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چکیده
بیشتتتر کا های جنگلی دارای بافت ریز بوده و کمیرایی زیاد دارند ،بنابراین دارای قابلیت تورمپذیری
بستتیار باالیی هستتتند .قابلیت تغییر حجم زیاد ناشتتی از نوستتانار رطوبت این کا ها ،بهعنوان پدیدهای
زیانبخش در ستاکت جادههای جنگلی محسوب میشود .در این پژوهش ،از ماده پلیمری Road Packer

 )RPP( Plusبتهعنوان گزینهای جدید بهجای استتتتهاده از مواد ت بیتکننده متعارف ،جهت بهبود کواص
تورمی کا ریزدانه رستی استتهاده شد .به همین منظور با انجام آزمایشهای مختلف بر روی نمونه کا
شتاهد و نمونه تیمار شتده با نر توصتیهشتده شترکت سازنده ماده ،پتانسیل تغییر حجم کا تیمار شده،
مورد بررس تی قرار گرفت .بهمنظور بررستتی تأثیر زمان بر عملکرد این ماده افزودنی ،نمونههای تیمار شتتده
تهیه و به مدر ههت و  54روز نگهداری و ستتت

آزمایشهای تورمی بر روی این نمونهها انجام گرفت.

نتایج نشان داد ماده  RPPباعث افزایش تراکم و کاهش تورم و فشار تورمی کا میگردد و زمان نیز تأثیر
از ت بیت کا با این

کمی در کتاهش مقتدار قتابلیتت تورمپذیری کا مورد نظر دارد .بهعبارردیگر پ

ماده ،اگر جاده برای مدر زمان مشتخ تی بستته و اجازه تردد به ماشتینآالر داده نشود ،تأثیر چندانی در
بهبود عملکرد این ماده شتیمیایی مشتتاهده نخواهد شتتد؛ بنابراین افزودن این ماده طبق نر توص تیهشتتده و
همچنین زمتان عمتلآوری نمونتههای تیمار شتتتده ،از ظحان فنی تأثیر معنیداری در کاهش مقدار قابلیت
تورمپذیری کا مورد نظر ندارد .در نهایت پیشتتنهاد میشتتود برای رستتیدن به نتیجهگیری کلی ،پژوهش
مذکور روی چندین نمونه کا جنگلی با کواص تورمی متهاور نیز صورر گیرد.
واژههای كلیدی :تورم ،جادههای جنگلی ،زمان عملآوری ،فشار تورمی ،ماده .RPP
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مقدمه

حتدود کمیری و روانی آن بتهعنوان نمتایههایی مورد

در برکی از کا ها بر اثر افزایش رطوبت ،پدیدههای

استهاده قرار میگیرد .هر چه کا مورد بررسی حاوی

کاصتی بروز میکند که کواص مکانیکی آنها را تغییر

مقدار بیشتری ذرار رس فعال بوده و نمایه کمیری آن

میدهد و مواردی به کستتتارار عمدهای در طرحهای

بیشتتتر باشتتد ،از فاز پتانستتیل تورم پذیری بیشتتتری

عمرانی از جملته جادههای جنگلی منجر میشتتتود که

برکوردار کواهتد بود .الل

رسها ،نهوذپذیری کمی

این دستتته از کا ها ،کا های متورم شتتونده ،نامیده

دارنتد کته بر اثر تورم ،مقتدار آن بیش از پیش کتتاهش

میشوند ( .)Rama Rao et al., 2008حرکت پیها در

مییابد ( .)Gaurly et al., 1993از عوامل محیطی مؤثر

تنتاوبی رسها ،منجر به بروز

بر کا های منبستتط شتتونده میتوان به آب و هوا که

و تغییر شتکلهای برگشتناپذیر در سازههای بنا

مهمترین عامل محیطی استت و توپوگرافی ،مخ توصاً

شتتتتده بتتر آنهتتا متتیشتتتتود ( Manikandan and

دامنتههتای پرشتتتی

و همچنین گیاهان بهک تتتوص

 .)Ramamurthy, 2009برای شناسایی کا های متورم

درکتان بزرگی که نزدیک پی ستتازهها قرار گرفتهاند و

شتونده از دو روش صتحرا ی و آزمایشتتگاهی استهاده

ممکن استتتت به علت جذب آب ،بهویژه در ف تتتول

میشتود .روش دقیق و مؤثر شناسایی کا های متورم

کشتک ،کاهش حجم زیادی را در کا های مستعد به

شونده بر مبنای آزمایشهای آزمایشگاهی استوار است.

وجود آورند اشتتاره کرد .کستتارار ستتاالنه ناشتتی از

با این حال برکی از مشتاهدههای صحرا ی میتواند در

اثرهای مخرب کا های متورم شتتونده در ستتازههای

تشتخیص سریع این کا ها مؤثر باشد ( Stolz et al.,

مهندستتتی در انگلستتتتان  515میلیون پوند ،در امریکا

 .)2012بهطورکلی کا های متورم شونده دارای بافت

 5555میلیون دالر و در ستترتاستتر جهان میلیاردها دالر

به نستبت ریز تا بستیار ریز با کمیرا ی متوسط تا زیاد

گزارش شده است ( .)Gaurly et al., 1993با توجه به

میباشتند .ستختی این کا ها در حاظت کشک ،بسیار

اثرهتای مخرب نتاشتتتی از تورم کتا ها ،بهکارگیری

متورم

روشهتتایی بتتهمنظور کنترل و بهبود کواص تورمی

شونده در حاظت کشک بسیار محکم بوده و بهزحمت

کتا های متورم شتتتونده رتتترورر پیدا میکند .در

کرد میشتتتود .بر اثر تمتاس این کتا ها با تیغههای

دهتههتای اکیر استتتتهتاده از مواد افزودنی ت بیتکننده

برنده در صتتحرا ،م ل تیغه ماشتتینآالر (بوظدوزر ،بیل

کتا بهعنوان روشتتتی مؤثر در این زمینه پیشتتترفت

مکانیکی و )...ستط برا و صتیقلی حاصتتل میشود.

چشتمگیری داشتته استت اما متأسهانه با وجود اهمیت

مانند دو روی یک ستتتکه

این مورتتوع در جنگل ،تاکنون پژوهشتی در این زمینه

هستند ،از اینرو هر کاکی که در شرایط کشکی عال م

در جادههای جنگلی انجام نشتتده استتت .استتتهاده از

و تر کوردگی از کود بروز دهتتد ،دارای

اکتالط کا با موادی چون آهک و ستتیمان در جهت

قابلیت تورم زا ی بیشتتری است ( Rama Rao et al.,

بهبود کواص مهندستتتی کا ها از دیرباز مورد توجه

 .)2008از روشهای آزمایشتتگاهی میتوان استتتهاده از

بوده استتتت و این مواد به دظیل قابلیت دستتتترستتتی و

نمایههای شتتناستتایی را نام برد .در روش استتتهاده از

کتتارایتی بتتاال بتتهعتنوان متتتداولترین مواد افزودنی

نمایههای شناسایی معموالً بافت کا و بهویژه درصد

شناکته میشوند ( Sirivitmaitrie et

نتیجته تورم و انقبتا
تر

زیاد استتتت بهگونهای که یک قطعه کلو کا

ازآنجتاکته تورم و انقبتا
انقبتتا

و نوع کتتانیهتتای رس موجود در کتتا

ت بیتکننده کا

al., 2008; Ebrahimi et al., 2011; Mutaz et al.,

و همچنین
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 .)2011; Thyagaraj et al., 2012پژوهشگران مختلهی

با توجه به اینکه کا منطقه مورد بررستی بیشتر

(Kumar et al., 2004؛ Kumar and Sharma, 2004؛

ریزدانه یا درصد رس بسیار باال است و اثرهای مخرب

Kolias et al., 2005؛ Nalbontoglu, 2004؛ Rama

ناشتتتی از تورم در این کا ها مشتتتهود بوده ،در این

Rao et al., 2008؛ Manikandan and Ramamurthy,

پژوهش تأثیر ماده پلیمری  RPPبا درصتد توصیه شده

 )2009استتتهاده از کالسهای مختلف کاکستتتر بادی

شتترکت ستتازنده ،بهعنوان گزینهای جدید جهت کنترل

( )Fly ashرا در جهت ت بیت کواص تورمی کا ها،

کاصتتتیت تورمزایی نمونه کا جنگلی تهیهشتتتده از

ارزیابی نمودهاند؛ اما تاکنون پژوهشهای بسیار

مستتیر جاده بخش نمکانه جنگل آموزشتتی پژوهشتتی

کمی در زمینۀ استتتهاده از مواد پلیمری در کاهش تورم

کیرود دانشتتتگتتاه تهران و تتتأثیر زمتان عمتتلآوری بر

کا انجام شتتده استتت .ازجمله  Willianو همکاران

عملکرد آن ،مورد بررسی قرار گرفت.

مناس

( )2005که تأثیر پلیمر محلول  PHPAرا مورد پژوهش

مواد و روشها

قرار دادنتد .این محققین آزمایشهای حدود آتربرگ و

منطقه مورد بررسی

تورم و فشتتار تورمی را بر روی کا شتتاهد و کا

کا

تیمار شده انجام دادند و به این نتیجه رسیدند این ماده

حاشیه جاده فرعی جنگلی در بخش نمکانه جنگل

بتاعث کاهش حدود آتربرگ و تورم و فشتتتار تورمی

آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران است که مطابق

کا میشتود .پژوهشتی دیگر در همین سال بر روی

طبقهبندی یونیهاید ( )USCSدر طبقه  CHیعنی رس با

بهستتازی کا رس ینتونیت با ستته نوع پلیمر شتتامل

کمیرایی باال قرار میگیرد .آزمایش دانهبندی طبق

کاتیونی ،آنیونی و لیر یونی انجام گردید و ویژگیهای

استاندارد  ASTM-D422نشان داد ( Anonymous,

مهندس تی کا با استتتهاده از آزمایش حدود آتربرگ و

 ،)2014کا

شتاکص تورم کا مورد بررسی قرار گرفت و به این

مورد نظر دارای  11درصد رس و 51

درصد الی و فاقد ذرار درشتدانه (شن و ماسه) است.

نتیجه رستتیدند پلیمرهای مورد استتتهاده تا حدی باعث
بهبود ویژگیهای مهندسی کا

استهاده شده در این پژوهش ،نمونهای از کا

مشخ ار فیزیکی و شیمیایی کا در جدولهای  5و

میگردند ( McRoey

 2نشان داده شده است.

 .)and Ashmawy, 2005در پژوهشی دیگر تأثیر نوعی

ماده

پلیمر محلول را بر روی ک تتتوصتتتیار تورمی کانی

RPP

 )RPP( Road Packer Plusمادهای به شکل مایع به

مونتمریلونیت مورد بررستتی قرار گرفت و محققان به

رنگ قهوهای متمایل به قرمز و کاتیونی است که در

این نتیجته رستتتیدند این ماده باعث کاهش پتانستتتیل

کانادا ساکته شده است ( .)Hu et al., 2007مشخ ار

تورمی کا میگردد (.)Inyang et al., 2007

فیزیکی این ماده در جدول  3نشان داده شده است.

جدول  -5مشخ ار فیزیکی کا
حد روانی ()%

حد کمیری ()%

Liquid limit
)(%

Plastic limit
)(%

86.16

35

Table 1. Soil Physical Properties
وزن مخ وص دانههای
شاکص کمیری ()%
جامد

درصد عبوری از اظک 255

Plasticity index
)(%

Specific gravity

Passing percent of sieve
200

51.16

2.85

100
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جدول  -2مشخ ار شیمیایی کا
Table 2. Soil Chemical Properties

pH

)EC (mmhos/cm

)OC (%

)Na+ (meq/L

)Ca2+ (meq/L

)K+ (meq/L

)Mg2+ (meq/L

)CL- (meq/L

)CO32- (meq/L

)HCO32- (meq/L

)SO42- (meq/L

مقدار

)CaCO3 (%

properties

SAR

مشخ ه

7.4

0.4

1.33

0.45

2.4

0.12

3.2

1.2

0

2.96

2.01

8.75

0.26

Amount

جدول  -3ک وصیار فیزیکی ماده

RPP

Table 3. Physical Properties of RPP agent
انحاللپذیری ()%

مشخ ه

PH

properties
مقدار

<2

Gs

)Percent Soluble (%
1.136

100

Amount

روش آزمایش

شتکل قا م (تورم) و نهایتاً محاسبه درصد تورم ،استوار

بهمنظور بررستتتی تأثیر ماده  RPPدر بهبود کاصتتتیت

استت .در روش استتاندارد  ASTMکه در حال حارر

تورمزایی نمونه کا جنگلی تهیهشتتده از منطقه مورد

در بیشتتتر آزمایشتتگاههای مکانیک کا بهعنوان روش

بررستتتی ،آزمایش تراکم ،مطابق استتتتاندارد (ASTM-

متعارف مورد استهاده قرار میگیرد ،ابتدا نمونه با روش

 )Anonymous, 2014( )D68و آزمایش تورم و فشتتار

استتتتتانتدارد پراکتور در قاظ

مربوطه تحت شتتترایط

تتورمتی ،متطتتابتتق استتتتتتانتتدارد ()ASTM-D4546

رطوبت بهینه ،با شتتیوه ستتعی و کطا توستتط دستتتگاه

( )Anonymous, 2014بر روی نمونه کا شتتتاهد و

تکمحوری متراکم گردیده و پ

از تعیین مشتتخ اتی

نمونه کا تیمار شتده با درصتد توصتیه شده سازنده

متاننتد ابعاد ،وزن و مقدار رطوبت ،قاظ

ماده ( 5/554درصتتد) انجام و س ت

بهمنظور بررستتی

حاوی نمونه

کا در دستتگاه سنجش تورم قرار داده شده و س

تتأثیر زمتان بر عملکرد این متاده افزودنی ،نمونتههای

لرقتاب میشتتتود .از این مرحلته بته بعد نمونه بر اثر

تیمار شتتتده به مدر ههت و چهارده روز در شتتترایط

جذب آب متورم میشود که تغییر حجم ناشی از تورم

مرطوب (در داکل کیستههای پالستیکی سربسته) و در

تا ثابت ماندن

دمای آزمایشگاه نگهداری شدند و س

آن توستط گیج در فواصل زمانی مناس

آزمایش تورم

ارقتام حتاصتتتله ثبت میگردد .در این مرحله میتوان

و فشتتتار تورمی مطابق استتتتاندارد بر روی نمونههای

نمونه متورم شتده را تحت فشار قرار داد ،بهگونهای که

نگهداری شده ،انجام شد.

نمونه بر اثر این فشار تحکیم یافته و تدریجاً تا رسیدن

آزمتایش تورم بر استتتاس قرار دادن نمونته کا

به رخامت اوظیه در شروع آزمایش کاهش حجم دهد.

موردنظر (در شتتترایط کتتاص رطوبتی و تراکم) در

فشار مورد نیاز برای رسیدن به این مرحله فشار تورمی

دستتگاه تحکیم ،اشباع نمونه و اندازهگیری مقدار تغییر

نامیده میشود.
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نتایج

تورم بر روی کا شاهد و تیمار شده با  5/554درصد

نتایج آزمایش تراکم انجام شده بر روی کا تیمار شده

ماده  ،RPPهمچنین نتایج تأثیر زمان بر عملکرد ماده

و مقایسه آن با نمونه شاهد در یک انرژی تراکمی ثابت

 RPPدر شکل  2و جدول  4ارا ه شده است.

در شکل  5ارا ه شده است .نتایج حاصل از آزمایش
13.6

12.8
12.4
12.0

Soil Dry unit weigh

13.2

11.6
45

35
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وزن واحد حجم کشک )(kN/m3

کا شاهد Control Soil
کا تیمار شده Treated Soil

10

رطوبت (درصد)
)Moisture (Percent

شکل  -5نتایج آزمایش تراکم
Figure 1. Result of compaction test
25
20

کا شاهد Control Soil
کا تیمار شده Treated Soil
کا تیمار شده  0روزه 7 Days treated soil
کا تیمار شده  54روزه 14 Days treated soil
20000
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15000

5

درصد تورم

10

swelling percent

15

0
0

5000

زمان (دقیقه)ه
)Time (min

شکل  -2منحنی آزمایش تورم
Figure 2. Swelling test curve

جدول  -4نتایج آزمایش تورم
Table 4. Result of swelling test
کا تیمارشده  0روزه
کا تیمار شده
کا شاهد

کا تیمارشده  54روزه

0.019 percent RPP agent

Control Soil

Treated Soil

7 Days Treated Soil

14 Days Treated Soil

درصد تورم

22.5

20.2

19.52

18.5

 5/554درصد ماده

RPP

Swelling percent
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همچنین نتتتایج تتتأثیر زمتتان بر عملکرد متتاده  RPPدر

نتایج حاصتتتل از آزمایش فشتتتار تورمی بر روی

شکل ( )3و جدول ( )1ارا ه شده است.

کا شتاهد و تیمار شتده با  5/554درصد ماده ،RPP
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کا شاهد Control Soil
کا تیمار شده Treated soil

15

کا تیمار شده  0روزه 7 Days treatd soil

∆H/H

کا تیمار شده  54روزه 14 Days treated soil

10

5

0
1000

10000

10

100

فشار تورمی ()kPa

-5

Swelling pressure

شکل  -3منحنی آزمایش فشار تورمی
Figure 3. Swelling pressure test curve

جدول  -1نتایج آزمایش فشار تورمی
Table 5. Result of swelling pressure test
کا شاهد

کا تیمار شده

کا تیمارشده  0روزه

کا تیمارشده  54روزه

 5/554درصد ماده

0.019 percent RPP agent

Control Soil

Treated Soil

7 Days Treated Soil

14 Days Treated Soil

فشار تورمی

1020

1000

880

800

RPP

)Swelling pressure (kN/m2

بحث

درصتتتد باشتتتد کا از نظر قابلیت تورم متوستتتط و

نتایج آزمایش تراکم نشتتتان میدهد که افزودن 5/554

درصتورتیکه درصد تورم بین  1/3درصد و  55درصد

درصتتتد ماده  ،RPPباعث افزایش  5/45درصتتتد وزن

باشتد ،کا کیلی متورم شونده و درصورتیکه درصد

میشتتود که با نتایج Faisal

تورم بیش از  55درصد باشد کا دارای قابلیت تورم

) (2012و  Shirsavkarو همکاران ( )2010همخوانی

کیلی بتتاال کواهتتد بود .نتتتایج آزمتتایش تورم بر روی

دارد .افزودن این متاده بته کتا باعث تغییر شتتترایط

نمونه کا شتاهد نشتان داد ،درصتتد تورم کا مورد

شیمیایی آب منهذی و کاهش الیه مضاعف آب اطراف

استهاده

واحد حجم کشتتک کا

آزمایش برابر  22/1درصد است .درنتیجه کا

و

شتتتده دارای قتابلیتت تورمپتذیری کیلی باال استتتت.

در نتیجته ات تتتال ذرار کا به یکدیگر و در نهایت

همانطور که در جدول ( )4مالحظه میشتتتود ،قدرر

افزایش وزن مخ وص کا میگردد .طبق طبقهبندی

تورمی کا تیمارشتتده با  5/554درصتتد برابر با 25/2

ارا ه شتتده توستتط ( )McKeen, 1992چنانچه درصتتد

درصتتد استتت که نشتتاندهنده  55/22درصتتد کاهش

تورم کمتر از  5/1درصتد باشد کا لیر متورم شونده

پتتانستتتیل تورمی کا

بعد از افزودن ماده  RPPطبق

و درصتتورتیکه درصتتد تورم بین  5/1درصتتد و 1/3

نر توصیهشده سازنده ،است .عمدهترین عامل تورم و

ذرار رس و افزایش نیروی جتاذبته در محیط کا
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تاثیر زمان بر عملکرد ماده  RPPدر كنترل تورم خاک جادههای جنگلی (مطالعه موردی :جنگل خیرود)

یا انقبا

تورمپذیری کا مورد آزمایش میشتتتود که علت این

آب الیه مضتاعف کا استت ،بهک توص

در مورد رسها که قابلیت جذب آب باالیی دارند .این
کاصیت بر عملکرد کا

امر کاهش میل به جذب آب ،توسط دانههای رس پ

تأثیر منهی کواهد داشت .از

از انجام واکنشهای تبادل یونی استتتت .ماده  RPPبه

اینرو بهترین روش برای از بین بردن اثر نتتامطلوب

علتت دارا بودن کتاصتتتیت یونی کود موج

کاهش

تورم ،کاهش رتخامت این الیه آب از طریق جانشینی

رتخامت الیه آب جذبی ،نزدیک شدن ذرار کا

یونی استتت ( .)Mosadegh, 2006ماده  RPPبه علت

هم و کتاهش پتتانستتتیل تورم و فشتتتار تورمی کا

دارا بودن کاصتیت یونی کود موج

به

کاهش رخامت

میشتتتود .بتا توجه به نتایج آزمایشهای انجام گرفته،

الیه آب جذبی میشتتتود .با افزودن این ماده به کا ،

بتاوجوداینکته این متاده باعث کاهش در مقدار تورم و

همزمان هر کاتیون دیگری مانند آب بهسادگی از ذرار

فشار تورمی کا مورد آزمایش میشود اما نتایج نشان

کتا جدا شتتتده و محلهای کاظی توستتتط این ماده

میدهد که با افزودن این ماده طبق نر توصتتیهشتتده،

اشتتتغال میگردد که منجر به موازنه بارهای منهی کا

کتا

رس با یونهای م بت  RPPمیشود .در طی این فرایند

در طبقته کتا

یونهتای م بت ،جاذبهای آب را از بین برده و کا

میگیرد .همچنین نتایج آزمایش تورم و فشار تورمی بر

رس در برابر آب به نستبت بیاثر و آبگریز میشود و

روی نمونههای عملآوری شده ههت و  54روزه نشان

به هم و

داد ،گتذشتتتت زمان تأثیر زیادی در کاهش پتانستتتیل

این فرایند موج

نزدیک شتتتدن ذرار کا

کاهش پتانسیل تورم کا

میگردد که با نتایج Inyang

مورد نظر مطتابق طبقهبندی )McKeen, (1992

تورمی کتا

بتا قتابلیت تورمپذیری کیلی باال قرار

ندارد .بهعبارردیگر پ

از ت بیت کا

و همکتاران ( William ،)2007و همکاران ( )2005و

با این ماده ،اگر جاده برای مدرزمان مشخ ی بسته و

) McRoey and Ashmawy (2005مطتتابقتتت دارد.

اجازه تردد به ماشتینآالر داده نشود ،تأثیر چندانی در

نتایج بررستتی تأثیر زمان بر عملکرد این ماده نیز نشتتان

بهبود عملکرد این ماده شتتیمیایی مشاهده نخواهد شد؛

عملآوری شده 0

بنتابراین افزودن این متاده طبق نر توصتتتیهشتتتده و

روزه 53/24 ،درصتد و در نمونه کا عملآوری شده

همچنین زمتان عمتلآوری نمونههای تیمار شتتتده ،از

 54روزه 50/00 ،درصتتد کاهش مییابد .همچنین نتایج

ظحتان فنی تتأثیر معنیداری در کتاهش مقتدار قابلیت

آزمایش فشتتتار تورمی نشتتتان داد با افزودن ماده RPP

تورمپذیری کا مورد نظر ندارد .در نهایت پیشتتتنهاد

طبق نر توصتتیه شتتده ستتازنده به کا فشتتار تورمی

میشتتتود برای رستتتیدن به نتیجهگیری کلی ،پژوهش

 5/41درصد کاهش مییابد .نتایج بررسی تأثیر زمان بر

متذکور روی چنتدین نمونته کتا

جنگلی با کواص

عملکرد این ماده نیز نشان داد که فشار تورمی در نمونه

تورمی متهاور نیز صورر گیرد.

کا عملآوری شتتده ههتروزه 53/02 ،درصتتد و در

سپاسگزاری

نمونه کا عملآوری شتتده  54روزه 25/11 ،درصتتد

بدینوستیله مرات

کاهش مییابد که با نتایج  Inyangو همکاران ()2007

آقتای دکتر قوام اظتدین زاهدی به کاطر در اکتیار قرار

مطابقت دارد .بهطورکلی با توجه به نتایج بهدستآمده،

دادن ماده پلیمری جهت انجام آزمایشها ابراز میدارند.

داد که فدرر تورمی در نمونه کا

افزودن این متتاده بتته کتتا

موجت

کتتاهش قتتابلیتتت
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Effect of time on the performance of Road Packer Plus (RPP) matter in the swelling
control of forest roads soil (Case study: Kheyrood Forest)
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Abstract
Due to fine-texture and moderate to high plasticity, the swelling capacity of forest soils is normally high.
High volume variability, as a consequence of fluctuating soil moisture, is considered a destructive
phenomenon in forest road construction. In this study, Road Packer Plus (RPP) was used as a new proxy
agent to improve the swelling behavior of high plastic clay soil. To this end, compression tests, swelling
and swelling pressure were conducted on the control samples and samples treated with values
recommended by the manufacturer company, to understand the potential of volume changes in the
treated soils. Also, to evaluate the effect of time on the performance of the RPP, swelling and swelling
pressure tests were conducted on the treated samples seven and 14 days following the treatment. The
results showed that the RPP agent relatively increased the maximum dry weight per unit volume and
decreased swelling and swelling pressure, while treatment time could only slightly decrease the swelling
capacity of the corresponding soil. With respect to soil type, adding the proposed doses and matter and
curing time of treated samples of this chemical, has no significant effect on the amount soil swelling
reduction. On the other hand, the closure of roads to traffic for a certain period of time following soil
stabilization has no significant effect on the performance of this agent. Thus, neither the recommended
dose nor the treatment processing time had significant impact on decreasing forest soil swelling
potential. In conclusion, we propose to apply a similar approach on a wider array of soil types with
different swelling properties.
Keywords: Swelling, Forest Roads, Curing time, Swelling pressure, RPP agent.
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