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 های سیلتی با استفاده از پلیمر پلی وینیل استاتتقویت خواظ مکانیکی خاک

 

 

3 يحید تدیه فر ،2رامیه کاظمی، 1غالمرضا تدیه فر
 

 استادیار ي عضً َیات علمی گريٌ مُىدسی عمران، داوشگاٌ حكیم سبزياري -1

 داوشجًي کارشىاسی ارشد مُىدسی عمران داوشگاٌ حكیم سبزياري -2

 کارشىاسی ارشد مُىدسی عمران داوشگاٌ حكیم سبزياريداوشجًي  -3

 

r.tadayon@hsu.ac.ir 

 

 خالصه
ّای خان تا همادیش هتفاٍت دسایي پظٍّؾ خَاف هىاًیىی خاوْای ػیلتی تِ سٍؽ تثثیت تا اػتفادُ اص پلیوش اهَلؼیًَی اكالح ؿذُ اػت. ًوًَِ

. پغ اص خـه ؿذى دس تاصُ ّای صهاًی گًَاگَى هماٍهت فـاسی ته هحَسُ ٍ دسكذ ٍصًی ًؼثت تِ خان خـه( هخلَط ؿذًذ 10تا  0پلیوش )

( آى ّا تشسػی ؿذُ اػت. ًتایح ًـاى داد وِ تا افضٍدى پلیوش تِ خان چگالی خـه خان ٍ دسكذ سعَتت تْیٌِ CBRظشفیت تاستشی والیفشًیا )

یاتذ. افضٍدى پلیوش تاػث افضایؾ ٍ دسكذ سعَتت واّؾ تیـتشی هییاتذ؛ تا افضایؾ دسكذ پلیوش، چگالی ًؼثت تِ حالت تذٍى پلیوش واّؾ هی

اٍلیِ پلیوش( گشدیذ، ّوچٌیي هیضاى ضشیة تاستشی والیفشًیا  ػاػت )صهاى گیشؽ 2گیشی دس هماٍهت فـاسی خان تؼذ اص گزؿت حذٍد چـن

(CBR(تشای خان تا دسكذّای هختلف پلیوش )هحاػثِ گشدیذ. هماٍهت فـاسی  5تا  0 )یاتذ ٍ ایي سًٍذ خان لثل اص ایي صهاى واّؾ هیدسكذ

 ؿَد. واّـی، تا افضایؾ دسكذ پلیوش، تیـتش هی

ًوی، مقايمت فشاري تک محًرٌ، ضریب باربري کالیفرویا  کلمات کلیدي: پلیمرامًلسی

 

 

 مقدمه .1

 
ؿاى، تش صًذگی اًؼاى ّا تاثیش هی گزاسًذ. خان ـىیلّا، هؼضل غثاس ٍ سیضگشدّا دس هٌاعمی دٍستش اص هحل ّای تدس ؿْشّا ٍهٌاعك حاؿیِ ی وَیش

دُ ٍ ا ًذاصُ ّای ػؼت وِ تا ّش تٌذ تادی اص خای خَدوٌذُ ؿذُ ٍ تِ ػَیی پشاوٌذُ هی گشدًذ، ػیلت ًاهیذُ هی ؿًَذ. رسات ایي خان، گشد گَؿِ َت

چؼثٌذگی تیي رسات آى ون اػت ٍ ًیض تِ ػلت گشد گَؿِ تَدى، ّا، هیلیوتش هتغیشهی تاؿذ. تِ لحاػ هاّیت راتی ایي خان 002/0تا  075/0آًْا تیي

دى ظشفیت تاستشی ٍ ًاپایذاسی دس تشاتش  رسات تِ ساحتی سٍی ّن ػش هی خَسًذ ٍیا تِ ٍػیلِ آب ٍ تاد خاتدا هی ؿًَذ ٍ هـىالتی سا اص لثیل ون َت

 ایي خان ّا دٍ ساّىاس ٍخَد داسد: فشػایؾ فشاّن هی وٌٌذ. تشای خلَگیشی اص حشوت ػیلتْا ٍافضایؾ تَاى تاستشی

افضایؾ چؼثٌذگی تیي رسات. اػتفادُ اص هلالح چؼثاًٌذُ هاًٌذ ػیواى،آّه، لیش،الیاف ٍػشتاسُ ّا هی تَاًذ -2افضایؾ اًذاصُ رسات ٍ ٍصى آًْا. -1 

تثثیت  اتلال رسات خان تِ ّوذیگشػولیات ایي تِ . ]1[ّشدٍ خَاػتِ سا تشآٍسدُ ًوَدُ ًٍمیلِ ٍ ضؼف ایي خان ّا سا تا حذٍد صیادی تشعشف ًوایذ

، حىامذ. هـخلات طئَتىٌیىی ؿاهل اػتتخـتْثَد هی ،فاخ یّذفسػیذى تِ تشای  سا هـخلات طئَتىٌیىی خانخان گفتِ هی ؿَد. ایي ػولیات 

اٍلیِ  ؿَد. تحمیماتهـخق هی ی آىتشاذُ وٌٌ تثثیتهادُ ی  ،پشٍطُخان ٍ تاؿذ وِ تؼتِ تِ ًَع هی انخ پزیشی، ًفَرپزیشی، دٍام ٍپایذاسیؿىل

ّای ػٌتی اص هَادی ّوچَى آّه، ػیواى، لیش، ػشتاسُ گشدد. دس سٍؽهلالح ػٌتی تِ صهاى خٌگ خْاًی دٍم تاصهیا تش سٍی تثثیت خان ت اًدام ؿذُ

تؼییي هی گشدد ٍهضیت لاتل تَخْی اػتفادُ تشحؼة ًحَُ واستشد ّشیه اص هَاد فَق ] 3],[2[.ؿَدصغال ػٌگ، خاوؼتش تادی ٍ الیاف اػتفادُ هی

-تا افضٍدى آّه تِ سع ٍاوٌؾچَى  ؛ؿَدّای سػی  اػتفادُ هیتیـتش تشای تثثیت خان ،اص آّهًؼثت تِ یىذیگش تشای آًْا ًوی تَاى تشؿوشد. هثأل 

ُ ٍاوٌؾ پَصٍالًی ظّا تِ ٍیپیًَذد. ایي ٍاوٌؾتِ ٍلَع هی ٍ غیشُ آّه، ؿشایظ ٍ صهاى ػول آٍسیخلَف ّای سػی، ّای هتؼذدی تؼتِ تِ ًَع واًی

ّا ؿذُ ٍ دس ًتیدِ تغییشات لاتل تَخْی دس خَاف فیضیىی ٍ سفتاس هىاًیىی خان ایداد تاػث تغییش تافت وشیؼتالی خان سع ٍ تشویة ؿیویایی واًی

                                                
1
 ستادیار ي عضً هیات علمي گريٌ مهىدسي عمرانا 
 داوشجًي کارشىاسي ارشد مهىدسي عمران  2
 داوشجًي کارشىاسي ارشد مهىدسي عمران  3
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ّای تاؿذ لاتلیت تثثیت ؿذى تا ػیواى سا داسد. دس اوثش فؼالیتّا ٍ هَاد آلی ذ. تِ عَس ولی ّش خاوی وِ ػاسی اص هَاد ؿیویایی ًظیش ػَلفاتًٌوایهی

ؿَد. هىاًیضم تثثیت خان تا ػیواى ؿثیِ هىاًیضم تثثیت خان تا آّه اػت تا ایي تفاٍت وِ دس تثثیت ػوشاًی اص ػیواى پشتلٌذ ًَع یه اػتفادُ هی

صٍالًی تشای َؿَد دس كَستی وِ هَاد پتا آّه اص عشیك خان تاهیي هیصٍالًی تشای فؼل ٍ اًفؼاالت ؿیویایی خان َخان تا آّه تخـی اص هَاد پ

ّای تثثیت ؿذُ تا ػیواى تِ هشٍس تثثیت خان تا ػیواى تِ كَست تالمَُ دس ػیواى ٍخَد داسد ٍ لضٍها ًثایذ اص عشیك خان تاهیي گشدد. هماٍهت خان

دام ؿذُ ٍ ػپغ تا گزؿت صهاى اص ػشػت اصدیاد هماٍهت خان تثثیث  یاتذ. ایي افضایؾ هماٍهت دس سٍصّای اٍل تا ػشػتصهاى افضایؾ هی تیـتشی ًا

ػیلیىَى ٍ آلَهیٌیَم  اتتشویثداسای ػشتاسُ  تَاى دس تثثیت خان اص آى اػتفادُ وشد.ػشتاسُ یه هادُ پَصٍالًی اػت وِ هی. ]1[ؿَدؿذُ واػتِ هی

تَاًذ هماٍهت فـاسی تاالیی ایداد ًوایذ. ػشتاسُ هحلَلی آیذ وِ هیُ ػخت دسهیكَست یه تَدؿَد ِتاػت ٍ صهاًی وِ تا آّه ٍ آب هخلَط هی

دستیـتش هَاسد، افضٍدى الیاف تِ خان، افضایؾ لاتل تَخْی دس پایذاسی خان دس هماتل ] 6],[4[ تاؿذّای تشق تا ػَخت صغال ػٌگ هیاص ًیشٍگاُ

هاػِ ٍ سع هؼلح سا تذٍى ّیچ ًـاًی اص  CBRافضٍدى الیاف تغَس لاتل تَخْی همذاس هغالؼات گزؿتِ ًـاى هی دّذ ؿشایظ هختلف تِ ّوشاُ داسد.

ّای هٌثؼظ ؿًَذُ سا واّؾ هی دّذ. هماٍهت وــی اصخولِ هْوتشیي خلَكیات الیاف ؿىؼت تؼذ اص آصهایؾ افضایؾ دادُ ًٍـؼت ًاگْاًی خان

تا وٌَى تثثیت خان تا هَاد ؿیویایی، خایگاُ ٍیظُ ای پیذا ًوَدُ ٍ  1980 اص ػال. ]5[تِ افضایؾ هماٍهت وــی خان هی ؿَد هی تاؿذ وِ هٌدش

ّای اهَلؼیًَی دس تثثیت اخشای آػاى ٍػشػت تاالی تىاسگیشی آى هضیتی ًؼثت تِ هَاد تثثیت وٌٌذُ لذیوی هحؼَب هی ؿَد. اخیشا اػتفادُ اص پلیوش

 تاؿذ:هضایای صیش هی ّا هغشح ؿذُ وِ ًؼثت تِ ػایش هَاد تثثیت وٌٌذُ داسایخان

ًَی تا آب سلیك هی1  ؿَد ٍ تا هحیظ ػاصگاسی تیـتشی داسد.. پلیوش اهَلؼی

 . دس دسكذ ٍصًی تؼیاس ون، ًتایح هفیذ ٍ هَثشی ًؼثت تِ ػایش هَاسد هـاتِ داسد.2

 . سٍؽ اػتفادُ اص آى آػاى اػت ٍ ًیاص تِ ػولیات لثلی ٍ تؼذی هاًٌذ حشاست دّی ًذاسد.3

 تش اػت.ّا التلادیّای ٍصًی تؼیاس ون دس هدوَع ًؼثت تِ ػایش سٍؽل اػتفادُ اص آى دس دسكذ. تِ دلی4

ًَیلزا دس ایي پظٍّؾ اثش ] 7[ ],3],[2[  تش سٍی خَاف ػیلت هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت. پلیوشاهَلؼ

 

 مواد مصرفی .2

 

 خاک          1. 2
َتی ػثضٍاس، هحل تدوغ ػیلت ّای تادسفتی اػتخشاج ؿذُ ٍ   تِ خان ػیلت اػتفادُ ؿذُ دس ایي پشٍطُ،داسای خاكیت خویشی ون تَدُ وِ اصهٌاعك خٌ

هتشهىؼة  گشم تش ػاًتی 4/1ٍ چگالی ظاّشی آى  =7/2Gsاػتفادُ هی ؿَد. چگالی ًؼثی ایي خان عَس گؼتشدُ دس ػٌگ فشؽ وشدى پیادُ سٍّا 

ی ٍ ًـاًِ خویشی  ٍ                                 دسكذ هی تاؿذ وِ تا اًدام آصهایؾ پشٍوتَس  94/16اػت. ّوچٌیي ایي خان داسای حذ سًٍا

تٌذی هغاتك  گزساًذُ ؿذُ ٍهَسد آصهایؾ لشاس گشفتِ داسای ًوَداس داًِ 100ان وِ اص اله ؿواسُ تذػت آهذ. ایي خ 

 تاؿذ.هی 1ی تَصیغ رسات  هغاتك خذٍل ٍ ًحَُ 1ؿىل 

 بنذی خاک مورد استفادهتوزیع دانه -1جذول                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        

 بىدي خاک مًرد استفادٌ در پژيَشمىحىی داٍو -1شكل 

 

 دسكذ ػثَسی اًذاصُ رسات

0.3 100 

0.15 100 

0.075 92 

0.05 83 

0.025 65 

0.015 48 

0.009 34 

0.006 20 

0.004 14 

0.002 10 

0.0009 2 
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 مواد ضیمیایی         2. 2

 
دسكذ هادُ خاهذ دس هحیظ آب هی تاؿذ. پلی  50لتی دس ایي پظٍّؾ  پلیوش پلی ٍیٌیل اػتات تا حذٍد هادُ ؿیویایی هَسد اػتفادُ تشای اكالح خان ػی

هًََهش ٍیٌیل اػتات تذػت هی آیذ. ایي هادُ تشای اٍلیي تاس  ءٍیٌیل اػتات یه هادُ پلیوشی اػت وِ اص پلیوشاػیَى سادیىال ّای آصاد ٍیٌیل تا هٌـا

ؿٌاختِ هی ؿَد وِ ػاختاس  PVAcوـف ٍ ػاختِ ؿذ. ایي هادُ دس تداست ٍ كٌؼت تا ًام اختلاسی  1912ػال تَػظ فشیتض واالِت دس آلواى دس 

 آهذُ اػت. 2ٍ هـخلات آى دس خذٍل  2ّای آى دس ؿىل ؿیویایی هًََهش

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ساختار شیمیایی مىًمرَاي مًرد استفادٌ در پلیمرامًلسیًوی -2شكل   

 

 

 ل استاتپلی وینی مشخصات -2جذول 
 

 ؿىل ظاّشی ػفیذ ٍ هشعَب

 (gr/cm3)دسخِ ػاًتی گشاد 25چگالی دس  19/1

6-4 pH 

 (L/Kgدسخِ) 28حدن هخلَف دس دهای  84/0

 )دسخِ ػاًتی گشاد(دهای تدضیِ 150

 (GPAهذٍل وـؼاًی) 256/2-275/1

 (MPA) اػتحىام وــی 49-4/29

 دسخِ 20دسكذ اصدیاد عَل تا حذ پاسگی دس  20-10

 دهای تثذیل ؿیـِ ای)دسخِ ػاًتی گشاد( 30

 

 

 هاها و ضرح آزمایصسازی نمونهآماده .3

 

 (ASTM D 2166-87مطابق با روش استاندارد )آزمایص مقاومت فطاری ساده )تک محوره(          1. 3
 

دام ایي آصهایؾ اًذاصُؿَد. ّذف اّای فـاسی هحذٍد ًـذُ، ته هحَسی ٍ فـاسی ػادُ ؿٌاختِ هیایي آصهایؾ تا ًام گیشی تمشیثی هماٍهت تشؿی ص ًا

ای ایي تَاًایی سا ًذاسًذ وِ تذٍى ّای داًِگیشد ٍ خان( اػت. چَى دس ایي آصهایؾ ًوًَِ تذٍى فـاس خاًثی تحت آصهایؾ لشاس هیCuخان چؼثٌذُ )

ّای ػاختِ ؿذُ تشای ایي آصهایؾ تیـتشیي اػت. دس ًوًَِ ّای چؼثٌذُای ؿىل دسآیٌذ، ایي آصهایؾ هخلَف خانكَست اػتَاًِفـاس خاًثی ِت

تَاى تشای تؼییي تشیي آصهایؾ تشای تؼییي هماٍهت تشؿی اػت ٍ هیتشیي ٍ ػادُچؼثٌذگی تیي رسات سا، پلیوش ایداد ًوَدُ اػت. ایي آصهایؾ ػشیغ
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( UUصّىـی ًـذُ ) –غ ًَػی آصهایؾ ػِ هحَسی تحىین ًیافتِ هماٍهت دس خای خان ًیض اص آى اػتفادُ وشد. آصهایؾ فـاسی هحذٍد ًـذُ دس ٍال

 .]6[ّای چؼثٌذُ هحاػثِ ًوَد سا دس خان Cuتَاى چؼثٌذگی اػت وِ دس آى فـاس ّوِ خاًثِ كفش اػت. اص ًتایح ایي آصهایؾ هی

2

u
u

q
c 

 

uqُهماٍهت فـاسی ته هحَس : 

دػت آهذُ اص آصهایؾ تشاون پشٍوتَس( تِ پلیوش اضافِ ؿذُ ٍ هحلَل ّا اتتذا همذاس هـخلی آب ) تا تَخِ تِ دسكذ سعَتت تْیٌِ تِوًَِتشای ػاخت ً

الیِ دسٍى  5گشم خان هَسد آصهایؾ سیختِ ؿذُ تا پغ اص ٍسص دادى ٍ ّن صدى، ًوًَِ یىٌَاختی تذػت آیذ. هخلَط آهادُ دس  164حاكل تِ داخل 

گشدد. الصم تِ روش اػت، هیضاى ػاًتی هتش( سیختِ ؿذُ ٍ ّش الیِ تا چىؾ هتشاون هی 62/7ػاًتی هتش ٍاستفاع  87/3ای تا لغش لالة اػتَاًِلالة )

ای اػت وِ ٍصى هخلَف خـه ًوًَِ ػاختِ ؿذُ، تشاتش تا ٍصى هخلَف خـه هاوضیون تذػت آهذُ اص ّا دس لالة، تِ اًذاصُهتشاون وشدى ًوًَِ

سٍص( دس دهای هحیغی آصهایـگاُ لشاس دادُ ؿذًذ. دس ایي  7ٍ  1، 0ّای هختلف )ّا اص لالة خاسج ؿذُ ٍ تشای صهاىایؾ پشٍوتَس ؿَد. ػپغ ًوًَِ آصه

 گشفت.ًوًَِ ؿذ؛ هَسد آصهایؾ لشاس  99پشٍطُ تشای اعویٌاى اص حلَل ٍ دلت ًتایح، ػِ ًوًَِ دس حالت ّا ٍ دسكذ پلیوشّای هختلف وِ دس هدوَع 

 

 ارائه و تفسیر نتایج .4

 

 آزمایص مقاومت فطاری ساده )تک محوره(      1. 4

 (N/mm²)برحسب  uqنتایج مقاومت فشاری )مقذار -3جذول 

7 day 1 day 0 hour 

Time 
 

Polymer% 

0.4152 0.0352 0 %0 

0.4257 0.0365 0 %1 

0.4783 0.0374 0.006 %2 

0.5411 0.0393 0.007 %3 

0.6494 0.0431 0.008 %4 

0.6827 0.0492 0.011 %5 

>1 

0.0697 0.012 %6 

0.1034 0.013 %7 

0.1456 0.018 %8 

0.1833 0.022 %9 

0.2845 0.027 %10 
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 ومًدار تغییرات مقايمت فشاري -3شكل 

 

-تش ؿَد، هماٍهت آى افضایؾ هیاى ًتیدِ گشفت وِ ّش چِ ًوًَِ هَسد آصهایؾ تیـتش دس هحیظ لشاس تگیشد ٍ خـهتَهی 3ٍ ؿىل  3تا تَخِ تِ خذٍل 

تش سٍی ّن ػش تخَسًذ ٍ دس ًتیدِ ّش چِ آب تیي رسات ووتش تاؿذ دسگیشی تیي گشدد وِ رسات خان ساحتیاتذ؛ آب دس تیي رسات خان تاػث هی

 یاتذ.ّا، آب هَخَد ووتش ؿذُ ٍ هماٍهت افضایؾ هیدّذ. تٌاتشایي تا گزؿت صهاى ٍ خـه ؿذى ًوًَِتشی ًـاى هیآًْا تیـتش ؿذُ ٍ خان هماٍهت تیـ

دلیل هتشاون ؿذى خان ٌّگام ػاخت ًوًَِ )دسگیشی تیـتش رسات خان تا تاؿذ وِ ایي هماٍهت تِخان تذٍى پلیوش داسای هماٍهت اًذوی هی

 یىذیگش( اػت.

ای ًذاسد.  لثل اص گیشؽ اٍلیِ تاؿذ ٍ لزا لثل اص ایي صهاى، پلیوش چؼثٌذگی لاتل هالحظِػاػت هی 3تا  2وش هَسد اػتفادُ ؿذُ تیي صهاى گیشؽ اٍلیِ پلی

لغضًذ. ٍلی تش سٍی ّن هیگشدد ٍ دس ًتیدِ اكغىان ووتش ؿذُ ٍ رسات خان ساحتواسی تیـتش رسات خان هیپلیوش هحلَل دس آب تاػث سٍغي

گشدد. اص ایي صهاى تِ تؼذ چؼثٌذگی تیي رسات ػاػت( تاػث ایداد چؼثٌذگی تیي رسات هی2.5سػذ )تمشیثا لیوش تِ صهاى گیشؽ خَد هیٌّگاهی وِ پ

دلیل واّؾ سعَتت هَخَد تیي رسات ٍ ّوچٌیي تیـتش ؿذى گشدد ِتتش هیّا خـهیاتذ؛ ّشچِ ًوًَِّا افضایؾ هیتیـتش ؿذُ ٍ تٌاتشایي هماٍهت ًوًَِ

 یاتذ.ّا افضایؾ هیثٌذگی پلیوش، هماٍهت ًوًَِچؼ

ّا افضایؾ اًذ، چؼثٌذگی تیي رسات تیـتش ؿذُ ٍ تٌاتشایي هماٍهت ًوًَِػاػت دس هحیظ لشاس گشفِت2.5ّایی وِ حذالل تا افضایؾ هیضاى پلیوش دس ًوًَِ

 یاتذ.هی

 

 ASTM D1883 – 87)آزمایص ضریب باربری کالیفرنیا )     2. 4
 

دسكذ ٍصًی ایي پلیوش اتفاق هی  4دس حذٍد  CBRایي ًتیدِ حاكل ؿذ وِ تیـتشیي هیضاى  CBRػی اثش واستشد پلی ٍیٌیل اػتات سٍی هیضاى دس تشس

هی ؿَد. دلیل ایي اهش، هاّیت ایي  CBRهی تاؿذ. دسكذّای تیـتش ایي پلیوش هَخة واّؾ هیضاى  44دس ایي دسكذ پلیوش حذٍد  CBRافتذ. هیضاى 

ػت وِ دس ٌّگام هخلَط وشدى تا ایداد حثاب اصهماٍهت هی واّذ ٍ ّشچِ غلظت ایي پلیوش تیـتش تاؿذ تلَست تلاػذی خاكیت وف صایی آى پلیوش ا

 افضایؾ هی یاتذ.
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 CBR حیًتا -4خذٍل 

هیضاى  CBR دسكذ پلیوش  

0 24 

1 30 

2 34 

3 39 

4 44 

5 38 

 

  
 CBRومًدار تغییرات  -4شكل 

 

 
 

 

 گیرییجهنت .5
 

 یاتذ.تش ؿذى خان هَسد آصهایؾ، ّن دس حالت تذٍى پلیوش ٍ ّن دس حالت تا پلیوش هماٍهت خان افضایؾ هی. تا خـه1

ؿَد. افضایؾ همذاس پلیوش تاػث واّؾ ػاػت تؼذ اص افضٍدى(، پلیوش تاػث واّؾ هماٍهت خان هی2. دس اتتذای افضایؾ پلیوش تِ خان )تمشیثا تا 2

 ؿَد.هت هیؿذیذتش هماٍ

یاتذ؛ ّش چِ همذاس پلیوش تیـتش تاؿذ هماٍهت وؼة ؿذُ افضایؾ . هماٍهت خان پغ اص ؿشٍع چؼثٌذگی پلیوش ًؼثت تِ حالت تذٍى پلیوش افضایؾ هی3

 یاتذ.هی

 وش فشكت داؿتِ تاؿین.واسگیشی ایي ًَع پلیوش تشای تثثیت خان تایذ تِ عشیمی اًدام ؿَد وِ حذالل دٍ ػاػت تشای ایداد چؼثٌذگی پلی. ت4ِ
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 مراجع .6
 

ـگاُ ػلن ٍ كٌؼت ایشاى"ّای خاوشیض ٍ سٍػاصی ساّْاساٌّوای تثثیت الِی".ػاهشی، م.، 1 پظٍّـىذُ حول -، هؼاًٍت آهَصؿی، تحمیمات ٍ فٌاٍسی دًا

 ٍ ًمل.

ـگاُ آصاد ٍاحذ ًدف اتاد.، پایاى ًاهِ واسؿٌاػ"تشسػی خلَكیات خان تثثیت ؿذُ تا هَاد پلیوشی".ػالیی، ح.، 2  ی اسؿذ، دًا

لیي وٌگشُ"ایّای ػؼت هاػِاػتفادُ اص هَاد ؿیویایی ًَیي خْت تثثیت خان".هؼلَهی، الف.، اتغحی، ح.، 3  ی هلی ؿیوی ًَیي ایشاى.، ٍا

 ."تشسػی ًتایح آصهایـگاّی تىاسگیشی ػشتاسُ دس خاوشیضی".دؿتی، ى.، كفی خاًی، الف.، 4

 ی هلی هٌْذػی ػوشاى.، پٌدویي وٌگشُ"اكالح سفتاس هماٍهتی خان تا اػتفادُ اص الیاف عثیؼی"حؼیٌی، س.،  .اخَت، ى.، پَس5

ای وَسُ تلٌذ رٍب آّي اكفْاى تش هماٍهت ٍ خلَكیات تَسهی خان سػی تثثیت ؿذُ تا آّه دس هداٍست تاثیش ػشتاسُ داًِ".ًادسی،ح.، 6

 ـگاُ تَػلی ػیٌا ّوذاى.، پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ، دًا"ػَلفات

7- Zandieh AR, Yasrebi SS(2007)Study of factor affecting the compressive strength of sandy soil stabilized 

with polymer. Department of civil engineering, tarbiat modares university, Tehran, Iran. 

8- Strength and Density Modification of UnpavedRoad Soils Due to Chemical Additives. Master’s Thesis, 

University of Wyoming,Department of Civil and Architectural Engineering, Laramie, Wyoming, 

January.DC, pp. 33-41. 

9- Chemical stabilisation of sand comparative studies on urea-formaldehyde resins as dune sand stabiliser 

and effect of compaction on strength (Part IV). In Transactions of Indian Society of Desert Technology and 

University Centre of Desert Studies, Vol. 8 No. 2, Indian Society of Desert Technology, Jodhpur, India, pp 

13–19. 
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