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تأثير مواد پليمري در تثبيت جادههاي جنگلي و كاهش تخريب محيط زيست
فاطمه موسوي 1و احسان عبدي

2

9

مربی گروه جنگداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیا بهبهان

 2دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت9313/01/22 :؛ تاریخ پذیرش)9314/02/05 :

چکيده
مصالح روسازی ،اغلب از بستر رودخانهها یا معادن داخل جنگل برداشت میشودد ایون روار مدجوب تخریوب محوی
زیست و تأثیر منفی بر زیستگاه آبزیان و جاندران و از دست رفتن رویشگاهها میشودد اموروزه اسوتفاده از روشهوای
جایگزین برای تثبیت و تأمین مصالح مناسب و در عینحال راهش هزینههای اقتصادی و زیسوتمحیطوی ،مسوللهای
مهم بهشمار میرود در این پژوهش ،مادۀ  Road Packer Plusبهعندان تیمار برای بهبدد خداص مکوانیکی و فیزیکوی
خاک و راربرد آن بهعندان روشی جایگزین بهمنظدر رواهش خسوارا زیسوتمحیطوی ،بررسوی شود بودین منظودر
آزمایشهای مختلف شامل حدود آتربرگ ،ترارم و  CBRروی نمدنۀ خاک شاهد و نمدنه خاک تیموارشوده بوا درصود
پیشنهادشدۀ سازندۀ ماده (0/091درصد) صدر گرفت نتایج آزمایش حدود آتربرگ نشان داد ره افزودن این ماده به
خاک مدجب راهش حد روانی ،افزایش حد خمیری و در نهایت راهش شاخص خمیری خاک میشدد نتایج آزموایش
ترارم نشان داد افزودن مادۀ  RPPبه خاک مدجب افزایش حدارثر دانسیتۀ خشک خاک و ثابت ماندن مقدار رطدبوت
بهینۀ خاک میشدد نتایج آزمایش  CBRنیز نشان داد این ماده مدجب افزایش ظرفیت باربری خاک مویشودد البتوه
میزان بهبدد خاک منطقه رمتر از مقدار ادعاشدۀ شررت سازنده است با تدجوه بوه نتوایج ،اسوتفاده از تثبیوترننودۀ
پلیمری  RPPبا نرخ پیشنهادی ،تاثیر زیادی در بهبدد ویژگی های خاک آزمایششده نداشت
واژههاي كليدي :ترارم ،حدارثر دانسیتۀ خشک ،حدود آتربرگ ،ظرفیت باربری
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مقدمه و هدف
جادهسازی در جنگول ،اسوتانداردها و نکوا فنوی
ویژهای را میطلبد ،زیورا جوادۀ غیراصودلی مویتدانود
هزینههای زیستمحیطی و اقتصادی گستردهای را بوه
مدجب شدد بسیاری از زیانها و خسوار هوای عمودۀ
ساخت جاده در جنگل با ویژگیهای خاری روه بسوتر
جاده را تشکیل میدهد ،ارتباط مسوتقیم دارد خواک
مهمترین مصالح ساختمانی راههای جنگلی اسوت روه
در عینحال بستر جاده را تشکیل مویدهود بنوابراین،
آگاهی از ویژگویهوای مکوانیکی خواک بورای اجورای
عملیا جادهسوازی و تضومین پایوداری آن ضوروری
است خاک رس ،از خاکهایی اسوت روه بوهوفودر در
طبیعت یافت میشدد و مشکالتی را برای جادهسوازی
بهوجدد میآورد ) (Petry and Little, 2002بوا تدجوه
بووه وجوودد خوواکهووای ریزدانووه در بیشووتر منوواط
جنگلهای شومال ،از خواک ایون منواط  ،نمویتودان
بهعندان مصالح ساختمانی مودرد نظور اسوتفاده رورد
بوهطوودر رلوی دسترسوی مشوکل و ریفیوت نامناسووب
مصالح استفادهشده برای راههوا ،چالشوی رو بوه رشود
برای طراحان راههاست از طرفوی ،اموروزه بوا افوزایش
هزینههای روسوازی و نیوز وارد آمودن و خسوار بوه
محی زیست در اثر برداشت مخلدط از معادن جنگل،
استفاده از روشهای جایگزین بهعندان مسللهای مهوم
مطرح شده است یکی از روشهای جایگزین بهمنظودر
اصالح خصدصیا نامطلدب ،تثبیت بوا موداد افزودنوی
است تثبیت خاک به اصالح و بهبدد خداص فیزیکی و
مهندسی خاک برای تأمین یک رشته اهداف از پویش
تعیینشده ،اطالق مویشودد (درخشوانی و شوم راد،
 )9321در بیشتر مودارد ،مطالعوا خواکشناسوی در
انتخاب و تعیوین روشهوای مناسوب اصوالح و بهبودد
خاک به ما رمک خداهد ررد اصالح و بهبدد خاک بوه
روشهای گدناگدنی نظیر مکوانیکی )،(Lersow, 2001
بیدلوود یکی ) ،(Oades, 1993فیزیکووی  -شوویمیایی
(رادگهوور و همکوواران9322 ،؛ ناموودار الیگووددرزی و
همکوواران )9319،و الکتریک وی ( ;Hu el al., 2013
 )Estabragh et al., 2014انجام میگیرد بوهتوازگی و

تأثیر مداد پلیمری در تثبیت جادههای جنگلی و

با معرفی انودا موداد شویمیایی نودین (انودا آنوزیم و
مخلدطهای پلیمری) ،تحدل شگرفی در زمینه تثبیوت
خواک پدیود آموده اسوت ( ;Santoni et al., 2003
)Kavak et al., 2010؛ اما متأسفانه توارندن در ایوران
در بخش رشاورزی و منابع طبیعی مطالعاتی برای بوه
رارگیری این مداد انجام نگرفتوه اسوت بورای تثبیوت
خاک بهروشهوای غیرسونتی ،نخسوتین بوار در سوال
 9110ندعی مادۀ روغنی به بازار معرفی شد ره پ از
مشخص شدن آثار زیانبخوش زیسوتمحیطوی از رده
خووار شوود ( )Scholen, 1995گزینووههووای بعوودی،
محلدل رلرید رلسیم و قیر امدلسیدن بددند ره توا بوه
امروز نیز مصرف میشودند ( )Scholen, 1995اموا در
یک سدی دیگر و در قالوب فنواوریهوای نودین ،موداد
پلیمری به بازار عرضه شدند روه هوی گدنوه خسوارا
زیسووتمحیطووی ندارنوود ( )Hu el al., 2013همووۀ
پلیمرها قابلیت تثبیترنندگی خاک را ندارنود و تنهوا
آنهووایی موودرد تدجووه قوورار گرفتووهانوود رووه خاص ویت
چسبناری خدبی با ذرا خاک داشتهاند ،بهاین ترتیب
مداد پلیمری رمی برای این منظدر شناسایی و معرفی
شودهانود ( ;Scholen, 1995; Rauch et al., 2001
;Abadjieva, 2001; Shirsavkar et al., 2010
 )Faisal, 2012در زمینۀ استفاده از مداد تثبیترنندۀ

غیرسوونتی مطالعوواتی صوودر گرفتووه اسووت از جمل وه
) Rauch et al. (2001ره تأثیر سه مادۀ شویمیایی در
تثبیووت رووانیهووای رس مدنووتمریلدنیووت ،ایلیووت و
رائدلینیت در دو بعد مارروسکدپی و میکروسوکدپی را
بررسی رردند موداد شویمیایی اسوتفادهشوده در ایون
تحقیو شووامل تثبیووترننوودههووای یوودنی ،پلیمرهووا و
آنووزیمهووا بددنوود نتووایج ایوون بررسووی نشووان داد رووه
تثبیترنندههای یودنی از طریو جانشوینی رواتیدنی،
مدجب بهبدد خداص خاکهای رسی میشدند و موادۀ
یدنی مدرد استفاده با ساختار اسید سودلفدریک تیییور
چنووودانی در سووواختار خووواک ایجووواد نمووویرنووود
) Tolleson et al. (2003اثر یک آنزیم تثبیترننده را
بور گسوترۀ وسویعی از خواکهوا در دامنوۀ بوین خواک
ماسهای با درجۀ خیلی پایین توا رس چسوبنده بررسوی
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رردند ره نتایج نشوان داد آنوزیم اسوتفادهشوده ،مقودار
 CBRرا برای همۀ نمدنهها ،به جوز یوک مودرد بهبودد
میبخشود ) Santoni et al. (2003توأثیر رزیونهوای
مختلف را بر مقاومت خاک بررسی رردند آنها آزموایش
مقاومت فشاری نامحدود را بر روی خاک شاهد و خواک
تیمار شده با پلیمرهای طبیعی و مصندعی انجام دادنود
ره بیشترین مقاومت در مقایسوه بوا نمدنوههوای شواهد
برای نمدنۀ تیمارشده با لیگندسدلفدنا  9بهدسوت آمود
در بررسووی دیگووری ) Santoni et al. (2006تووأثیر
تثبیترنندههای غیرسنتی را بررسوی رردنود روه ایون
تثبیت رنندههای غیرسنتی شامل یک لیگندسودلفدنا ،
شش ند پلیمر ،یک سویلیکا و یوک رزیون بودد روه
نتووایج نشووان داد نمدنووههووای تیمارشووده بووا پلیمرهووا و
سیلیکا  ،مقاومت فشاری نامحدود بیشتری نسوبت بوه
نمدنههای شاهد دارند
) Oztas et al. (2007اثور پلویوینیول الکول را بور
تثبیت ذرا خواک بررسوی رردنود و بوه ایون نتیجوه
رسیدند ره پو از عمولآوری  42سواعتۀ نمدنوههوا،
مقدار تخلخل ،پایوداری مصوالح ریزدانوه ،اسوتحکام و
مقاومت مصالح بهطرز چشومگیری بوا افوزایش درصود
پلیمر استفادهشده ،افزایش مییابود در هموین سوال،
تحقیقووی در رشوودر چووین دربووارۀ روواربرد مووادۀ
 Road Packer Plusدر خاکهای سدلفید آهک انجام
گرفووت ( )Hu et al., 2007در تحقیوو مووذردر
آزمایشهای ،مختلف از جمله آزمایش مقاومت فشاری
غیرمحصدر و برش مسوتقیم انجوام گرفوت و توأثیرا
زیستمحیطی این ماده نیز بررسی شود نتوایج نشوان
داد ره ایون مواده مدجوب افوزایش مقاوموت نمدنوه –
خاکهای مدرد نظر میشدد و میتداند بوهعنودان یوک
2
مووادۀ حفوواظتی زیسووتمحیط وی در الی وۀ زیراسوواس
شاهراهها یا بزرگراهها و اساس 3جادههوای درجوه دو و
درجه سه اسوتفاده شودد ( )Hu et al., 2007تحقیو
دیگری در زمینۀ بهسازی خواک جواده بوا اسوتفاده از
1
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ندعی پلیمر انجام گرفت ره در آن ،پلیمر بهعندان یک
مادۀ افزودنی بهمنظدر بهبدد خاری ره بورای زیربنوای
جاده اسوتفاده مویشود ،بررسوی شود آزموایشهوای
بارگذاری صفحهای و  CBRبور روی خواک تیمارشوده
با پلیمر انجام گرفوت و نتوایج بوا خواک بودون تیموار
مقایسه شد ره نتایج افزایش مقاومت خاک تیمارشوده
با پلیمور را نشوان داد ( )Hu et al., 2010نتوایج یوک
بررسی دیگر نشان داد ره مداد افزودنی موایع بوا پایوۀ
آنزیم مدجوب بهبودد خصدصویا خمیوری ،مقاوموت
فشوواری و حوودارثر وزن مخصوودص خشووک خوواک
میشدند ) (Mgangira., 2009در سال  2090در هند
پژوهشی در زمینۀ تثبیت جواده بوا اسوتفاده از نودعی
پلیمر طبیعی انجام گرفت در ایون بررسوی از یکوی از
ضووایعا نیشووکر بووهعنوودان مووادهای بوورای بهبوودد
خصدصیا خاک اسوتفاده رردنود نتوایج آزموایشهوا
نشووان داد رووه ایوون موواده ،مدجووب افووزایش  CBRو
مقاومت خواک و هم نوین رواهش رطدبوت بهینوه و
شاخص خمیری خاک میشودد؛ آنالیزهوای اقتصوادی
نیز نشان داد ره استفاده از این ماده در ساخت جواده،
رامالً اقتصادی است )(Shirsavkar et al., 2010
محققان از پلیمرهای مختلفی مانند پلی وینیل استا ،
پلی وینیل الکل ،پلی وینیل ارریلیک و پلی اررالمیک نیوز
بوورای بهبوودد خصدصوویا خوواکهووای مختلووف رووردهانوود
)(Tolleson et al., 2003; Abtahi et al., 2008

با تدجه به اینکوه توارندن در جوادههوای جنگلوی،
تجربووهای در زمینووۀ اسووتفاده از تثبیووترننوودههووای
پلیمری وجدد نداشته است ،در این پژوهش اثر نودعی
مادۀ تثبیترنندۀ یودنی ) (Road Packer Plusروه از
لحوووای زیسوووتمحیطوووی تأییووود شوووده اسوووت
( )Hu et al., 2007بور روی نمدنوههوای خواک رسوی
جنگلی ( )CHروه قسومت اعظوم خواک جنگولهوای
شوومال را تشووکیل موویدهوود بووا تدجووه بووه درصوود
پیشنهادشووده تدس و سووازنده موواده (0/091درصوود)،
بررسی شد

تأثیر مداد پلیمری در تثبیت جادههای جنگلی و

500

مواد و روشها

روش تهيه و عملآوري نمونهها

مواد

براساس تدصیۀ سازندۀ مادۀ  ،RPPاین مواده بورای
تثبیت خاکهایی ره دسترم  95درصد خواک رس و
 pHرمتوور از  2دارنوود ،قابوول اسووتفاده اسووت خوواک
استفادهشده در این پژوهش حواوی  25درصود رس و
 pHبرابر با  9/4است و بنوابراین هور دو شورط الزم را
دارد در این پوژوهش از درصود پیشنهادشوده تدسو
سازندۀ ماده بهمنظدر اصالح و بهبودد خواک ،اسوتفاده
شد در تهیوۀ نمدنوههوای خواک تثبیوتشوده ،مقودار
پیشنهادشوودۀ مووادۀ افزودنووی تدسوو سووازندۀ موواده
( 224گرم در سانتیمتر مکعب) براساس وزن خشوک
خاک به نمدنهها اضافه و مقدار رطدبت بهینۀ الزم نیوز
برپایۀ نتایج آزمایش ترارم استاندارد ،با افزودن آب بوه
خاک تأمین شد نمدنههای خواک تیمارشوده بوا ایون
ماده آماده شد و سوپ براسواس اسوتانداردهای الزم،
آزمایش حدود آتربرگ ( ،)ASTM-D43218آزموایش
تووورارم ) (ASTM-D698و آزموووایش  CBRخشوووک
( )ASTM-D1883بهمنظودر تعیوین ظرفیوت بواربری
خاک بر روی نمدنههوای خواک (بوا چگوالی حودارثر)
تیمارشده با این ماده و شواهد انجوام گرفوت و سوپ
نتایج مقایسه شد بهمنظدر ساخت نمدنه برای آزمایش
 CBRبا تدجه بوه دسوتدرالعمل پیشنهادشوده تدسو
سازندۀ ماده ،آب و ماده به خاک اضافه و مخلدط شود؛
 30دقیقه بعد دوباره این مخلدط بههم زده شد و ایون
عمل شش بار تکرار شد ( )Hu et al., 2007این نمدنه
باید دسترم  30روز نگهداری میشد چدن در زموین
ترافیوک و آبوهوودا بوور آن توأثیر مویگووذارد ،ولوی در
آزمایشگاه چدن نمیتدان تأثیر ترافیک و آبوهدا را در
نظر گرفت ،نمدنۀ خاک تیمارشده مطاب دستدرالعمل
و با مقدار پیشنهادشده تهیه و  30روز نگهداری شد و
سپ آزمایش  CBRمطاب استاندارد انجام گرفت

خاک استفادهشده در این پژوهش از رنوارۀ جوادۀ
فرعی جنگلی (شیروانی خاکبرداری) ،واقوع در بخوش
نمخانه جنگل آمدزشی پژوهشی خیرود دانشگاه تهران
تهیه و به آزمایشگاه مکانیک خاک منتقول شود موادۀ
تثبیوووترننووودۀ بوووهروووار رفتوووه در ایووون تحقیو و
) ،(Road Packer Plusمووادهای بووهحالووت مووایع و
راتیدنی و بهرنگ قهدهای متمایل به قرمز است روه در
رانووادا سوواخته شووده اسووت ایوون موواده نوودعی اسووید
سدلفدنیک ارگانیک است روه پایوۀ گیواهی از چینودر
قنوود دارد و بووه تأییوود سووازمانهووای فعووال در زمین وۀ
سووالمت انسووان و محووی زیسووت رسوویده اسووت
(.)Hu et al., 2007

روش آزمايش

آزموووایش دانوووهبنووودی براسووواس اسوووتاندارد
 ASTM D422انجام پذیرفت نمددار دانهبندی خواک
مدرد نظر در شکل  9مشاهده میشدد آزمایش حودود
آتربرگ شامل حد روانوی مطواب اسوتاندارد 1BSو بوا
استفاده از مخروط نفدذ انجام گرفت برای تعیین حود
روانی در استاندارد 2ASTMروش راساگرانده معمودل
است ،ولی ازآنجا ره در اسوتاندارد  ،BSروش مخوروط
نفدذ تدصیه شده است در این تحقی برای تعیین حد
روانی از دستگاه مخروط نفدذ مطواب اسوتاندارد  BSو
برای تعیین حد خمیری از استاندارد ASTM D4318
استفاده شد آزمایش چگوالی نسوبی دانوههوا مطواب
استاندارد  ASTM- D128انجوام گرفوت و  Gsخواک
برابر  2/95گرم در سانتیمتر مکعب شد سپ خواک
بهروش یدنیفاید طبقهبندی شد ره این خواک مطواب
سیستم یدنیفاید از ند ( CHرس با پالستیسیته بواال)
است

British Standard
American Society for Testing and Materials

1
2
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شکل  -9نمددار دانهبندی

نتایج آزمایش در شکل  2مشاهده میشدد همانطودر
ره مشواهده مویشودد افوزودن موادۀ  RPPبوه خواک
مدجب افزایش وزن واحد حجم خشک خاک میشودد
و تیییری در رطدبت بهینه مشاهده نمیشدد

نتايج
نتایج حاصول از مقایسوۀ حودود آتربورگ بور روی
خاک تیمارشده و شاهد در جدول  9ارائه شده است
آزمایشهای ترارم روی نمدنۀ خواک شواهد و نیوز
مخلدط خاک با درصد پیشنهادشدۀ ماده انجام گرفت

جدول  -9نتایج حدود آتربرگ بر روی نمدنههای خاک شاهد و تیمارشده
خاک تیمارشده

خاک شاهد

24/90
39/91
40/19

21/90
35
54/90

حد روانی
حد خمیری
شاخص خمیری

شکل  -2نتایج آزمایش ترارم

تأثیر مداد پلیمری در تثبیت جادههای جنگلی و
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آزمایش  CBRروی نمدنههای خاک شواهد و نیوز
نمدنۀ خاک تیمارشده با درصد پیشنهادی سازندۀ ماده
بعوووود از  30روز عموووولآوری مطوووواب اسووووتاندارد
 ASTM D1883انجوام گرفوت نتوایج حاصول از ایون

آزمووایش در شووکل  3و جوودول  2آورده شووده اسووت
همانطدر ره مشاهده میشدد ،افزودن موادۀ  RPPبوه
خاک مطاب با نرخ پیشنهادشده و عملآوری بهمود
 30روز مدجب افزایش  CBRمیشدد

شکل  -3نتایج آزمایش

CBR

جدول  -2نتایج آزمایش
خاک تیمار شده

خاک شاهد

میزان نفدذ ()mm

29/93

95/20

2/5

بحث
نتایج حدود آتربورگ نشواندهنودۀ رواهش 4/13
درصوودی حوود روانووی و افووزایش  9/19درصوودی حوود
خمیری و در نهایت راهش  93/29درصودی شواخص
خمیری خاک بعد از افزودن موادۀ  RPPاسوت روه بوا
یافتووووههووووای دیگوووور محققووووان مطابقووووت دارد
(;Scholen, 1995; Rauch et al., 2001
;Abadjieva, 2006; Shirsavkar et al., 2010
 .)Faisal, 2012هم نین نتایج آزمایش تورارم نشوان

داد افووزودن  224گوورم در متوور مکعووب ( RPPنوورخ
پیشنهادشده تدسو سوازنده) ،مدجوب افوزایش 0/19
درصدی وزن واحد حجم خشک خاک میشدد ره این
نتایج نیز با یافتوههوای دیگور محققوان سوازگار اسوت
(2012

Faisal,

;2010

CBR

al.,

et

Shirsavkar

; )Abadjieva, 2006همانطدر ره مشاهده میشدد با
افزودن مادۀ  RPPتیییری در رطدبت بهینوه مشواهده
نمیشدد بنابر نظریۀ  Scholenتثبیترنندههای یدنی
مدجووب تییی ور شوورای محیط وی از قلیوایی بووهسوومت
اسیدی میشدند روه مویتدانود مدجوب رامول روردن
تیییرا در مدلکدلهای مداد شدد ولی ایون تیییورا
اغلب در درازمد صدر میگیرد ()Scholen, 1995
افزودن مادۀ  RPPبه خاک مطاب با نرخ پیشنهادشده
و عملآوری بهمود  30روز مدجوب افوزایش 39/53
درصوووودی  CBRموو ویشوووودد رووووه بووووا نتووووایج
)Shirsavkar et al (2010) ،Abadjieva (2006

و ) Hu et al. (2010همخدانی دارد براساس مطالعا ،
مادۀ  RPPقادر اسوت خوداص سوطح خواک را تدسو
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یدنهای خدد تیییر دهد ( )Hu et al., 2007از طرفی
وارنشهای تبادل یودنی ،بوزرگتورین عامول رواهش
خصدصیا خمیرایی خاکهای ریزدانه است و شود
این راهش ،بوه شود ایون وارونشهوا بسوتگی دارد
(فرزانه و مصدق )9310 ،تثبیترنندههای یدنی اغلب
از طریو جانش وینی روواتیدنی مدجووب بهبوودد خووداص
خواکهوای رسوی مویشودند ()Rauch et al., 2001
تثبیترنندههوای یودنی بوهعنودان راتوالیزور سورعت
فراینوود هوودازدگی رووانیهووای خوواک رس را افووزایش
میدهنود ) (Scholen, 1995ایون تثبیوترننودههوا،
تمررووز آب منفووذی را بووههووم موویزننوود در نتیجووه
وارنشهای جانشینی یدنی صدر میگیرد ره مدجب
تجمع و یکپارچگی رانیهای رسی میشدد همانگدنه
ره جاذبۀ قدیتری بین رانیهای رسی ایجاد میشدد،
راتیدنهای آزادشده از الکترولیوت یودنی آب منفوذی،
بهدلیل اختالف واالن راتیدنی بهوجددآموده ،مدجوب
فروپاشی روانیهوای رسوی و تبودیل آنهوا بوه اشوکال
پایدارتری میشدند در این فرایند ،الیۀ دوگانۀ آب نیز
از هر طرف زهکشی میشودد نتیجوۀ عمودمی چنوین
وارنشی بهطدر معمدل رواهش پالستیسویته ،افوزایش
 CBRو دانهای شدن خاک است )(Scholen, 1995
) Fairbrother (2011در یک دستهبنودی ،مصوالح
روسازی جادههای جنگلی را از نظر ترافیکپوذیری بوه
سووووه دسووووتۀ ضووووعیف ( ،)CBR>40متدسوووو
( )40 > CBR > 00و خودب ( )00 > CBRتقسویم
ررد نتایج ایون پوژوهش نشوان داد روه نمدنوۀ خواک
شووواهد در دسوووتۀ اول ،یعنوووی ضوووعیف از نظووور
ترافیکپذیری قرار میگیرد؛ بعد از افزودن نمدنوۀ ایون
ماده CBR ،نمدنوۀ خواک تیمارشوده اگرچوه افوزایش
مییابد ،باز هم در همان دستۀ اول قرار میگیرد پو
میتدان اظهار داشت تثبیت خاک مودرد نظور بوا نورخ
پیشنهادی تأثیر زیوادی در بهبودد خصدصویا خواک
ندارد پیشنهاد میشدد بهمنظودر نتیجوهگیوری بهتور،
تأثیر این ماده با درصدهای متفاو بر روی خاکهوای
مختلف بررسی شدد
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سپاسگزاري
نگارنوودگان مراتووب سووپاس و قوودردانی خوودد را از
جناب آقای درتر قدامالدین زاهدیامیری به دلیول در
اختیار قرار دادن مادۀ پلیمری ابراز میدارند
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Abstract
The pavement materials are always supplied from riverbed or mines located inside the forest.
This leads to damages to animal and aquatic environments and habitat destruction. Finding
efficient and low cost alternatives for supplying pavement materials along with environmental
considerations are considered as an important issue. In this study, the effect of Road Packer
Plus as a treatment to improve the physical and mechanical properties of soil, as a superseded
method to reduce the environmental damages, was assessed. Various laboratory tests,
including identify, Atterberg limit, compaction and California Bearing Ratio (CBR), were
performed on control and treated samples with the recommended percentage of producer
(0.019%). The results of Atterberg limit tests indicated that adding this material to soil
decreased liquid limit, increased plasticity limit and finally decreased plasticity index. The
result of compaction test showed that adding of RPP mater led to increased maximum dry
density but the optimum water of soil remain constant. The result of CBR test showed that
adding of RPP mater led to increasing in the bearing capacity, but the amount of improvement
was less than the value claimed by the producer company. Therefore, this matter with the
proposed dose has no significant effect on improvement of soil properties.
Keywords: Atterberg limit, Bearing capacity, Compaction, Maximum dry density.
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