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 و هدف مقدمه

 یفنو  نکوا   و اسوتانداردها  ،جنگول  در یسازجاده
 تدانود یمو  یراصودل یغ ۀجواد  زیورا  طلبد،یم را یاژهیو

 بوه  را یاگسترده یاقتصاد و یطیمحستیز هایهزینه
 ۀعمود  یهوا خسوار   و هاانیز از یاریبس  مدجب شدد

 بسوتر  روه  یخار یهایژگیو با جنگل در جاده ساخت
 خواک   دارد میمسوتق  ارتباط دهد،یم لیتشک را جاده
 روه  اسوت  یجنگل یهاراه یساختمان مصالح نیترمهم
 ،نیبنوابرا   دهود یمو  لیتشک را جاده بستر حالنیع در
 اجورای  یبورا  خواک  یکیمکوان  یهوا یژگو یو از یآگاه

 یضورور  آن یداریو پا نیتضوم  و یسواز جاده ا یعمل
در وفودر  هایی اسوت روه بوه   از خاک ،خاک رس  است

سوازی  شدد و مشکالتی را برای جادهطبیعت یافت می
بوا تدجوه     (Petry and Little, 2002)آورد وجدد میبه

منوواط  یشووتر ب در هووای ریزدانووه وجوودد خوواک بووه 

 تودان ینمو  ،از خواک ایون منواط     ،های شومال  جنگل
  رورد  اسوتفاده  نظور  مودرد  یساختمان مصالح عندان به
 نامناسووب تیووفیر و مشوکل  یدسترسووطوودر رلوی   بوه 

 رشود  بوه  رو یچالشو ، هوا راه یبرا شدهاستفاده مصالح
 افوزایش  بوا  اموروزه  ،یطرفو  از  استهراه طراحان یبرا

 بوه  خسوار   و و نیوز وارد آمودن   یروسواز  یهانهیهز
، جنگل معادن از مخلدط برداشت اثر در ستیز  یمح

 مهوم  یامسلله عندانبه نیگزیجا یهاروش از استفاده
 منظودر جایگزین به یهاروش از یکی است مطرح شده

 بوا موداد افزودنوی    تیتثب، نامطلدب ا یخصدص اصالح

 و یکیزیف خداص بهبدد و اصالح به خاک تیتثب  است
 شیپو  از اهداف رشته کی نیمأت یبرا خاک یمهندس

راد، )درخشوانی و شوم    شودد موی  اطالق شده،نییتع
 در یشناسو خواک  مطالعوا   ،مودارد  بیشتر در  (9321

 بهبودد  و اصوالح  مناسوب  یهوا روش نیوی تع و خابانت

 بوه اصالح و بهبدد خاک   ررد خداهد رمک ما به خاک
 ،(Lersow, 2001)ی کیمکوان  رینظ یگدناگدن یهاروش

 ییایمیشوو - یکوویزیف ،(Oades, 1993) یکیدلوود یب
و  ناموودار الیگووددرزی  ؛9322رادگهوور و همکوواران،  )

 ;Hu el al., 2013) یکوویالکتر و (9319،همکوواران

Estabragh et al., 2014 )و یتوازگ هبو   ردیگیم انجام 

 و میآنوز  انودا  ) نینود  ییایمیشو  موداد  انودا   یمعرف با
 تیو تثب نهیزم در یشگرف تحدل ،(یمریپل یهامخلدط

 ;Santoni et al., 2003) اسوت  آموده  دیو پد خواک 

Kavak et al., 2010)رانیو ا در توارندن  سفانهأمتاما  ؛ 
بوه  برای یمطالعات طبیعی منابع و رشاورزی بخش در
 تیو تثب بورای   اسوت  گرفتوه ن انجام مداد نیا یریرارگ
در سوال   بوار  نینخسوت ، یرسونت یغ یهوا روشبه خاک

 از پ  ره شد یمعرف بازار به یروغن ۀمادندعی  9110
 رده از محیطوی زیسوت  بخوش انیز آثار شدن مشخص
 ،یبعوود یهووانووهیگز(  Scholen, 1995) شوود خووار 
 بوه  توا  ره بددند دنیامدلس ریق و میرلس دیرلر محلدل
 دراموا  (  Scholen, 1995) دشودن یم مصرف زین امروز

 موداد  ن،ینود  یهوا یورافنو  قالوب  در و گرید یسد کی
خسوارا    گدنوه هوی   روه  شدند عرضه بازار به یمریپل

 همووۀ ( Hu el al., 2013) ندارنوود محیطوویزیسووت
 تنهوا  و دندارنو  را خاک یرنندگتیتثب تیقابل مرهایپل

 تیخاصوو رووه انوودگرفتووه قوورار تدجووه موودرد ییآنهووا

 بیترت نیابه ،اندداشته خاک ذرا  با یخدب یچسبنار
 یمعرف و ییشناسا منظدر نیا یبرا یرم یمریپل مداد
 ;Scholen, 1995; Rauch et al., 2001) انود شوده 

Abadjieva, 2001; Shirsavkar et al., 2010; 

Faisal, 2012 ) رنندۀ استفاده از مداد تثبیت ۀدر زمین

ه اسووت از جملوو صوودر  گرفتووه مطالعوواتیسوونتی غیر
Rauch et al. (2001) شویمیایی در   ۀر سه مادیثأره ت

مریلدنیووت، ایلیووت و مدنووت رس هووایتثبیووت رووانی
رائدلینیت در دو بعد مارروسکدپی و میکروسوکدپی را  

در ایون   شوده   موداد شویمیایی اسوتفاده   رردند یبررس

هووای یوودنی، پلیمرهووا و رننووده شووامل تثبیووتتحقیو   
هووا بددنوود  نتووایج ایوون بررسووی نشووان داد رووه   آنووزیم
 ،های یودنی از طریو  جانشوینی رواتیدنی    رننده تثبیت

 ۀشدند و مواد های رسی میمدجب بهبدد خداص خاک
یدنی مدرد استفاده با ساختار اسید سودلفدریک تیییور   

 رنووود  در سووواختار خووواک ایجووواد نموووی  چنووودانی
Tolleson et al. (2003)  را رننده  یک آنزیم تثبیتاثر

بوین خواک    ۀهوا در دامنو  وسویعی از خواک   گسوترۀ بور  
 بررسوی ایین توا رس چسوبنده   خیلی پ ۀای با درج ماسه
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 مقودار  ،شوده آنوزیم اسوتفاده  نتایج نشوان داد   ند رهررد
CBR  یوک مودرد بهبودد    جوز  ها، به نمدنه همۀرا برای

هوای  رزیون  ثیرأتو  Santoni et al. (2003) بخشود  می
آزموایش   آنهاند  رردمختلف را بر مقاومت خاک بررسی 
 خواک و  خاک شاهدمقاومت فشاری نامحدود را بر روی 

 تیمار شده با پلیمرهای طبیعی و مصندعی انجام دادنود 
هوای شواهد   نمدنوه سوه بوا   یترین مقاومت در مقابیشره 

  آمود  دسوت هب 9شده با لیگندسدلفدنا تیمار ۀبرای نمدن
 تووأثیر Santoni et al. (2006) دیگووری بررسوویدر 

روه ایون    رردنود های غیرسنتی را بررسوی  رننده تثبیت
سنتی شامل یک لیگندسودلفدنا ،  های غیررننده تثبیت
ند  پلیمر، یک سویلیکا  و یوک رزیون بودد روه       شش

شووده بووا پلیمرهووا و هووای تیمار نمدنووهنتووایج نشووان داد 
نسوبت بوه    بیشتریحدود سیلیکا ، مقاومت فشاری نام

 های شاهد دارند نمدنه

Oztas et al. (2007)   بور وینیول الکول را   اثور پلوی 

بوه ایون نتیجوه    و رردنود  تثبیت ذرا  خواک بررسوی   

هوا،  نمدنوه  ۀسواعت  42آوری پو  از عمول  ره  رسیدند

تخلخل، پایوداری مصوالح ریزدانوه، اسوتحکام و      مقدار

درصود   ری بوا افوزایش  طرز چشومگی مقاومت مصالح به

 ،هموین سوال  در یابود   می شده، افزایشپلیمر استفاده

 ۀ موواد روواربرددربووارۀ  چووین رشوودر در یقوویتحق

Road Packer Plus انجام آهک دیسدلف یهاخاک در 

در تحقیوو  مووذردر    ( Hu et al., 2007) گرفووت

 یفشار مقاومت شیآزما جمله از مختلف های، شیآزما

 را یثأتو  وگرفوت   انجوام  میمسوتق  برش و رمحصدریغ

 نشوان  نتوایج   شود  یبررس زین ماده نیا یطیمحستیز

– نمدنوه  مقاوموت  شیافوزا  مدجوب  مواده  نیو ا ره داد

 کیو  عنودان بوه  تداندیم و شددیم نظر مدرد یها خاک

 2راسوواسیز ۀیووال در یطوویمحسووتیز یحفوواظت ۀموواد

 و دو درجوه  یهوا جاده 3اساس و هابزرگراه ای هاشاهراه

تحقیو    ( Hu et al., 2007) شودد  اسوتفاده  سه درجه

 از اسوتفاده  بوا  جواده  خواک  یبهسازدر زمینۀ دیگری 

 
1
 Lignosulfunate 

2 Sub Base 
3 Base 

 کی عندانبه مریپل ،آن در ره گرفتانجام  مریپل یندع

 یربنوا یز یبورا  ره یخار بهبدد منظدربه یافزودن ۀماد

 هوای آزموایش   شود  بررسوی ، شود موی  اسوتفاده  جاده

 مارشوده یت خواک  یرو بور  CBR و یاصفحه یبارگذار

 موار یت بودون  خواک  بوا نتوایج   وانجام گرفوت   مریلپ با

شوده  تایج افزایش مقاومت خاک تیمارن ره شد سهیمقا

نتوایج یوک     (et al., 2010 Hu)با پلیمور را نشوان داد   

 ۀدیگر نشان داد ره مداد افزودنی موایع بوا پایو    بررسی

 بهبودد خصدصویا  خمیوری، مقاوموت     مدجوب آنزیم 

ک فشوواری و حوودارثر وزن مخصوودص خشووک خووا   

در هند  2090در سال   (Mgangira., 2009)شدند  می

 یسوتفاده از نودع  تثبیت جواده بوا ا   زمینۀپژوهشی در 

از یکوی از   بررسوی   در ایون  گرفتانجام پلیمر طبیعی 

ای بوورای بهبوودد  عنوودان موواده ضووایعا  نیشووکر بووه 

 هوا نود  نتوایج آزموایش   رردخصدصیا  خاک اسوتفاده  

و  CBRیش افووزا مدجووب ،نشووان داد رووه ایوون موواده 

ین رواهش رطدبوت بهینوه و    نو مقاومت خواک و هم  

آنالیزهوای اقتصوادی    ؛شودد  شاخص خمیری خاک می

نشان داد ره استفاده از این ماده در ساخت جواده،  نیز 

  (Shirsavkar et al., 2010)است اقتصادی  رامالً

پلیمرهای مختلفی مانند پلی وینیل استا ، محققان از 

نیوز  نیل ارریلیک و پلی اررالمیک پلی وینیل الکل، پلی وی

 انوودرووردههووای مختلووف بوورای بهبوودد خصدصوویا  خوواک

(Tolleson et al., 2003; Abtahi et al., 2008)  

 ،هوای جنگلوی  ا تدجه به اینکوه توارندن در جواده   ب

هووای  رننوودهاسووتفاده از تثبیووت ۀای در زمینووتجربووه

نودعی   اثردر این پژوهش  لیمری وجدد نداشته است،پ

روه از   (Road Packer Plus)ی دنیو  ۀرنندتیتثب ۀماد

  یووود شوووده اسوووت  أیمحیطوووی تلحوووای زیسوووت 

(Hu et al., 2007)  رسوی  خواک  یهوا نمدنوه  یرو بور 

 هوای جنگول  خواک  اعظوم  قسومت  روه ( CH) جنگلی

 درصوود بووه تدجووه بووا دهوودمووی تشووکیل را لشووما

 ،(درصوود091/0) موواده سووازنده تدسوو  شنهادشوودهیپ

   شد یبررس
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 هامواد و روش

 مواد

 ۀجواد  ۀرنوار  از پژوهش نیا در شدهاستفاده خاک

بخوش   در واقوع برداری(، )شیروانی خاک یجنگل یفرع

 تهران دانشگاه رودیخ یپژوهش یآمدزش جنگلنمخانه 

ۀ مواد   شود  منتقول مکانیک خاک  شگاهیآزما به و هیته

 در ایووون تحقیووو   روووار رفتوووهبوووه ۀرننووودتثبیوووت

(Road Packer Plus) ،و عیمووا حالووتبووهی اموواده 

 در روه  است ای متمایل به قرمزرنگ قهدهو به یدنیرات

اسووید  نوودعی  ایوون موواده اسووت شووده سوواخته رانووادا

گیواهی از چینودر    ۀسدلفدنیک ارگانیک است روه پایو  

ۀ هووای فعووال در زمینووییوود سووازماندارد و بووه تأقنوود 

  انسووان و محووی  زیسووت رسوویده اسووت     سووالمت
(Hu et al., 2007).  
 

 شيزماآروش 

  اسوووتاندارد براسووواس یبنوووددانوووه شیآزموووا

ASTM D422 خواک  یبنددانه اردنمد  رفتیپذ انجام 

 حودود  شیآزما  شددیم مشاهده 9 شکل در نظر مدرد

BS اسوتاندارد  مطواب   یروانو  حد شامل آتربرگ
 بوا  و1

 حود  نییتع یبرا  گرفت انجام نفدذ مخروط از استفاده

ASTM استاندارد در یروان
 معمودل  اگراندهراس روش2

 مخوروط  روش ،BS اسوتاندارد  در ره ازآنجا یول است،

 حد نییتع یبرا  یتحق نیا در  است شده هیتدص نفدذ

 و BS اسوتاندارد  مطواب   نفدذ مخروط دستگاه از یروان

 ASTM D4318 استاندارد از یریخم حد نییتع یبرا

 مطواب   هوا دانوه  ینسوب  یچگوال  شیآزما  شد استفاده

خواک  Gs و گرفوت   انجوام  ASTM- D128 استاندارد

 خواک  سپ  شد متر مکعب گرم در سانتی 95/2 برابر

 مطواب   خواک  نیاره  شد یبند طبقه دیفایدنی روشبه

( بواال  تهیسیپالست با رس) CH ند  از دیفایدنی ستمیس

  است

 
1 
British Standard 

2 
American Society for Testing and Materials 

 اهنمونه يآورعمل و هيته روش

، این مواده بورای   RPP ۀماد ۀسازند ۀتدصی براساس

خواک رس و   درصد 95 رمدستهایی ره تثبیت خاک

pH  قابوول اسووتفاده اسووت  خوواک دارنوود 2 از رمتوور ،

رس و  درصود  25در این پژوهش حواوی   شدهاستفاده

pH  بنوابراین هور دو شورط الزم را     و است 4/9برابر با

 تدسو   شنهادشوده یپ درصود  از پوژوهش  نیا در  دارد

 دهاسوتفا  خواک،  بهبودد  و اصالح منظدربه هماد ۀسازند

 دارمقو  شوده، تیو تثب خواک  یهوا نمدنوه  ۀیو ته در  شد

 موواده ۀسووازند تدسوو  یافزودنوو ۀموواد ۀشنهادشوودیپ

 خشوک  وزن براساس( متر مکعبگرم در سانتی 224)

 زیو ن الزم ۀبهین رطدبت مقدار و اضافه هانمدنه به خاک

 بوه  آب افزودن با استاندارد، ترارم شیآزما جینتا ۀیبرپا

 نیو ا بوا  مارشوده یت خواک  یهانمدنه  شد نیمأت خاک

 ،الزم یاسوتانداردها اسواس  بر سوپ   وشد  آماده ماده

 شیآزموا  ،(ASTM-D43218) آتربرگ حدود شیآزما

 خشوووک CBR شیآزموووا و (ASTM-D698) تووورارم

(ASTM-D1883) یبواربر  تیو ظرف نیوی تع منظودر به 

حودارثر(   چگوالی )بوا   خواک  یهوا نمدنه یرو بر خاک

 سوپ   و گرفوت  انجوام  شواهد  و ماده نیا با مارشدهیت

 شیآزما یبرا نمدنه ساخت منظدربه  شد سهیمقا جینتا

CBR تدسو   شنهادشوده یپ دسوتدرالعمل  بوه  تدجه با 

 ؛شود  مخلدط و اضافه خاک به ماده و آب ماده، ۀسازند

 نیو ا وشد  زده همبه مخلدط نیا دوباره بعد قهیدق 30

 نمدنه نیا  (Hu et al., 2007) شد تکرار بار شش عمل

 نیزمو  در چدن  شدیم ینگهدار روز 30 رمید دستبا

 در یولوو ،گووذاردیموو ریثأتوو آن بوور وهووداآب و کیووتراف

 در را وهداآب و کیتراف ثیرأت تدانینم چدن شگاهیآزما

 العملردستد مطاب  شدهماریت خاک ۀنمدن گرفت، نظر

 وشد  ینگهدار روز 30 و هیته شنهادشدهیپ مقدار با و

   گرفت انجام استاندارد ب مطا  CBRشیآزما سپ 
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 یبنددانه نمددار -9 شکل

 

 نتايج

 یرو بور  آتربورگ  حودود  ۀسو یمقا از حاصول  جینتا

  است شده ارائه 9 جدول در شاهد و مارشدهیت خاک

 زیو ن و شواهد  خواک  ۀنمدن یرو ترارم هایشیآزما

  گرفت انجام ماده ۀشنهادشدیپ درصد با خاک مخلدط

طودر  همان  شددیم مشاهده 2 شکل در شیآزما جینتا

بوه خواک    RPP ۀشودد افوزودن مواد   ره مشواهده موی  

شودد  افزایش وزن واحد حجم خشک خاک می مدجب

  شددنمی مشاهده بهینه رطدبت در یرییتیو 

 خاک شاهد و تیمارشده هاینتایج حدود آتربرگ بر روی نمدنه -9جدول 

  شاهد خاک مارشدهیت خاک

 یروان حد 90/21 90/24

 یریخم حد 35 91/39

 یریخم شاخص 90/54 19/40

 

 نتایج آزمایش ترارم -2شکل 
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 زیو ن و شواهد  خاک یهانمدنه یرو CBR شیآزما

 ماده ۀسازند یشنهادیپ درصد با مارشدهیت خاک ۀنمدن

  اسووووتاندارد مطوووواب  یآورعموووول روز 30 از بعوووود

ASTM D1883  نیو ا از حاصول  جینتوا   گرفوت  انجوام 

  اسووت شووده آورده 2 جوودول و 3 شووکل در شیآزمووا

 بوه  RPP ۀمواد  افزودن ،دشدیم مشاهدهره  طدرهمان

 مود  به یآورعمل ونرخ پیشنهادشده  با مطاب  خاک

 شدد   می CBR شیافزا مدجب روز 30

 

 CBR  نتایج آزمایش -3شکل 

 

 CBR شیآزما جینتا -2 جدول

 (mmنفدذ ) میزان شاهد خاک شده ماریت خاک

93/29 20/95 5/2 

 

 بحث

 13/4 رواهش  دهنودۀ نشوان  حدود آتربورگ  نتایج

حوود  یدرصوود 19/9 افووزایش و روانووی حوود یدرصوود

 شواخص  یدرصود  29/93 راهش نهایت در و خمیری

 ابو  روه  اسوت  RPP ۀبعد از افزودن مواد  خاک خمیری

  مطابقووووت داردمحققووووان دیگوووور  هوووواییافتووووه
(Scholen, 1995; Rauch et al., 2001; 

Abadjieva, 2006; Shirsavkar et al., 2010; 

Faisal, 2012).    هم نین نتایج آزمایش تورارم نشوان

 نوورخ) RPP گوورم در متوور مکعووب 224 افووزودنداد 

 19/0 شیافوزا  مدجوب  ،(سوازنده  تدسو   شنهادشدهیپ

این ره  شددیم خاک خشک حجم واحد وزن یدرصد

 سوازگار اسوت  محققوان   دیگور  هوای یافتوه یز با نتایج ن
(Shirsavkar et al., 2010; Faisal, 2012 

Abadjieva, 2006;)  با شددیم مشاهده ره طدرهمان 

 مشواهده  بهینوه  رطدبت در یرییتی RPP ۀافزودن ماد

 یدنی یهارنندهتیتثب Scholen ۀینظر بنابر  دشدینم

 سوومتبووه ییایووقل از یطوویمح  یشوورا رییووتی مدجووب

 روردن  رامول  مدجوب  تدانود یمو  روه  شدندیم یدیاس

 را ییو تی نیو ا یول  شدد مداد یهامدلکدل در را ییتی

  (Scholen, 1995) ردیگیم صدر  درازمد  دراغلب 

 پیشنهادشده نرخ با مطاب  خاک به RPP ۀماد افزودن

 53/39 افوزایش  مدجوب  روز 30 مود  به آوریعمل و

 یجرووووه بووووا نتووووا شووووددیموووو CBR یدرصوووود
(2006) Abadjieva،(2010)  Shirsavkar et al 

 مطالعا ، براساسهمخدانی دارد   .Hu et al  (2010)و

 تدسو   را خواک  سوطح  خوداص  اسوت  قادر RPP ۀماد
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 یطرف از  (Hu et al., 2007) دهد رییتی خدد یهادنی

 رواهش  عامول  نیتور بوزرگ  ،یدنیو  تبادل یهاوارنش

 شود   و است زدانهیر یهاخاک یایریخم ا یخصدص

 دارد یبسوتگ  هوا وارونش  نیو ا شود   بوه  راهش، نیا

 اغلب یدنی یهارنندهتیتثب  (9310فرزانه و مصدق، )

 خووداص بهبوودد مدجووب یدنیرووات ینیجانشوو  یووطر از

( Rauch et al., 2001) دشودن یمو  یرسو  یهوا خواک 

 سورعت  زوریراتوال  عنودان بوه  یدنیو  یهوا رنندهتیتثب

افووزایش  را رس خوواک یهووایرووان یهوودازدگ نوودیفرا

، هوا رننوده تیو تثب نیو ا  (Scholen, 1995)دهنود   می

 جووهینت در  زننوودیموو هوومبووه را یمنفووذ آب تمررووز

گیرد ره مدجب می صدر  یدنی ینیجانش یها وارنش

 گدنههمان  دشدیم یرس یهایران یکپارچگی و تجمع

 ،شددیم جادیا یرس یهایران نیب یتریقد ۀجاذب ره

 ،یمنفوذ  آب یدنیو  تیو الکترول از شدهآزاد یهادنیرات

 مدجوب  آموده، وجددبه یدنیرات واالن  اختالف لیدلبه

 اشوکال  بوه  اهو آن لیتبود  و یرسو  یهوا یروان  یفروپاش

 زین آب ۀدوگان ۀیال ،ندیفرا نیا در  شدندیم یدارتریپا

 نیچنو  یعمودم  ۀجو ینت  شودد یم یزهکش طرف هر از

 شیافوزا  ته،یسو یپالست رواهش  طدر معمدلبه یوارنش

CBR است خاک شدن یادانه و (Scholen, 1995)  

Fairbrother (2011) مصوالح  ،بنودی دسته یک در 

 بوه  پوذیری ترافیک نظر از را جنگلی های جاده روسازی

  متدسوووو  ،(CBR<40) ضووووعیف ۀدسووووت سووووه

(00 > CBR > 40 )خودب  و ( CBR> 00 ) تقسویم 

 خواک  ۀنمدنو  روه  داد نشوان ایون پوژوهش    جینتا  ررد

 نظووور از فیضوووع، یعنوووی اول دسوووتۀ در شووواهد

 نیو ا ۀنمدنو  افزودن از بعد؛ ردیگیم قرار یریپذ کیتراف

 شیافوزا  اگرچوه  مارشوده یت خواک  ۀنمدنو  CBR ماده،

 پو    ردیگیم قرار اول دستۀ همان در هم باز، ابدی یم

 نورخ  بوا  نظور  مودرد  خاک تیتثب داشت اظهار تدانیم

 زیوادی در بهبودد خصدصویا  خواک     ریثأت یشنهادیپ

 ،گیوری بهتور  نتیجوه  منظودر هد بشدپیشنهاد می  ندارد

هوای  بر روی خاکدرصدهای متفاو  این ماده با ثیر تأ

   شدد  مختلف بررسی

 سپاسگزاري

را از نگارنوودگان مراتووب سووپاس و قوودردانی خوودد  

در  دلیول به  امیریزاهدیالدین جناب آقای درتر قدام

   ند دار پلیمری ابراز می ۀاختیار قرار دادن ماد
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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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