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ABSTRACT 

     The gypseous soils are distributed in many locations in Iraq. The Engineering 
properties of such soil will be changed when it is wetted and it leads to failure which 
causes danger on the structures built on. This reason needs to study its properties and 
to find the way to treat it. 

    In this study, natural properties of soil prepared from Samarra-Salah al deen 
governorate were studied. The gypsum content of soil is about 32%. 

     To improve this soil, many trials were carried out on the soil by additive of Portland 
cement and calcium chloride. For the importance  of the compressibility of the soil, the 
effect of the additives were studied and it is found that addition of 3% of cement or 5% 
of calcium chloride will improve the soil compressibility. 

 :صةالخال

تتوزع الترب الجبسية في مناطق مختلفة من العراق وحيث ان تصرفها الهندسي عند مرور 
 كبيرة على المنشات المقامة عليها لذلك استوجب االماء خاللها يؤدي الى انهيارها مما يسبب اخطار

 . طريقة لمعالجتهاواقتراحاالمر دراسة خواصها 
 محافظة   فييعية جلبت من منطقة سامراءخالل هذه الدراسة تمت دراسة خواص تربة طب

  ).32(%صالح الدين ذات محتوى جبسي يقارب الـ 

اجريت محاولة تحسين خواص هذه التربة باستخدام مضافين هما السمنت وكلوريد الكالسيوم 
والهمية دراسة خواص االنضغاطية لهذه الترب فقد تم دراسة تأثير هذه المضافات على انضغاطية 

) 5 (%أوسمنت لمن ا) 3 (%بإضافة ه من الممكن تحسين خواص هذه التربةبسية ووجد انالترب الج
 .من كلوريد الكالسيوم واثبتت المعالجة نجاحها
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 :مقدمة 1-1

فقد انجزت في العراق  العقدين الماضيين ل خاللنتيجة التطور العمراني والتوسع الذي حص
لقطر فيما تم تأجيل تنفيذ بعض هذه المشاريع مشاريع ستراتيجية عديدة في مساحات واسعة من ا

لذلك كان وجود الجبس بنسبة . لجلوسها على ترب جبسية مما يسبب انهيارها عند مرور الماء خاللها
  .عالية وفي مناطق كثيرة دافعاً للكثير للخوض في دراسة هذا النوع من الترب

 :الحاجة الى الدراسة  1-2

 :تعرضت الى انهيار جراء جلوسها على ترب جبسية منهاهناك الكثير من المنشات التي 
 .فندق سامراء السياحي . 1
  .مركز تدريب تكريت . 2
 .الموصلسد  . 3
 .خزان الماء في مدينة كربالء  . 4
 .حاالت مختلفة من االنهيارات من دور سكنية في مدينة صدامية الثرثار . 5
 .فندق تكريت السياحي  . 6
 .مدينة الحبانية السياحية  . 7

ريع لذلك فان الغرض من هذه الدراسة هو لتحسين خواص الترب الجبسية وغيرها من المشا
باستخدام مضافات محلية متوفرة وقد اختير السمنت و كلوريد الكالسيوم كمضافات لدراسة 

 .تأثيرهما على الخواص الميكانيكية للتربة
 :سابقةدراسات  2-1

ماسكها وقوتها عند تعرضـها الـى       الترب الجبسية ترب قوية في حالتها الصلبة اال انها تفقد ت          
الماء مما يسبب تشوهات كبيرة وانهيارها نتيجة تكسر االواصر التي تربط جزيئات التربة نتيجة ذوبان               

 لتحسين خواص هذه كيماوية مضافان لقد استخدمت). Taha 1979(الجبس الذي يعمل كمادة رابطة 
ذي درس ذوبانيـة الجـبس واقتـرح    ال) Al-Zubaidi 1986(الترب من كل من الزبيدي واخرون 

امالح الكلوريدات لمعالجة هذا النوع من الترب ككلوريد الباريوم الذي اعطى درجة عالية من التحسين               
بحث تثبيت الترب الجبسية باستخدام النورة ووجدها تحسن مـن  ) Al-Obydi 1992(اال ان العبيدي 

معالجة التـرب الجبسـية باسـتخدام    فقد درس ) Abood 1994( عبود أما.خواص الترب الجبسية
سليكات الصوديوم ووجد بانها تقلل من ذوبان الجبس وتحسن خواص التربة وتقلل االنهيار والنفاذيـة،               

فقد درس تأثير الماء على تصرف الترب الجبسية المسلحة تحت االسـس  ) Awda 1996( عودة أما
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ناقص المسافات االفقيـة بـين مـواد        الضحلة وتوصل بان درجة التحسن لمقاومة القص ازدادت مع ت         
 .التسليح وتقل مع زيادة عمق طبقة التسليح

 :     الدراسة العملية 3-1
في هذه الدراسة تم استخدام نماذج مشوشة وغير مشوشة لتربة محلية جلبت من منطقة سامراء               

 اجريت  في محافظة صالح الدين ولغرض التعرف على خصائص التربة والتصرف الميكانيكي لها فقد            
عدة تجارب اشتملت على فحوص التصنيف والفحـوص الفيزياويـة والكيمياويـة والفحـوص              عليها  

وطبقاً للتصنيف الموحد للتربة تبـين بـأن هـذه    .الميكانيكية التي تضمنت فحص االنهيارية واالنضغاط   
لـذي  ا) 2.49(وذات وزن نـوعي يبلـغ   ) SM(التربة هي تربة رملية كثيرة الغرين وضعيفة التدرج        

يبـين  . )Head, 1980(بدالً من الماء لتجنب ذوبان الجبس ) White sprit(استخرج باستخدام الـ
منحني التوزيع الحبيبي لهذه التربة، كذلك بينت نتائج الفحوص الكيمياويـة بـان هـذه             ) 1( رقم   الشكل

حـوص  يوضـح نتـائج الف    ) 1(والجـدول   %)   32(التربة تحتوي على نسبة عالية من الجبس تبلغ         
 . الترب باستخدام الطرق الخاصة بهذا النوع من الترب ىاجريت علالكيميائية والفيزيائية التي 

  نتائج الفحوص الكيمياوية والفيزياوية للتربة–) 1(جدول 
Values  Item  

2.49 Specific gravity 

24 L.L 

16 P.L 

8 PI 

1.7 Field density ( kN/m3) 

15 So3  % 

32 Gypsum Content  % 

1 Organic  %  

8.5 pH 

17 TSS % 

لقد اجريت فحوص االنضمام واالنهيارية على التربة قبل وبعد التحسين باضـافة مـادتي السـمنت                  
  .وكلوريد الكالسيوم بنسب مختلفة



2008 
 

4 
 

 : تحليل النتائج 4-1
بيعية لغرض التعرف على مقدار انضغاطية التربة فقد تم اجراء فحص االنضمام للتربة الط

 Collapse(بحالتيها الجافة وبعد غمرها بالماء وبعد دراسة النتائج تبين ان درجة انهيار هذه التربة 

Potential (يبلغ) 200(الذي تم احتسابه عند ضغط مقداره ) 5.6kPa ( وبالتالي يمكن تصنيف هذه
 Clemence(معد من قبل التربةبانها تربة ذات مشاكل باالعتماد على تصنيف التربة بسبب االنهيار ال

and Finbar  ( والشكل رقم)يبين نتائج هذا الفحص) 2. 
لغرض دراسة تأثير المضافات على خصائص التربة فقد اختيرت نسب مختلفة من المضافات 

 )%.6 و 5 و 3 و 2(واربعة نسب لكلوريد الكالسيوم هي )% 3 و 2 و 1(تمثلت بثالثة نسب للسمنت 
والذي يبين تأثير اضافة السمنت الى التربة نجد انه كلما ) 3(رقم من خالل مالحظة الشكل 

زادت نسبة السمنت في النموذج فان مقدار االنهيارية يقل بشكل ملحوظ وسبب هذا التغيير هو ازدياد 
 .  الترابط بين جزيئات التربة وتقليل الفراغات الموجودة بينها

النهيارية عند اضافة كلوريد الكالسيوم   كذلك يمكن مالحظة التغير الحاصل في مقدار ا
عن قيمته في التربة %) 40(، حيث ان مقدار االنهيار يتناقص بمقدار )4(والموضح في الشكل رقم 
 .من كلوريد الكالسيوم ويستمر مع ازدياد نسبة المضاف في النموذج)% 2(غير المعالجة عند اضافة 

نوع من الترب يحتوي على نسبة عالية من ان السبب في هذا التحسين يعزى الى كون هذا ال
الجبس والذي يدخل الكالسيوم في تركيبه وبالتالي عند اضافة كلوريد الكالسيوم الى النموذج فان ذلك 

يبين نتائج فحوص االنضغاطية ) 2(الجدول رقم . يؤدي الى تقليل االنهيار بسبب تزويدها بالكالسيوم
 .نتيجة استخدام المضافاتومقدار التحسين في مقدار االنهيارية 

) 5(للسمنت و)% 3(كذلك تم اجراء فحص االنضمام للتربة المعالجة باستخدام نسب للمضافان 
) 5( وهذا موضح في الشكل رقم  كونها اعطت انضغاطية اقل من باقي النسبلكوريد الكالسيوم% 

 والمتمثلة بمؤشر االنضغاط متقارب لنموذجي التربةتنتاج بان مقداراالنضغاطية للتربةحيث يمكن االس
)Cc (  والذي يبلغ)لكلوريد الكالسيوم ) 0.252(لالسمنت و ) 0.248   . 

 

 نتائج الفحوص للتربة قبل وبعد التحسين) 2(جدول 
 (%)مقدار االنھیاریة  e0 Cc نوع التربة

 30 0.28 0.60 طبیعیة

1 0.56 0.26 20 

2 0.54 0.24 15 

 سمنت
(%) 

3 0.52 0.22 15 
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2 0.58 0.24 25 

3 0.57 0.20 15 

5 0.54 0.18 10 

كلورید 
 الكالسیوم

(%) 

6 0.53 0.22 10 

 

 : والتوصيات االستنتاجات5-1
 .التربة الجبسية تربة قوية وذات تحمل عال اذا ما بقيت جافة  .أ 
 سمنت أو كلوريد الكالسيوم ابديا تحسناً في خواص التربة الجبسية من ناحيةلإن إضافة ا .ب 

 .االنضغاطية واالنهيارية
من السمنت كمضاف الى الترب الجبسية أدى الى تقليل االنهيارية  )  %3(استعمال نسبة  .ج 

 .بمقدار ملحوظ
من كلوريد الكالسيوم أدي الى تحول الترب الجبسية من ترب انهيارية ) %5( استعمال نسبة  .د 

 .الى ترب ذات مشاكل قليلة
كلوريد %) 5(اسمنت و %) 3(جي التربة المعالجة تقارب مقدار االنضغاطية لنموذ.هـ

 . الكالسيوم
لضمان ديمومة المنشات المقامة علي ترب جبسية ولتقليل المشاكل الهندسية يفضل .  و

 :اللجوء الى احد الطرق التالية عند االنشاء علي مثل هذا النوع من  الترب
 .ريد الكالسيوم بخليط من السمنت او كلو متر2استبدال التربة لغاية عمق  .1
 .)%5-3(بنسب ال تزيد عن حقن التربة بالسمنت او كلوريد الكالسيوم  .2
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Fig. 1- Particle Size Distribution 

 

Fig. 2- Results of Consolidation Test For Natural and Soaked Natural Soil 
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Fig 4- Results of Collapse Test For Natural and Treated Soils by CaCl2 
Additive  
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Fig 5 – Results of Consolidation Test of Soil Treated with Best Percentage of Additive 
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