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1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 2استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
3استادیار گروه مهندسی آبادانی و آبیاری ،دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
 4استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1311/6/22 :؛ تاریخ پذیرش)1312/4/16 :

چکيده
بسیاری از زیانهای عمدۀ ساخت جاده در جنگل با خصوصیات خاک تشکیل دهندۀ بستر جاده ارتباط مستقیم دارد.
برخی خاکها بهدلیل مشخصات فنی نامطلوب ،مشکالتی را در جادهسازی ایجاد میکنند .روشهای مختلفی برای
بهبود و اصالح خاکهای مشکلدار پیشنهاد شده است .در این پژوهش قابلیت یک نوع مادۀ پلیمری در این زمینه
آزمون شد .از آنجا که بافت خاک مسیر جاده در سری نمخانۀ جنگل آموزشی -پژوهشی خیرود ،ریزدانه با درصد رس
و خمیرایی باالست ،برای ساخت جاده بر روی آن باید خواص مکانیکی را تغییر داد و خاک را تثبیت کرد .بههمین
منظور آزمایشهای متنوع شامل شناسایی ،حدود آتربرگ ،تراکم و  CBRبر روی نمونههای خاک تیمارشده با درصد
پیشنهادی از طرف سازندگان این ماده و نمونههای خاک شاهد انجام گرفت .نتایج نشان داد مادۀ پلیمری سبب
کاهش حدود روانی و خمیری و شاخص خمیری شده است .همچنین تیمار مورد نظر موجب کاهش رطوبت بهینه و
افزایش حداکثر دانسیتۀ خشک و ظرفیت باربری میشود .البته میزان بهبود خصوصیات خاک و بهویژه ظرفیت باربری
در حد ادعاشده توسط شرکت تولیدکننده نیست و سبب بهبود کالسۀ خاک از نظر ظرفیت باربری نمیشود .بنابراین
این ماده هنوز نمیتواند جایگزینی مناسب برای کاهش ضخامت شنریزی باشد.
واژهای کليدی :جادههای جنگلی ،خصوصیات مکانیکی خاک ،ظرفیت باربری ،مواد پلیمری.
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مقدمه و هدف
جادهها دسترسی به قسمتهاای مختلاج جنگال،
حملونقل ،نیروی کار ،محصوالت و خدمات را ممکان
میکنند .جادههاای جنگلای در ادارۀ علمای و عملای
جنگلها بسیار اهمیت دارند .از طرفای احادا جااده
عمدهترین دخالت و دگرگونی در طبیعت بکر جنگل و
از پرهزینهترین فعالیتهاا بارای مجریاان طارحهاای
جنگلداری است.
گرچااه طراح ای اصااولی راه م ایتوانااد در کاااهش
هزینههای جادهسازی مفید باشد ،ازآنجا که جااده بار
روی بسااتر طبیعاای ساااخته ماایشااود ،آگاااهی از
خصوصیات مکانیکی خاک و تعیین مشخصات فنی آن
برای اجرای کارهای ساختمانی و تنظایم پایاداری آن،
هزینهها را بهطاور چشامگیری کااهش خواهاد داد و
بساایار ضاارورت دارد (مجنونیااان و صااادقی.)1333 ،
بهعبارت دیگر وضعیت خاک شاخص بسیار مهمای در
برآورد زیانهاای ناشای از راهساازی در جنگال اسات
) (Petry and Das, 2001و طراحای و سااخت جاااده
بدون مطالعۀ این بخش توجیه علمی ندارد (مجنونیاان و
صادقی .)1333 ،بهطور کلی هدف از مطالعاه و شاناخت
قابلیتهای مکانیکی خاک شامل کاهش تخریاب جنگال
بهعنوان عرصۀ تولید ،کاهش هزینههاای سااخت جااده،
کاهش هزیناههاای تعمیار و نگهاداری جااده و کااهش
فرسایش خاک است ( .)Petry and Das, 2001بعضای
از خاکها در زمرۀ خاکهای مسئلهدار قرار میگیرناد
و خاااکهااای ریزدانااه نی از از ای ان دسااتهانااد کااه در
قسمتهای زیادی از جنگلهای شامال وجاود دارناد.
بهطور کلی کیفیات ماواد ماورد اساتفاده در زیربناای
جاده و کارهای ساختمانی جاده اهمیت بسیار زیاادی
دارد .در بسیاری پاروهههاا ،مصاال مناساب جاادهای
بهراحتی در اطراف محل پروهه یافت نمیشوند که این
وضعیت هزینۀ پروهه را افزایش میدهاد .یاک راهحال
برای کاهش هزینۀ زیاد نقل و انتقال مواد ،اساتفاده از
مواد موجود در محل است که اغلب باهدلیال کیفیات
کم آنها ،دوام و پایداری جاده کاهش مییابد .اساتفاده
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از مواد محلی برای جادههاای شانی همیشاه مناساب
نیست و مشکالت زیادی مانند خرابای ساط جااده و
گاااارد و غبااااار سااااط جاااااده را در پاااای دارد
( .)Kavak et al., 2010یکای از اقاداماتی کاه بارای
رساندن مقاومت به حاد مطلاوب ،صاورت مایگیارد،
استفاده از روشهای اصاالح و تثبیات مناساب خااک
اساات Tingle (2003) .مااواد تثبیااتکننااده را بااه
گروههای زیر دستهبندی میکند:
 -1افزودناایهااای متعااارف؛  -2ساایلیکاتهااا؛
 -3فااراوردههااای معاادنی؛  -4نمااکهااا؛  -2اس ایدها؛
 -6آنزیمهاا؛  -7افزودنایهاای یاونی؛  -3پلیمرهاا؛ و
 -1لیگنینها .افزودنایهاای متعاارف از قبیال آهاک،
سیمان و قیر از پرکاربردترین افزودنیهاا هساتند کاه
بهتنهایی یاا باهصاورت ترکیبای در تثبیات محادودۀ
وسیعی از خاکها کاربرد دارند .هرچند برخای از ایان
تثبیتکنندهها تأثیراتی غیر از چساباندن ذرات خااک
را نیز دارا هستند اما تثبیت خاک باا اساتفاده از ایان
تثبیت کنندههاا ،اغلاب براسااس چساباندن ذرات باه
یکدیگر صورت میگیرد .اساس کاار دو تثبیاتکننادۀ
اول ،واکنش شیمیایی بین تثبیاتکنناده ،آب و ذرات
خاک است و این دو ماده به تثبیتکنندههای سیمانی
معروفنااد .عااالوه باار افزودناایهااای متعااارف ،دیگاار
افزودن ایهااای ذکرشااده جاازو دسااتۀ افزودناایهااای
غیرمتعااارف قاارار م ایگیرنااد (بی اات .)1332 ،سااابقۀ
استفاده از این مواد باه جنا جهاانی دوم مایرساد.
هدف راهبردی در آن زمان ایان باود کاه باا اساتفادۀ
اندک از یک مااده بتوانناد ظرفیات بااربری خااک را
بهسرعت ارتقا دهند و فرودگاه یا مسیر مناساب بارای
عبور وسایل نقلیه فراهم کنناد .از طرفای اوج سااخت
جااادههااای جنگلاای در دهااۀ  1161تااا  1171بااود
( .)Primusz et al., 2009پااژوهش دربااارۀ تثبیاات
جادههای جنگلی در همین زمان شاروع شاد و بارای
تثبیت جادههای جنگلی از آهک ،سیمان ،خاکستر پرا
و ماااواد پلیماااری مانناااد  RPP1اساااتفاده شاااد
Road Packer Plus
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( .)Primusz et al., 2009امروزه بایش از  31ساال از
کاربرد تثبیاتکننادههاای یاونی در تثبیات جاادههاا
میگذرد .مروری بر پژوهشهای انجاام گرفتاه ،نشاان
ماایدهااد کااه تعااداد پااژوهشهااایی کااه در زمینااه
پایدارسازی سنتی با افزودنیهای متعارف مانند آهاک
و سا ایمان صاااورت پذیرفتاااه بسا ایار زیا ااد باااوده
( ;Ingles, 1972; Little, 1995; Rama Rao et al., 2008
)Sirivitmaitrie et al., 2008; Mutaz et al., 2011
اما در مقایسه ،موارد بسیار کمای درباارۀ پایدارساازی
غیرمتعارف ،بهخصوص در جاادههاای جنگلای وجاود
دارد .اولین بار در  ،1131پلیمار بارای کنتارل گارد و
غبار جاده به کار رفت ( .)Surdah et al., 1989بعاد از
آن از پلیمر برای تجمیاع رس (،)Miller et al., 1998
پایدارسازی خاکهای درشتدانه (،)Liu et al., 2009
کااهش تاورمپاذیری رس ( ،)Inyang et al., 2007و
تثبیت ساط جااده ( ،)Kavak et al., 2010اساتفاده
شد .یکی از مواد پلیمری که در آمریکا ،کانادا و آفریقاا
به فراوانی استفاده شده است ،ماادهای باا ناام تجااری
 CBRPLUSمیباشد که برای تثبیت و کنتارل ذرات
خاک به باازار عرضاه شاده اسات .ماادۀ CBRPLUS
بهصورت مایع ،به رن قهوهای تیره مایال باه قرماز و
بدون بو و مزه است و از مواد نفتی چسبناکی سااخته
شده و چسبندگی زیادی دارد .طبق ادعای ساازندگان
ایان ماااده CBRPLUS ،در مقایسااه بااا مااواد مشااابه،
دارای قابلیت نفوذپذیری زیاد و عملآوری سریع است
( Abadjieva (2001) .)Abadjieva, 2001دو نااوع
خاک را با مادۀ  CBRPLUSتیمار کرد و آزمایشهای
حدود آتربرگ ،تاراکم و  CBRرا بار روی نموناههاای
تیمارشده و بدون تیمار انجام داد .وی بیاان کارد کاه
تثبیتکنندۀ  CBRPLUSمیتواناد هزیناۀ سااخت و
نگهداری جاده را کاهش دهد و در فصل باران و گرد و
غبار میتوان بدون مشکل از جااده اساتفاده کارد .باا
توجه به مطالاب ذکرشاده و نیاز گساترش روزافازون
تثبیت کنندههای نامتعارف ،در این پژوهش اولین بار،
ناوعی ماادۀ پلیماری باا ناام تجاااری  CBRPLUSدر
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شرایط کنترلشدۀ آزمایشاگاهی بارای تثبیات خااک
رس جنگلی استفاده شد .باا توجاه باه ادعاای شارکت
سازنده ،این ماده قابلیت بسایار زیاادی در تثبیات رس
دارد و قااادر بااه افاازایش ظرفیاات باااربری (حاادود 31
درصد) و تاا حاد زیاادی کااهش مصاال درشاتداناه
روسازی است .بنابراین هادف از ایان پاژوهش ،آزماون
ادعاهااا در مااورد ایاان ماااده اساات .در ایاان پااژوهش
آزمایشهای مختلاج روی خااک تیمارشاده باا درصاد
پیشنهادشده توساط شارکت ساازنده ( 1/1116درصاد
وزنی) و خاک تیمارنشده انجام و نتایج آنها مقایسه شد.

مواد و روشها
 -منطقة مورد بررسی

جنگل آموزشی  -پژوهشی دانشکدۀ منابع طبیعای
دانشگاه تهران در خیرودکنار نوشهر ،در حاوزه آبخیاز
 42جنگالهاای شامال واقاع اسات .ایان منطقاه در
عاار ' 36˚27و ' 36˚41شاامالی و طااول ' 21˚32و
' 21˚43شرقی واقع است و به هشات بخاش تفکیاک
شده است که یکی از بخشهاای آن باه ناام نامخاناه
بررسی شد.
 -مشخصات خاک و مادة مورد استفاده

خاک ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش ،از حاشایۀ
جادۀ فرعی در سه کیلومتری بخاش نامخاناۀ جنگال
آموزشی  -پژوهشی دانشکدۀ مناابع طبیعای دانشاگاه
تهران در نوشهر ،تهیه و به آزمایشگاه مکانیاک خااک
گروه آبیاری دانشگاه تهران منتقل شد .بعد از خشاک
کااردن در هااوای آزاد ،خاااک کااامالً مخلااوط و بااه دو
قسمت تقسیم شد؛ یک قسامت خااک شااهد و یاک
قسمت خاک که با مااده پلیماری تیماار شاد و بارای
آزمایش های حدود آتربرگ ،تراکم و  CBRبهکار رفت.
بهمنظور شناسایی خاک ،آزمایشهای حادود آتربارگ
بار اسااس اساتاندارد  ASTM-D43218و داناهبنادی
طبق استاندارد  ASTM-D422انجام گرفت .بههماین
منظور  211گرم خاک بر روی الک نماره  211باا آب
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شسته شد که تمامی خاک از آن عبور کرد .باههماین
دلیل فقط آزمایش هیدرومتری برای این خاک انجاام
پذیرفت و طبقاهبنادی ایان خااک براسااس سیساتم
یونیفاید ( )USCSو استاندارد  ASTM-D248صاورت
گرفت .وزن مخصوص نسبی ذرات جاماد نیاز بار اسااس
اسااتاندارد  ASTM-D128تعیااین شااد .هاادف از ایاان
آزمایش ،تعیین نسبت وزن مخصوص بخش جامد خااک
به وزن مخصاوص آب اسات .مشخصاات مااده پلیماری
) (CBRPLUSماااورد اساااتفاده در ایااان پاااژوهش در
جدول 1نشان داده شده است ).(CON-AID, 1998
 -روش تهيه و عملآوری نمونهها

از پاااایششاااارطهااااای عملکاااارد مناسااااب
مادۀ  CBRPLUSوجود دساتکام 12درصاد رس در
خاک و همچنین شاخص خمیری بیشاتر از  11اسات
) (Abadjieva, 2001کاه خااک ماورد آزماایش ایان
شااارایط را دارا باااود .در ایااان پاااژوهش از درصاااد
پیشنهادشده توسط سازندۀ مااده باهمنظاور اصاالح و
بهبود خاک استفاده شد .در تهیاۀ نموناههاای خااک
تثبیاتشااده ،مقاادار پیشنهادشااده سااازندگان ماااده
(1/1116درصد وزنی) براساس وزن خشک خااک باه
نمونهها اضافه و رطوبت نهایی الزم نیز بار پایاۀ نتاایج
آزمایش تراکم استاندارد ،با افزودن آب به خاک تأمین
شد .نمونههای خاک تیمارشده باا ایان مااده آمااده و
سپس بر اساس استانداردهای موجود آزماایش حادود
3
آتربرگ ،1آزماایش تاراکم 2و آزماایش  CBRخشاک
بهمنظور تعیین ظرفیات بااربری خااک بار روی ایان
نمونهها و شاهد انجام گرفت و سپس نتااج حاصال باا
یکدیگر مقایسه شاد .آزماایش تاراکم اساتاندارد روی
نمونۀ اختالطیافته با مادۀ شیمیایی انجاام گرفات کاه
مشخص شد انادازه  22ضاربه در هار الیاه باا انارهی
4
 212/12kJ/m3بااارای تاااراکم آن کاااافی نیسااات.
1

ASTM-D43218
ASTM-D698
3
ASTM-D1883
4
Cone Penetrometer
2

لذا مقدار انرهی به  32ضربه در الیه افزایش یافت .این
آزمایش بهوسیله چکاش اساتاندارد  2/41کیلاوگرمی
انجام گرفت که با توجه به جنس خاک ،خاک در ساه
الیه با  32ضربه کوبیده شد تا حداکثر تاراکم خااک و
رطوباات بهینااۀ آن بااهدساات آیااد .بااهمنظااور انجااام
آزمایش  CBRنمونههای مخلوطشده با مواد افزودنای،
درون قالب  CBRبا توجه به رطوبت بهیناۀ حاصال از
نتایج آزمایش تراکم ،در سه الیه با  73ضربه با انارهی
 321/72kJ/m3تهیااه شااد و آزمااایش  CBRانجااام
گرفت .آزمایش حد روانی نیاز باا اساتفاده از مخاروط
نفوذ 4اجرا شد .شایان ذکر اسات کاه درصاد رطوبات
مربوط به  21mmنفوذ ،درصد رطوبت را در حد روانی
نشان میدهد.

نتایج
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک تحت آزماایش
در جدول  2و منحنی داناهبنادی آن در شاکل  1ارائاه
شده است .چنان که مالحظه میشود ،این خاک مطابق
سیستم یونیفاید از نوع ( CHرس باا پالستیسایته بااال)
است .درصد رد شدۀ نموناۀ خااک از الاک نمارۀ ،211
حدود 111درصد و درصد ذرات رسی (کوچاکتار از 2
میکرون) آن در حدود  32درصد است.
 -تأثير تثبيت بر خواص خميرایی خاک

نتاایج حاصال از مقایسااه آزماایش حااد روانای بااا
استفاده از مخاروط نفاوذ بار روی خااک تیمارشاده و
شاهد در شاکل  2و نتاایج حاصال از مقایساه حادود
آتربرگ بر روی خاک تیمارشده و شااهد در جادول 3
ارائه شده است .نتایج نشاندهندۀ کاهش  3/33درصد
در حد روانای1/12 ،درصاد در حاد خمیاری و 2/14
درصااد در شاااخص خمیااری خاااک اساات .شاااخص
خمیری با افزودن این ماده کاهش مییابد.
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جدول  -1مشخصات ماده
فرمول شیمیایی

نام شیمیایی

R1-SO3H

Sulphonic Acid Derivatives

2

CBRPLUS

وزن مولکولی وزن مخصوص
1/12

341

pH

3/1

جدول  -2نتایج آزمایشهای شناسایی خاک
نوع
خاک

ماسه
()%

سیلت
()%

رس
()%

(

)

حدروانی
()%LL

حد خمیری
()% LP

شاخص خمیری
()% PI

CH

1

12

32

2/72

31/16

36/36

22/31

Gs

شکل  -1نمودار دانهبندی خاک تحت آزمایش

جدول  -3نتایج مقایسۀ حدود آتربرگ خاک تیمارشده و شاهد
حدود آتربرگ

حد روانی ()%

حد خمیری ()%

شاخص خمیری ()%

خاک شاهد
خاک تیمار شده

31/16
36/24

32
34/67

24/16
21/26

Hydrocarbon

1
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شکل  -2نتایج حاصل از مقایسۀ حد روانی بین خاک تیمارشده و شاهد

 -تأثير تثبيت بر مشخصات تراکمی خاک

نتایج آزمایش تراکم خاک تیمارشده و مقایساۀ آن
با نمونۀ شاهد در یک انرهی تراکمی ثابت در شاکل 3
ارائه شده است .وزن مخصوص خشک بیشینه ،قبال از
تیمار خاک با مااده در خااک شااهد  13/21kN/m3و
رطوبت بهینه خاک  23درصاد اسات .وزن مخصاوص
خشک بیشینه و رطوبت بهینه در خاک تیمارشده باه
ترتیب  13/21 kN/m3و  27درصد اسات (جادول .)4
نتایج نشان داد که اصالح خاک جنگلی تحت آزمایش
با این ماده شایمیایی سابب افازایش 1/2درصاد وزن

مخصوص خشک و کاهش  3/7درصاد رطوبات بهیناۀ
خاک میشود.
 -تأثير تثبيت بر  CBRخاک

مقایسۀ نتاایج حاصال از آزماایش نسابت بااربری
کالیفرنیا 1بر روی نمونۀ خاک تیمارشده با مادۀ مذکور
و خاک شاهد در شکل  4ارائه شده است .مقدار CBR
بارای خااک شاااهد  17/11و بارای خااک تیمارشااده
 22/41است (جدول  .)2نتایج آزمایش  CBRنشاان-
دهندۀ افزایش  41/12درصد نسبت باربری است.

شکل  -3نمودار حاصل از تراکم خاک تیمارشده و شاهد

1

CBR

1

7
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جدول  -4نتایج مقایسه تراکم خاک تیمارشده و شاهد
%

23
27

تراکم خاک
13/21
13/21

خاک شاهد
خاک تیمار شده

شکل  -4نمودار حاصل از آزمایش  CBRخاک تیمارشده و شاهد

جدول  -2نتایج مقایسۀ نسبت باربری خاک تیمارشده و شاهد
2/13

2/24

نسبت باربری

12/13
13/11

17/11
22/41

خاک شاهد
خاک تیمار شده

بحث
اگرچه افزایش مقاومت درازمدت خاک مهامتارین
هدف تثبیت اسات ،در زماینهاای بسایار مرطاوب و
سست کاهش خواص خمیری خاک بهمنظور افازایش
کارایی ماشینآالت راهسازی نیز معموالً یکی از اهداف
تثبیت است که این موضوع باا اجارای آزماایشهاای
حدود آتربرگ بررسی مایشاود (.)Sherwood, 1993
در ایاان پااژوهش آزمااایشهااای مختلفاای باار روی
نمونههای خاک تیمارشده با درصد پیشنهادی توساط

تولیدکنندۀ ماده 1/1116( CBRPLUSدرصاد وزنای)
و نمونههای خاک تیمارنشاده (شااهد) انجاام گرفات.
نتایج نشان داد که تیمار نمونههای خاک با ایان مااده
سبب کاهش شاخص خمیری مایشاود کاه باا نتاایج
( Scholen )1995و ( Abadjieva )2001همخاااوانی
دارد .کاهش خصوصیات خمیری در خااک تیمارشاده
بهعلت ایان اسات کاه ایان تثبیاتکنناده باهعناوان
کاتالیزور به فرایند هوازدگی کاانیهاای خااص رسای
شتاب میبخشد و تمرکز آب منفذی را بههم مایزناد.

3

در نتیجه واکنشهای جانشاینی یاونی صاورتگرفتاه
سبب تجمع و یکپارچگی کانیهاای رسای مایشاوند.
همانگونه که جاذبۀ قویتری باین کاانیهاای رسای
ایجاد میشود ،کاتیونهای آزادشده از الکترولیت یونی
آب منفااذی ،بااهدلیاال اخااتالف واالنااس کاااتیونی
ایجادشده ،سبب فروپاشی کاانیهاای رسای و تبادیل
آنها به اشکال پایدارتری میشوند .در این فرایناد الیاۀ
دوگانه آب نیز از هر طرف زهکشای مایشاود (بیاات،
 .)1332این ذرات با استفاده از خاصایت ناانو اعماال-
شااده باار روی آنهااا ،بااهشاادت آبدوساات هسااتند.
نانوپلیمر  CBRPLUSفقط روی خاک رس موجود در
خاک تأثیر میگذارد که ایان تاأثیر باهدلیال کوچاک
بودن و سط زیاد رس است .خاک رس بعد از مخلوط
شدن با این پلیمر ،الیههایی میدهد که سابب جاذب
یونهای فلزی میشود که خود اینهاا مقادار فراوانای
آب را جااذب ماایکننااد (جاااذبهااای آب نامیااده
میشاوند) .ایان جااذبهاای آب بااز هام آب جاذب
ماایکننااد و ساابب انبساااط خاااک رس ماایشااوند و
مقاومت خود را از دست میدهند .جاذبهاای آب باه
سط خاک رس پیوند میخورند و حتی با حرارت هم
جدا نمیشوند .این ماده مولکولهای کمپلکس است و
از دو جزء سر و دم تشکیل شده که سر آن آبدوسات
و دم آن آبگریز است .این یونهاا خاود را باه ساط
خاک رس میچسبانند که یا آنها را جابهجاا یاا درون
یونهای فلزی قفل میکنند و جاذبهای آب را از بین
میبرند و خاک رس را آبگریز مینماید و تقریبااً اثار
روغنی به آن میدهناد (رادگهار و همکااران.)1333 ،
همچنین نتایج نشان داد که افزودن ایان مااده سابب
کمک به افزایش حداکثر دانسیته خشک میشاود کاه
با نتایج ( Abadjieva )2001مطابقات دارد .باه دلیال
اینکه ماده  CBRPLUSذرات خاک را باههام متصال
میکند ،سبب افزایش وزن مخصوص میشود .همزمان
با افزودن ایان مااده ،هار کااتیون دیگاری مانناد آب
بهسادگی از ذرات خااک رس جادا شاده و جاایگزین
میشود .همچنین ایان مااده سابب افازایش ظرفیات
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باربری و مقاومت مایشاود کاه ایان یافتاه باا نتاایج
( Abadjieva )2001مطابقاات دارد .ایاان ماااده دارای
چسبندگی ،فشردگی و قدرت نفوذ پذیری زیااد اسات
که موجب بهبود عملکرد تحمل باار اناواع خااکهاای
رسی و الیهدار میشود .این ماده حرکتپذیری یاون و
مبادلۀ آن را کاهش میدهد و همزمان باا حاذف آب،
این مواد را آبگریز میکند در این حالات خااک رس
در برابر آب نسبتاً بایاثار شاده و تاودۀ خااک پایادار
میشود .خاصیت آبگریزی این مااده سابب افازایش
کارایی و بههمفشردگی بهتر ذرات میشاود در نتیجاه
مقدار  CBRافزایش مییابد .با اینکه ایان مااده سابب
بهبود ویژگیهاای خااک شاده اسات ،بهباود در حاد
انتظار و ادعای شرکت سازنده نبود .در شرایط فعلای و
با دوز پیشنهادی این ماده در خاک مورد آزمایش باه-
هیج وجه نمایتواناد جااده را از مصاال درشاتداناۀ
روسازی بینیاز کند یا مقدار مورد نیاز آنهاا را تاا حاد
زیااادی کاااهش دهااد Fairbrother (2011) .در یااک
دستهبندی مصال روسازی جاده های جنگلی را از نظر
ترافیکپاذیری باه ساه دساته ضاعیج (،)CBR>41
متوسااااط ( )41>CBR>61و خااااوب ()61> CBR
تقسیم میکنند .نتایج نشان داد که خااک ماورد نظار
چه قبل از تثبیت و چه بعد از تثبیت در کالساۀ اول و
با توان ضعیج از نظر ترافیکپذیری است و بنابراین در
صااورت تااردد خساااراتی بااه جاااده وارد خواهااد شااد.
بنااابراین مااادۀ مزبااور بااا وجااود افاازایش اناادک
ترافیااکپااذیری تااأثیر معناایداری در تثبیاات خاااک
نداشته است .از طرفی هنوز دوام و ماندگاری مااده در
مقایسه با مصال روسازی نیز مشخص نیست ،هر چند
شرکت سازنده ادعای ماندگاری چند دهسالۀ این مااده
را عنااوان ماایکنااد .بنااابراین بااا توجااه بااه نتااایج
آزمایشهای انجامگرفتاه و بهباود انادک خصوصایات
خاک ،نمیتوان این ماده را بهمنظور تثبیت (دستکام
برای خاک مورد آزمایش) جادههای جنگلی و بهعنوان
جایگزینی مناسب برای کااهش ضاخامت شان ریازی
پیشنهاد کرد.
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Abstract
Some soils cause many problems to the road because of their undesirable mechanical
properties. Several methods have been proposed for improving the mechanical properties of
soil and in this study the ability of a polymeric was tested. As the soil of study area is finegrained texture, with high clay content and plasticity, it's necessary to improve the mechanical
properties and stabilize the soil before road construction. Therefore, various laboratory tests
including grain size distribution, Atterberg limits, soil compaction and California Bearing
Ratio (CBR) were performed on control and treated samples. The results showed that the
material decreased the liquid limit and plasticity index and increased the optimum moisture,
maximum dry density and bearing capacity. However, the improvements in soil properties,
especially increasing the bearing capacity, were not as high as claimed by producer company.
Keywords: Bearing capacity, Forest roads, Mechanical properties of soil, Polymer materials.
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