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کنترل تورم خاک بستر جادههای جنگلی با استفاده از مواد
پلیمری
 فاطمه موسوی؛ دانشجو دک ر مهندسی جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 احسان عبدی؛ اس ادیار ،گروه جنگلدار و اق صاد جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران

چکیده
با اینکه خاک بهعنوان مصالز بستر بسیاری از سازهها مطرح است ،برخی خاکها مشکالتی در سازهها از جمله جاده ایياد
میکنند .این خاکها با جشب ربوبت متورم شده و با از دستدادن آب منقب

میشوند .تغییرات ربوبات ایان خااکهاا

سبب تغییر حيم آنها و در نتیيه اعما فشار به الیة روسازی و در نهایت تخریب جاده میشاود .ایان امار نشااندهنادة
اهمیت بررسیهای الزم برای بهکارگیری روشهایی بهمنظور کاهد وتانسیل تورمی اینگونه خااکهاسات کاه باا وجاود
اهمیت موضوع ،تاکنون مطالعهای در این زمینه در جادههای جنگلی صورت نگرفته است .بههمین دلیال در ایان واشوهد
تأثیر مواد ولیمری بر کنتر تورم خاک بهعنوان مصالز جادههای جنگلی بررسی شد .آزماایدهاای تاراکم ،تاورم و فشاار
تورمی روی خاک شاهد و نمونههای تیمارشده با درصدهای متفااوت ماادة ولیماری  0/04 ،0/019( RPPو 0/06درصاد)
صورت گرفت .بهمنظور انيام آزماید تورم و فشار تورمی ،نمونهها با ربوبت بهینة حاصل از آزماید تاراکم تهیاه و باه
شیوة تراکم استاتیکی متراکم و سپس به دستگاه تحکیم منتقل شدند .با توجه به نتای تستهای آزمایشگاهی بهدستآماده
از این وشوهد افزودن مادة ولیمری  RPPمیتواند سبب کاهد تورم و فشار تورمی خاک شود؛ بهباوری کاه باا افازاید
درصد مادة  ،RPPوتانسیل تورم و فشار تورمی خاک با شدت بیشتری کاهد مییابد .در نتیيه مادة  RPPمیتواند گزینهای
برای رف مشکل تورمزایی خاکهای جنگلی باشد ،اما باید بررسیهای اقتصادی ،فنی تکمیلی و مقایساهای در ایان ماورد
بهعمل آید.
واژگان کلیدی :جادههای جنگلی ،خواص تورمی ،دستگاه تحکیم ،کنتر تورم ،مادة .RPP

 نویسندة مسئو تلفن/فاکو0263-2249312 :

Email: abdie@ut.ac.ir
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مقدمه
ازآنيا که استفاده از خاک بهعنوان اصلیترین مصاالز
در بسیاری وروژههاای عمرانای مطارح اسات ،رفتاار
تااورمی برخاای خاااکهااا بااهدلیاال مشخصااات فناای
نامطلوب ،مشکالتی را میتواند برای ساازههاا ایيااد
کند [ .]1برخی خاکهاا در اثار جاشب آب ،افازاید
حيم چشمگیری داشته و با از دست دادن ربوبت از
حيمشان کم میشود که اینگونه خااکهاا ،باهباور
معمو از نوع خاکهای رسی هستند و به خاکهاای
قابل تورم موسوم اند و برای برخی سازههاا از جملاه
جادههای جنگلی ایياد اشکا مایکنناد .خااکهاای
متورمشونده بهدلیل مشکالت ناشی از تورم باهعلات
جشب آب از گروه خاکهای مشکلآفارین باهشامار
میروند [ .]2منشأ اصلی تورم در خاک ،واکندهاای
فیزیکی -شیمیایی است و خااکهاای متاورمشاونده،
اغلب خاکهاایی باا کاانیهاای رسای مانناد مونات
موریلونیت هستند [ ]3که این کانیهای رسی نسابت
به جشب مولکو های آب در ساختار شایمیایی آنهاا
حساس اند و شرایو الزم برای متورم شادن را دارناد
[ .]4قدرت تورمی این خاکها به عوامال متعاددی از
قبیل نوع کانیهاای تشاکیلدهنادة آنهاا ،چگاالی و
ربوبت اولیه بستگی دارد [ .]5تورم ،خاصایت اتای
راتی است که می توانند مقدار قابال تاوجهی آب را
در خود خیره کنناد .ایان خااکهاا باهدلیال وجاود
کانیهای رسی با جشب آب و تباد یونی متورم شده
و این تغییرات حيمی ناشی از تغییر درصد ربوبات
خاک ،سبب وارد آمدن خسارت به جادههای جنگلای
میشوند که شرایو آبوهوایی خاص جنگل نیز ایان
خسارات را تشدید میکند .بنابراین تا حد ممکن باید
از ساخت روسازی ر روی این خاکها اجتناب شود.

در مواردی که نتوان با تغییر مسیر راه یا تعدیل خااک
قابل تورم با مصالز مناسب دیگر از ساختن روساازی
بر روی اینگونه خاکها اجتناب ورزید ،باید تدابیری
برای کاهد تورم خااک در نظار گرفات .باه هماین
منظور بی دهههای اخیار روشهاای مختلفای بارای
مقابله با تورم توسو وشوهشگران ویشنهاد شده اسات.
برای مثا روشی برای کاهد قابلیت تورم خاکها که
در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و نتیية
رضایتبخشی داده است ،غرقاب کردن خاک قبال از
روسازی است [ ،]6روش دیگری که بهتاازگی ماورد
توجه محققان قرار گرفته ،تثبیت توسو مواد افزودنای
است .در مورد تأثیر مواد افزودنی مختلف بار کنتار
تورم خاک وشوهدهای گستردهای در جهان صاورت
گرفته است ،اما در جادههای جنگلی تا کنون تحقیقی
در این زمینه صورت نگرفته است .وشوهشاگران قابالً
به این نتیيه رسیدند که آهك موجب افزاید ربوبت
اوتیمم ،حد انقبا

و مقاومت خاک خواهد شاد و از

برفی کاهد حاد روانای ،حاداکثر چگاالی خشاك،
خااواص خمیاری خاااک و وتانسایل تااورم را در وای
خواهد داشت .آنان درصد بهینة آهك اضافهشاده باه
خاک را بین  2تا  8درصد گزارش کاردهاناد [.]10-6
وشوهشگران دیگری نیز باه ایان نتیياه رسایدند کاه
افزودن خاکستر بادی باه خااک مایتواناد در جهات
تثبیت تورمزایی آن مؤثر واقا شاود [ .]14-11تاأثیر
الیا

ولی وروولین بار خصوصایات مهندسای خااک

تیمارشده با این الیا

بررسی شده و مشاخص شاده

است که وجود الیا

ولیوروولین باا باو و درصاد

مشخص سبب افزاید مقاومت و وایداری خاک می-
شود [ .]15در بو دو دهة اخیر نیاز ،در بسایاری از
کشورها کاربرد ولیمرها بهمنظور کااهد تاورم خااک
توسعه ویداکرده است [.]20-16
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وشوهدهای دیگری درباارة کااربرد ماادة RPP1

روی خاکهای سولفید آهك انيام گرفت که در آنها
آزمااایدهااای مختلف ای از جملااه آزماااید مقاوماات
فشاری غیرمحصور و برش مستقیم صورت واشیرفت
[ ]21و تأثیرات زیستمحیطی این مااده نیاز بررسای

جاده بخد نم خاناة جنگال خیارود دانشاگاه تهاران
بررسی شد.

مواد و روشها
مواد

شد .تحقیقات نشان داد که ایان مااده سابب افازاید

خاک ،آب و مادة ولیمری  RPPمواد اساسی بودند که

مقاومت نمونه خاکهای مورد نظر میشود و میتوان

برای ساختن مخلوط استفاده شدند .خواص مکانیکی،

بهعنوان یك ماادة حفاارتی زیساتمحیطای در الیاة

فیزیکی و شیمیایی این مواد در این قسمت شرح داده

زیراساس 2شاهراهها یا بزرگراهها و اساس3در جااده-

شده است.

های درجة دو و درجه سه از آن استفاده کرد [ .]21با
توجه به اینکه در جادههای جنگلای ،وساعت مناابق
دارای خاااکهااای رساای متااورمشااونده زیاااد اساات،
شناسایی این نوع خاکها و مطالعة رفتار آنها و ارائة
راه حلهای مناساب بارای کااهد وتانسایل تاورم و
جلوگیری از بروز خسارت به جادههای بناشاده روی
آنها از اهمیت ویشهای برخوردار اسات .شاایان کار
است که این وشوهد ،اولین بررسی در این زمیناه در
جادههای جنگلی در ایران است که با توجه به ریزدانه
بودن و درصد رس زیاد خااک منطقاه ،آثاار مخارب
ناشی از تورم در این خااکهاا مشاهود اسات و باه-
کارگیری روشهایی بهمنظور بهباود خاواص تاورمی
خاکها ضرورت ویدا میکناد .باا توجاه باه مطالاب
کرشده هد

وشوهد حاضر بررسای قابلیات ماادة

خاک
خاک استفادهشده در این وشوهد ،نموناهای از خااک
حاشیة جادة جنگلی در بخد نمخانة جنگل آموزشی
و وشوهشی دانشگاه تهران است .این خااک براسااس
استاندارد یونیفاید ،رس با خاصیت خمیری باال ()CH
است که جزو رای ترین تیپ خاک در جنگلهاسات.
آزماااید دانااهبناادی ببااق اسااتاندارد ASTM-D422

انيام وشیرفت که درصد ردشدة نمونة خااک از الاك
نمرة  ،200حدود  100درصاد و درصاد رات رسای
(کوچكتار از  2میکارون) آن در حادود  85درصاد
است .خواص فیزیکای ایان خااک نیاز در جادو 1
آورده شده است.

مادۀ RPP

ولیمری  RPPبهعنوان نسل جدیدی از تثبیتکننده در

 RPPمادهای کاتیونی ،بهصورت مای به رن

کنتر تورم خاک جادة جنگلی است .به ایان منظاور

متمایل به قرمز و سااخت کشاور کاناادا اسات [.]21

با اجرای عملیات آزمایشگاهی متعدد روی نمونههای

ویدشرط الزم برای اساتفاده از ماادة شایمیایی RPP

تهیهشده از اختالط خاک و درصدهای مختلاف ماادة

وجود رس بیشتر از  15درصد و بهتارین حالات pH

ولیمری  ،RPPاثر کنتر تورمی مادة مشکور در مسایر

که میزان واکندوشیری رس و تثبیاتکنناده را نشاان

1. Road Packer Plus
2. Sub base
3. Base

قهوهای

میدهد pH ،کمتر از  8اسات [ ،]21کاه خااک ماورد
استفاده در این وشوهد هر دو شرط الزم را داراست.
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جدول  .1خصوصیات فیزیکی خاک مورد استفاده

حد روانی

حد خمیری

شاخص خمیری

%89/16

%35

%54/16

آزمایش

تراکم )(ASTM-D698

آزماید تراکم براساس استاندارد بر روی نمونة خاک
ببیعی و نمونههای اختالطیافته با درصاد ویشانهادی
سازندة مادة  0/019( RPPدرصد) و درصدهای دیگر
( 0/04و  0/06درصد) انيام گرفت.

آزمایش تورم و فشار تورمي
)(ASTM-D4546

تهیة نمونهها
این آزماید روی نمونههای تهیهشده به روش تاراکم
استاتیکی که دارای 𝑥𝑎𝑚𝑑 γو 𝑡𝑝𝑜 ωبودناد ،بار روی
خاک ببیعی و نموناههاای تیمارشاده باا درصادهای
مختلااف مااادة  0/04 ،0/019( RPPو  0/06درصااد)
صورت گرفت .برای این کار نمونهها با ربوبت مورد
نظر آماده و نمونههای خاک به شیوة تراکم اساتاتیکی
متراکم شد .به این ترتیب که وزن خاک به سه قسمت
تقسیم و هر قسمت تحت نیروی مشخصی با سرعت
بارگشاری  1/5میلیمتر در دقیقه با استفاده از دساتگاه
تكمحوری متراکم شد .مقدار نیرویی که برای متراکم
ساختن نمونهها برای رسایدن باه وزن واحاد حيام
خشك انتخابی روی منحنی تراکم استاندارد الزم بود،
بهشیوة سعی و خطا بهدست آمد؛ به ایان ترتیاب کاه
مخلوبی از خاک با شرایو ربوبتی مورد نظر در ساه
الیه تحت یك نیروی خاص متراکم شاد و در وایاان

حد انقبا

چگالی رات ()gr/cm3

pH

2/85

7/4

%19

عمل تراکم ،وس از استخراج رین

میانی قالب تراکم،

وزن واحد حيم خشك آن تعیین شاد و در صاورت
مغایرت باا وزن واحاد حيام خشاك انتخاابی روی
منحنی تراکم ،سعی ميدد با نیروی متفااوت صاورت
گرفت تا در وایان نیروی مورد نیاز برای تهیه نمونهها
بهدست آمد و مطابق با همان نیرو ،نموناههاا سااخته
شد .برای متراکم کردن نمونهها از قالب سااختهشاده
برای این آزماید استفاده شد.
برای تعیاین وتانسایل تغییار حيام ،نموناههاای
متراکمشده به دستگاههای تحکیم منتقال شادند .باه-
منظور جایگشاری نمونهها در دستگاه تحکایم ،ابتادا
سن

متخلخل زیری و رین

حاوی نمونه باهترتیاب

در دستگاه قرار گرفتند ،سپس درواوش بیرونای روی
رین

نمونه قرار داده شد و توسو سه وای در جاای

خود تثبیت شد .وس از آن سان

متخلخال بااالیی و

صفحة بارگشاری روی نمونه قرار داده شادند و گای
روی صفحه بارگشاری مساتقر شاده و عادد آن روی
صفر تنظیم شد .شایان کار اسات کاه واید از ایان
مرحله ،سن هاای متخلخال بااالیی و واایینی بارای
رسیدن به حالت اشباع در آب قرار داده شاده بودناد.
بهمنظور تعیین وتانسیل تورموشیری همزمان با ریخاتن
آب در محفظة دساتگاه در فواصال زماانی مشاخص
تغییر شکل محوری آن توسو گی ثبت شاد .واس از
رسیدن نمونهها به حداکثر تورم و ثابات شادن عادد
گی تغییر شکل ،فشار تورمی نموناههاا تعیاین شاد.
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فشار تورمی خاک مقدار نیرویی است که بهمنظور باه

این دلیل است که مادة ماشکور شارایو شایمیایی آب

صفر رساندن تغییر شکل ناشای از تاورم یاك خااک

منفشی را تغییر میدهد و ضاخامت الیاة معااعف را

متورمشونده الزم است .باهمنظاور انادازهگیاری ایان

کاهد و نیروی جا باه را در محایو خااک افازاید

فشار ،سربار الزم برای رساندن ارتفاع نمونه به مقادار

میدهد؛ در نتیيه ایان مااده رات خااک را باه هام

اولیه از بریق قرار دادن وزنههایی بار اهارم دساتگاه

متصل می کند و سبب افزاید وزن مخصاوص خااک

تحکیم اندازهگیری شد و باا توجاه باا ساطز مقطا

میشود.

نمونه خاک ،مقدار فشار تورم مطابق رابطة  1بهدست
آمد [.]22
()1

𝐹
𝐴

= 𝑃𝑆

که در رابطة باال  SPفشاار تاورمی و  Fمیازان نیاروی
مورد نیاز جهت رساندن ارتفاع نمونه به مقدار اولیه و
 Aسطز مقط نمونه است.

نتایج و بحث

شکل  .1منحنی تراکم نمونة خاک شاهد و نمونههای تیمارشده

نتای آزمایدهای تراکم نشان داد که با افازودن ماادة
تثبیتکنندة یونی  RPPبه خاک میزان حداکثر چگالی

نتای آزمایدهای تورم آزاد بر روی نمونة خااک

خشك افزاید می یابد و میزان ربوبات بهیناة خااک

شاهد و نمونة خاک تیمارشده با درصدهای متفااوت

تغییری نمیکند (شکل  ،)1کاه باا نتاای موجاود در

مااادة  RPPنشااان داد کااه افاازودن مااادة  RPPساابب

مناب علمی [ ]20 ،18همخوانی دارد .همانبور که در

کاهد وتانسایل تاورمی خااک مایشاود (شاکل .)2

شکل  2مشاهده مایشاود ،حاداکثر چگاالی خشاك

همانگونه که در شکل  2مالحظاه مای شاود ،قادرت

خاک برای خاک شاهد برابر با  13/1کیلونیوتن بر متر

تورمی خاک شاهد برابر  22/7درصاد و بارای خااک

مکعب و مقادیر حداکثر چگاالی خشاك باا افازودن

تیمارشده با  0/019درصد برابر با  20/2درصد اسات

 0/019درصد 0/04 ،درصد و  0/06درصد مادة RPP

که نشاندهندة  12/37درصد کاهد وتانسایل تاورمی

بااهترتیااب  13/35 ،13/22و  13/45کیلونیااوتن باار

خاک بعد از افزودن مادة  ،RPPببق نارخ ویشانهادی

مترمکعب است کاه نشاان مایدهاد افازودن 0/019

سازنده است .افزودن  0/04درصد ماادة  RPPسابب

درصد ماادة ( RPPنارخ ویشانهادی ساازنده) سابب

 33/03درصد کااهد و افازودن  0/06درصاد مااده،

افزاید  0/91درصد ،افزودن  0/04درصد ماده سابب

سبب کاهد  51/32درصد وتانسیل تورمی خاک می-

افزاید  1/9درصد و افزودن  0/06درصد ماده سابب

شود .مهمترین عوامل مؤثر در تورموشیری خااکهاا،

افزاید  2/67درصد حاداکثر چگاالی خشاك خااک

معموالً اندکس خمیری ( ،)IPمقدار و نوع کاانیهاای

میشود .افزاید چگالی خاک با افزودن مادة  RPPبه

موجود در خاک و نوع کااتیونهاای جاشبشاده در
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سطز رات است [ .]22همانبور که گفته شد منشاأ

خاک تأثیر منفی خواهد داشت .ازاین رو بهترین روش

تورم به مقادار و ناوع کاانیهاای موجاود در خااک

برای از بین بردن اثر نامطلوب تورم ،کاهد ضخامت

بسااااتگی دارد .در میاا اان کااااانیهااااای رساا ای،

این الیة آب از بریق جانشینی یونی است [ .]17مادة

مونتموریلونیت ،ایلیت و کائولینیت بهترتیاب دارای

 RPPبهعلت دارا بودن خاصیت یاونی خاود موجاب

سطز ویشه و وتانسیل تورموشیری زیاد به کام هساتند

کاهد ضخامت الیة آب جشبی میشاود .باا افازودن

[ .]16خاک مورد استفاده ،مطابق ببقهبنادی یونیفایاد

این ماده به خاک ،همزمان هر کااتیون دیگاری مانناد

از نوع ( CHرس با والستیسیته باال) است و کانیهای

آب بهسادگی از رات خاک جدا شاده و محالهاای

تشکیلدهندة آن با توجه به حد روانای ()LL=89/16

خالی توسو این ماده اشغا می شاود کاه باه موازناة

احتماالً از نوع موناتموریلونیات و ایلیات اسات .از

بارهای منفای خااک رس باا یاونهاای مثبات RPP

برفی دیگر شاخص خمیری بسیار زیاد همراه با حاد

میانيامد .در بی این فرایند یونهای مثبت ،جاا ب-

روانی باال نشاندهندة آن است که خاک بر اثر تبخیار

های آب را از بین میبرند و خاک رس در برابار آب

می شاود و کااهد حيام ویادا

نسبتاً بیاثر و آبگریز مایشاود .ایان فرایناد موجاب

میکند و بههنگام جشب آب بهشدت متورم میشود و

نزدیك شدن رات خاک باه هام و کااهد وتانسایل

میتواند فشار زیادی تولید کناد [ ،]6بناابراین خااک

تورم خاک میشود که با نتای [ ]16مطابقت دارد.

آب ،به شدت منقب

مورد نظر دارای سطز ویاشه و وتانسایل تاورمواشیری
زیادی است.

خاک شاهد و نموناة خااک تیمارشاده باا درصادهای

آب جشبی یا معاعف عمدهترین عامل تاورم یاا
انقبا

همچنین نتای آزماید فشار تورمی ر روی نموناة

است ،بهخصوص در مورد رسها که قابلیات

مختلف ماادة  RPPنشاان داد کاه افازودن ماادة RPP

سبب کاهد فشار تورمی خاک میشود (شکل ..)3

جشب آب زیادی دارناد .ایان خاصایت بار عملکارد

شکل  .2منحنی تورم نمونة خاک شاهد و نمونههای خاک تیمارشده
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کن ر تورم خاک بس ر جادهها جنگلی با اس فاده ای مواد پلیور

شکل  .3منحنی فشار تورمی نمونة خاک شاهد و نمونههای خاک تیمارشده

همانگونه که مالحظه میشود ،فشار تورمی خاک

کم شود .علت این امار کااهد میال باه جاشب آب،

شاهد برابر  1020کیلوواسکا و برای خاک تیمارشده

توسو دانههای رس وس از انيام واکندهاای تبااد

با  0/019درصد ،برابر با  1000کیلوواسکا است کاه

یونی و کاهد دامنة خمیری آنهاست .همچنین نتاای

نشاندهندة  1/96درصد کاهد فشاار تاورمی خااک

آزماید فشار تورمی نیز نشان میدهد که باا افازاید

بعد از افزودن مادة  RPPاست .افازودن  0/04درصاد

میزان اختالط مادة  RPPبا خااک ماورد آزمااید ،از

مادة  RPPسبب  70/58درصد و افزودن  0/06درصد

فشار تورمی آن کاسته میشود که این موضوع با نتای

ماده ،سبب  90/19درصد کاهد فشار تاورمی خااک

آزماید تورم آزاد مبنی بر کاهد وتانسیل تورموشیری

میشود.

خااک وااس از افازودن مااادة  RPPمطابقات دارد امااا

نتیجهگیری
نتای آزماید تراکم نشان داد که با افزودن مادة ،RPP
منحنی تراکم بهسمت باال حرکت میکناد ،ولای ایان

ویشنهاد می شود برای تعیین سازوکار تثبیت و ارزیابی
کاارایی ایاان ماااده ،در شارایو میاادانی (واقعاای) نیااز
مطالعات دیگری انيام بپشیرد.

تغییاارات بااهنساابت کوچااك اساات .همچنااین نتااای

سپاسگزاری

آزمایدهای تورم آزاد بر روی نمونة خااک شااهد و

نگارندگان بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود

نمونة خاک تیمارشاده باا درصادهای متفااوت ماادة

را از جناب آقای دکتر قوامالدین زاهادی باهدلیال در

 RPPنشان داد که افازودن ماادة  RPPسابب کااهد

اختیار قرار دادن مادة ولیمری برای اجرای آزمایدهاا

وتانسیل تورمی خاک میشود .اصالح خاکهای رسی

ابراز میدارند.

با این ماده سبب میشود که قابلیت تورم این خاکها
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