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Abstract 
      The presence of appreciable quantities of soluble salt indicates that 
engineering properties may change in the presence of percolating water. 

The main objective of this study involves laboratory investigation of 
the effect of sodium chloride as a percent  by weight on different soil 
properties such as compactibility ,shear strength and compressibility for 
soils of different plasticity  . 

Three cohesive soils  of different plasticity mixed with 5%,10% and 
15% sodium chloride by weight were used for this study also the soils 
without salt were tested for comparison. 

The results of this study showed that as the soluble salt increased the 
dry unit weight slightly increased while the optimum water content 
decreased. 

The presence of salt effects the unconfined compressive strength test 
results of the soil .A  reduction in the UCS with increasing salt content was 
observed. A significant reduction was obtained for high plasticity soil. 

The addition of salt had a pronounced effect in reducing 
compressibility. In general all soils exhibited further decrease in the 
compression index (Cc) with increasing salt content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخالصة
 

ان وجود كميات محسوسة من االمالح الذائبة في التربة ممكن ان يشير الى حدوث 
 تغييرات في خواصها الهندسية.

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتضمن بحث مختبري لدراسة تأثير ملح كلوريد الصوديوم           
على خواص الترب المستخدمة وهذه الخواص تشمل (قابلية الرص للتربة وقوة القص و 

 االنضغاطية).
%و 5استخدمت في هذه الدراسة ثالث ترب متماسكة ذات لدونه مختلفة ثم خلطها مع 

% من ملح كلوريد الصوديوم باالضافة الى التربة االصلية بدون اضافة الملح 15% و 10
 الغراض المقارنة.

بينت النتائج انه بزيادة نسبة الملح تزداد الكثافة العظمى بشكل طفيف بينما يحدث نقصان 
 في محتوى الماء االمثل. ان وجود الملح يؤثر على نتائج في االنضغاط غير المحصور. 

وقد لوحظ حصول نقصان في قيم قوة االنضغاط بزيادة نسبة الملح وكان النقصان واضح 
 للتربة عالية اللدونة.

ان اضافة الملح له تأثير واضح على قيم االنضغاطية للتربة وبصورة عامة كل الترب 
 المستخدمة حصل فيها نقصان بقيم مؤشر االنضغاط بزيادة نسبة الملح.
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