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ABSTRACT 

 
           More than 1400 km of new railway networks are expected to be 
constructed in Iraq in the near future, in addition to the full rehabilitation of the 
existing network. About 60% of the new network is located in the middle and 
southern parts of Iraq where most of the ground is basically sedimentary, soft to 
very soft cohesive soils especially in areas close to the marshes. In such cases it 
is always recommended to improve the properties of the soil to increase its 
ability in bearing the different applied stresses and to control the expected 
generated settlements. 
             
           The present work consists of proposing and evaluating twelve methods 
for improving the soft soil underneath a ballasted track under monotonic 
loading. Two of the twelve methods were evaluated under repeated loading. The 
evaluation of each method is based on the amount of increase in bearing 
capacity and the reduction in settlement as compared to the untreated soil.  
 
The proposed methods are: 
      

1- Treatment of soft saturated soil using a top ballast layer. 
 

2- Treatment of soft saturated soil using a top ballast layer reinforced by 
single geogrid layer.  
                                                                                  

3- Treatment of soft saturated soil using a top ballast layer reinforced by 
multilayer of geogrid at constant spacing. 
 

4- Treatment of soft saturated soil using a top ballast layer reinforced by 
multilayer of geogrid at different spacing. 
 

5- Treatment of soft saturated soil using ordinary stone columns.  
 

6- Treatment of soft saturated soil using ordinary stone columns 
incorporated with top ballast layer. 
 

7- Treatment of soft saturated soil using ordinary stone columns 
incorporated with top ballast layer reinforced by single geogrid layer. 
 

8- Treatment of soft saturated soil using ordinary stone columns 
incorporated with top ballast layer reinforced by two geogrid layer. 

ii  



iii  

9- Treatment of soft saturated soil using encased stone columns.  
 

10- Treatment of soft saturated soil using encased stone columns 
incorporated with top ballast layer. 
 

11- Treatment of soft saturated soil using encased stone columns 
incorporated with top ballast layer reinforced by single geogrid layer.  
 

12- Treatment of soft saturated soil using encased stone columns 
interacting with top ballast layer reinforced by single geogrid layer. 

                                                                        
 
Proposed number 7 and 11 were evaluated under repeated loading. 
 

Model tests were performed for each proposed improvement method 
using a special loading set up which was previously manufactured providing full 
control of loading increments in both monotonic and repeated patterns. 

 
Among the twelve improvement methods it is found that improvement method 
number 11 (Treatment of soft saturated soil using encased stone columns 
incorporated with top ballast layer reinforced by single geogrid layer) provided 
the most satisfactory results in terms of bearing improvement ratios and 
settlement reduction ratios under both monotonic and repeated loading 
conditions, as compared to the untreated soil.                                                                          
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  ةصالخال
  
  
  

دة في العراق 1400  منكثر  أنشاءإ من المتوقع                   كيلو متر من شبكات السكك الحديدية الجدي

ة و حوالي  باألفي المستقبل القريب شبكة الحالي دة  %  60ضافة الى اعادة تاھيل كاملة لل شبكة الجدي من ال

ارة عن ترسبات من تقع في األجزاء الوسطى و الجنوبية من العراق  الت ا ھي باألساس عب ي اغلب تربتھ

ستنقعات  ة من الم اطق القريب دا و خصوصا في المن ل .  َالترب المتماسكة الضعيفة الى الضعيفة ج في مث

ى ھذه الحاال سيطرة عل ت يوصى دائما بتحسين خواص التربة لزيادة قابلية تحملھا لمختلف األجھادات و ال

   .الھبوط المتوقع 

ضعيفة تحت          ة لتحسين الترب ال ي عشر طريق يم ألثن          العمل الحالي يتضمن اقتراحات و تقي

ا عشر , خطوط السكك الحديدية وتحت األحمال الساكنة  ك الطرق األثن اايضا أثنان من تلل م تقيمھ  تحت ت

ل ل ة التحم ي قابلي ادة ف سبة الزي ى ن ة عل ل طريق يم لك تند التق ررة و أس ال المتك سبة األحم دار ن ة و مق لترب

  .ير المعالجة غالنقصان في الھطول مقارنة بالترب 

  : الطرق المقترحة للمعا لجة ھي

  .معالجة التربة الضعيفة المشبعة بطبقة من الحجر المكسر  -1

ردة من   -2 ة منف سلحة بطبق ة من الحجر المكسر و الم شبعة بطبق معالجة التربة الضعيفة الم

  .geogrid)(المشبكات البالستيكية

ددة  -3 ات متع سلحة بطبق من  معالجة التربة الضعيفة المشبعة بطبقة من الحجر المكسر و الم

  .الموضوعة بمسافات ثابتةgeogrid)(المشبكات البالستيكية

ددة معالجة التربة  -4 من  الضعيفة المشبعة  بطبقة من الحجر المكسر و المسلحة بطبقات متع

  .  الموضوعة بمسافات متغيرة geogrid)(المشبكات البالستيكية

  .معالجة التربة الضعيفة المشبعة بأعمدة من الحجر المكسر  -5



شبعة معالجة  -6 ضعيفة الم ة ال ة من الحجر  الترب ة فوقاني دة من الحجر المكسرمع طبق بأعم

  .المكسر

شبعة  -7 ضعيفة الم ة ال ة معالجة الترب دة من الحجر المكسرمع طبق ة من الحجر بأعم  فوقاني

  .geogrid)(المكسروالمسلحة بطبقة منفردة من المشبكات البالستيكية 

شبعة  -8 ضعيفة الم ة ال ة من الحجر  معالجة الترب ة فوقاني دة من الحجر المكسرمع طبق بأعم

  .geogrid)(المكسروالمسلحة بطبقتين من المشبكات البالستيكية 

تيكية  عمدة من الحجر المكسرمعالجة التربة الضعيفة المشبعة بأ  -9 المغلفة بالمشبكات البالس

)   .(geogrid  

تيكية  معالجة التربة الضعيفة المشبعة بأعمدة من الحجر المكسر -10 المغلفة بالمشبكات البالس

)(geogridمع طبقة فوقانية من الحجر المكسر .  

تيكية ال التربة الضعيفة المشبعة بأعمدة من الحجر المكسر معالجة -11 مغلفة بالمشبكات البالس

)(geogrid شبكات ردة من الم ة منف سلحة بطبق  مع طبقة فوقانية من الحجر المكسر والم

  geogrid).(البالستيكية 

تيكية  معالجة التربة الضعيفة المشبعة بأعمدة من الحجر المكسر -12 المغلفة بالمشبكات البالس

)(geogridردة من  حجر المكسر المتداخلة مع طبقة فوقانية من ال ة منف سلحة بطبق و الم

     geogrid). (المشبكات البالستيكية 

 

  .ة ألحمال المتكرراقد تم فحصھا تحت ) 11 و7(ات رقم قترحو الم

وديالت                 دت فحوص الم د اعتم اله فق ن المقترحات أع ل م يم ك ي)Model Tests(لتق م  الت  ت

ازم صنيعهختبري خاص تحضيرھا و فحصھا باستعمال جھ م ت ادة سبق وان ت ة للزي سيطرة الكامل وفر ال  ي

  . نماط األحمال الساكنة و المتكررة بأ

م  ة التحسين رق ي عشر وجد ان طريق شبعة  معالجة (11 من بين طرق التحسين األثن ضعيفة الم ة ال الترب

ة من الحجر المكسر  مع طبقة فgeogrid)(المغلفة بالمشبكات البالستيكية  بأعمدة من الحجر المكسر وقاني



ادة   geogrid))(والمسلحة بطبقة منفردة من المشبكات البالستيكية  سبة الزي توفر افضل النتائج بمصطلح ن

ال St/Sunt) ( و مقدار نسبة النقصان في الھطولqt/qunt) (في قابلية التحمل للتربة  تحت كل من األحم

  .ة مقارنة بالترب غير المعالجالساكنة و المتحركة 
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