میزان کمتری اتفاق افتاده است .میزان رسوب کلسیت
در انواع دیگر تیمارهای اعمال شده ،در شکل ( )14ارائه شده
است .نکتهای که الزم به ذکر است این است که افزایش میزان
رسوب کربنات کلسیم ،نشانگر افزایش میزان مقاومت خاک
نمیباشد بلکه توزیع مناسب رسوب کربنات کلسیم در خاک نیز
به همین نسبت حائز اهمیت میباشد بهگونهای که اگر کربنات
کلسیم در مرز اتصال دانههای خاک توزیع یافته باشد
خصوصیات فیزیکی خاک را بهبود میبخشد .بنابراین میزان
رسوب کربنات کلسیم همراه با توزیع مناسب آنها در خاک
نشانگر میزان بهبود خواص خاک میباشد.
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شکل  -14نتايج آزمايشهای تيتراسيون

مقايسه نتايج پژوهش حاضر با ()Amin & Zomorodian, 2017

در شکل ( )15نتیجه آزمایش تابع فرسایش خاک با تیمار
 Jکه بهترین تیمار پژوهش حاضر در کاهش ضریب فرسایش
پذیری خاک است با بهترین تیمار گزارش شده در پژوهش
) Amin and Zomorodian, (2017مقایسه شده استAmin .
 and Zomorodianبا استفاده از روش  MICPو بکارگیری
باکتری اسپوروسارسینا پاستوری در تولید آنزیم اوره آز ،با

استفاده از دستگاه تابع فرسایش میزان ضریب فرسایشپذیری
خاک ماسه سیلیسی مشابه با پژوهش حاضر را مورد بررسی قرار
دادند .آنها نتایج یک بار تزریق و همچنین دو بار تزریق باکتری
و محلول سمنتاسیون  0.5Mرا گزارش نمودند .همانگونه که
در شکل ( )15مشاهده میشود میزان ضریب فرسایشپذیری
در پژوهش آنها  38.3بدست آمده است که نسبت به نمونه
شاهد آن ،منجر به کاهش  %95در ضریب فرسایشپذیری شده
است .در پژوهش حاضر ضریب فرسایشپذیری تا  %98با استفاده
از روش  EICPکاهش یافته است .همچنین در پژوهش Amin
 and Zomorodianکاربرد روش  MICPدر بهترین حالت ،منجر
به افزایش  6برابری تنش برشی بحرانی نسبت به نمونه شاهد
شده است که این در پژوهش حاضر 5/89 ،برابر میباشد .در هر
دو پژوهش کریستالهای کربنات کلسیم از نوع کلسیت
میباشند که نتیجهای قابل قبول است .زیرا که نوع دیگر کانی
کربنات کلسیم که آراگونیت است معموالً در محیطهای دریایی
و رودخانهای و یا محلولهای غنی از منیزیم یافت میشود
 .(Berner,1975; Rivadeneyra et al., 1991).بیشترین میزان
رسوب کلسیت در خاک در پژوهش Amin and Zomorodian
به میزان  %15.5گزارش شده است که این در پژوهش حاضر
 %18.7مشاهده شد که به میزان بیشتری حاصل شده است.
بنابراین مقایسه نتایج نشان میدهد که روش  EICPهمانند
روش  MICPبازدهی خوبی در رسوب کربنات کلسیم در خاک
و بهبود خواص فیزیکی خاک در برابر فرسایش دارد .با توجه به
اینکه شرایط آزمایش (دما ،PH ،غلظت مواد ،زمان و  (...و
استراتژیهای تزریق پژوهش حاضر با پژوهش Amin and
) Zomorodian (2017کامال مشابه نبوده است نمیتوان با
اطمینان در مورد اینکه بازدهی کدام روش بیشتر است
نتیجهگیری کرد و تنها به ذکر این نکته میتوان بسنده کرد که
دو روش در بهبود خواص فیزیکی خاک ،قابل قیاس هستند و
خواص فیزیکی و مکانیکی خاک را به میزان قابل توجهی بهبود
میبخشند .در روش  MICPبا مساعد بودن شرایط محیطی با
گذشت زمان و در مدتهای زمانی بیشتر ،خواص خاک بهبود
مییابد ولی روش  EICPدر کوتاه مدت و در واقع در مدت زمان
پایداری آنزیم عملکرد مناسب دارد که بر اساس مطالعات این
آنزیم از پایداری نسبتا خوبی نیز در خاک برخوردار است
( .(Zantua and Bremner, 1977در روش  MICPبا
میکروارگانیسم زنده سر و کار داریم که محدودیتهای خاص
خود را دارد که این در مورد تزریق آنزیم به صورت آزاد در
خاک ،کمتر است و در صورت عدم وجود مهار کنندهها درخاک،

(علمی – پژوهشی)
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بیشتر تحت کنترل میباشد .به نظر میرسد که ترکیب دو روش
 MICPو  EICPبازدهی بیشتری در رسوب کربنات کلسیم در
خاک داشته باشد و در مدت زمان کمتری نسبت به روش
 MICPخواص خاک بهبود پیدا میکند که الزم است مورد
بررسی قرار گیرد .استخراج و استفاده از آنزیم اورهآز از منبعی
متفاوت و با فعالیت بیشتر نسبت به پژوهش حاضر توصیه
میگردد .استفاده از یونهای فعال کننده یا بازدارندههای
فعالیت آنزیم در خاک ،در بررسی میزان بهبود خواص خاک
توصیه میشود .همچنین استفاده از روش  EICPدر خاک با
کانی متفاوت و همچنین توزیع دانهبندی متفاوت توصیه
میگردد .الزم به ذکر است که نتایج حاصل از این پژوهش
مربوط به استراتژیهای خاص به کار گرفته شده در این پژوهش
است و با تغییر شرایط ،قطع ًا نتایج متفاوت حاصل میشود.
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Anderson J., Bang S.S., Bang S., Lee S.J., Dho N.Y.,
Choi S.R., Ko S. (2012). Application of Microbial
Calcite to Fiber Reinforced Soils to Reduce Wind
Erosion Potential, Int J Geo-Eng, 4(2): 47–54.
Arsalan, A and Younus, H. (2018). Enzymes and
nanoparticles: Modulation of enzymatic activity
via nanoparticles. International Journal of

باعث کاهش ضریب فرسایشپذیری و افزایش تنش برشی
بحرانی حدودا تا  6برابر ناشی از رسوب کریستالهای کربنات
کلسیم از نوع کانی کلسیت شد که ماکزیمم رسوب کربنات
کلسیم به میزان  %18.75بدست آمد.
 -2در استراتژی یک بار تزریق آنزیم و محلول
سمنتاسیون ،با افزایش غلظت محلول سمنتاسیون ،ضریب
فرسایشپذیری به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا نمود که این
در غلظت  1Mمحلول سمنتاسیون به میزان  %97حاصل شد.
 -3در غلظت زیاد محلول سمنتاسیون ( ،)1Mتزریق
مجدد محلول سمنتاسیون مستلزم افزایش میزان تزریق آنزیم
جهت هیدرولیز بیشتر اوره و رسوب کربنات کلسیم در خاک
میباشد .بنابراین تناسب مناسب بین غلظت محلول
سمنتاسیون و دفعات تزریق آن با میزان آنزیم مورد استفاده از
فاکتورهای بسیار مهم است.
 -4تزریق مجدد آنزیم یا محلول سمنتاسیون ،در
غلظتهای  0.5و  0.75موالر نسبت به غلظت یک موالر ،عملکرد
بیشتری در افزایش مقاومت خاک در برابر فرسایش نشان داد.
 -5در غلظتهای  0.5و  0.75موالر محلول سمنتاسیون،
تزریق مجدد آنزیم ،میزان اثربخشی بیشتری در کاهش ضریب
فرسایشپذیری در مقایسه با تزریق مجدد محلول سمنتاسیون
دارد به گونهای که میزان افزایش بازدهی در غلظت  0.5Mبه
میزان  %42.3و در غلظت  0.75Mبه میزان  %38.1بدست آمد.
 -6استراتژی دو بار تزریق آنزیم و محلول سمنتاسیون با
کاهش  %98.55در ضریب فرسایشپذیری خاک شاهد،
مقاومترین خاک در برابر فرسایش را ایجاد نمود.
 -7استراتژی یک بار تزریق آنزیم و محلول سمنتاسیون
با غلظت  1Mبا کاهش  %97ضریب فرسایش ،بهینهترین تیمار
از لحاظ اقتصادی در افزایش مقاومت خاک در برابر فرسایش
انتخاب میشود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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