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ABSTRACT 

        Gypseous soils often called collapsible soils are characterized by 

decreasing strength upon wetting, become problematic and undergo large 

settlement.  

The main purpose of the work is to conduct a series of model tests to 

withstand on the ability of soil improvement techniques to treat the collapsible 

soil by investigating the reduction of settlement and the improvement in 

bearing capacity of the entire system.  

Samples of disturbed normal gypseous soil with 30% gypsum content 

were brought from Ain Al-Tamur (SW Karbala, Iraq) and used. Grain size 

distribution, as well as physical, chemical properties and X-ray diffraction for 

the soil were measured. The model setup used for testing includes steel frame 

and axial loading. The dimensions of the soil tank are (60×60×75) cm. A 

rigid square steel base plate (20×20×1) cm was used to model footing. In this 

work, a comprehensive laboratory investigation was undertaken to study 15 

different model tests performed for stabilization of gypseous soil that 

subjected to static vertical load which can be grouped into 6 categories as 

follows: placing a footing on the surface of soil bed (untreated soil); 

reinforcement of native soil by geogrid; embankment; reinforced 

embankment; stone columns (ordinary and encased); piled (column) 

embankment. 

 On the light of experimental tests and analyses of these model tests, it is 

found that, the settlement ratio of the untreated soil increases linearly with an 

increase of stress and the mode of failure seems to be local shear failure.  

A reduction in settlement with high bearing capacity was noticed after using 

single geogrid layer reinforcement as compared with the case of unreinforced 

soil. The bearing ratio is increased when the single geogrid layer depth 

increases, with optimal depth was at depth B (bearing improvement ratio 
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=1.29). Also, increasing the number of geogrid layers results in a decrease in 

collapse settlement ratio, and an increase in the bearing ratio as compared with 

untreated soil. The optimal depths for using double geogrid layers was (2/3) B 

and B (bearing improvement ratio =1.41). Similar enhanced values are 

obtained for settlement reduction ratio.  

The results show a noticeable increase in bearing ratio by using ballast layer. 

The maximum bearing ratio was observed when the geogrid layer placed at 

the middle of ballast layer compared to the geogrid placed at the interface 

between the ballast layer and gypseous soil. When the geogrid layer was 

incorporated with the ballast and placed at the bottom along the interface and 

middle plane, a remarkable increase in bearing improvement ratio was 

noticed.  

It can be noticed that the bearing ratio increases from 0.75 for untreated soil to 

1.17 and 1.25 for the case of ordinary and encased stone columns respectively 

, reaching to bearing improvement ratio of 1.66 for encased stone columns. 

The settlement reduction ratio was around 0.5, without any significant effect 

observed between ordinary and encased stone columns.  

An increase was achieved in bearing ratio using reinforced ballast layer 

incorporated with stone columns compared with corresponding models 

without stone columns. Pronounced decrease in the settlement reduction ratio 

under the combined effect of ballast reinforced with two geogrid layers 

incorporated with ordinary stone columns is noticed to be 0.35. 

In bearing capacity for soil treated by ordinary stone columns 

insignificant increase is observed or encased stone columns with ballast 

reinforced by two geogrid layers of the same configuration. While, a decrease 

in settlement reduction ratio due to combined effect of reinforced ballast layer 

incorporated with encased and ordinary stone columns was found to be 0.32 to 

0.35 respectively.  



 الخالصة

تصبح م، هنييايةة باهنفاا  مااممتيا ند  التريي الترب االبالبا ما تسمى التي غتتميز الترب الجبسية 

جراء سلسلة من االغر  الرئيسي من هذا العمل هو ان . اكل متتعر  ليطول كبيرمشتربة ذات 

من خالل لالهنيياي ق ية تاديات تحسين التربة لعالج التربة الاابلة التي تبين االختبايات الدموذجية 

 .ن في ق ية تحمل الدظام بأكملهيتحستاليل في اليطول متحايق 

من  ( أخذت % 30 ي ق يه )محتوى جبس ذات المفلفلة  طبيعيةالاستف مت نيدات من التربة الجبسية 

ي لحبيبات التربة مكذلك حجمالاس التوزةع كربالء، العراق(. تم قيجدوب غرب نين التمر )مدطاة 

الختباي لمل إن اد الدموذج المستف م تشاالايزةائية مالكيميائية محيود األشعة السيدية للتربة. الصاات 

 60×  60أبعاد خزان التربة هي )كاهنت محويي. الالتحميل التربة ممدظومة  لاحص ح ة يإياي نلى 

لتمثل ( ملم 10×  200×  200) بأبعاد ةقان ة مربعح ة ةة ذات لوحة  ت( سم. ماستف م75× 

لتحري مفتلاا  ةاهنموذجا اختباي 15ل ياسة  ةشاملةة مفتبر رةات تح ةت. في هذا العمل، إجراألساس

فئات نلى الدحو  6تصديايا في مةمكن حمل نمودي ثابت المعرضة الى التربة الجبسية  ةةاستاراي

صلية التربة األتسليح  التربة )التربة غيرالمعالجة( ؛يباة نلى سطح  (footing) أساسمضع  التالي:

؛ هلس تسليح ا ؛ (embankment ) همجود تعلية أم س  ؛ (geogrid)بواسطة المشبكات البالستيكية 

 piled ) )نمود(بركيزة س ه  تعلية ؛ESC)م(OSC اةاألنم ة الحجرةة العادةة مالمغط

embankment). 

اليطول هنسبة  ان ، مج احوصات المودةل )الدموذج(التحليالت للاحوصات المفتبرةة مضوء ا نلى

 .وقعيمي فشل قص هوالاشل ان هنوع تربة غير المعالجة مةب م زداد خطيا بزةادة االجياد للت

 من مشبكات التسليح  مداردةمع ق ية تحمل نالية بع  استف ام يباة اليطول اهنفاا  في  لوحظ

(geogrid) المشبك نمق يباة مع زةادة تحمل الهنسبة متزداد . سلحةماايهنة مع التربة غيرالم

 . كما انB (BIR=1.29)نلى مسافة تسامي نر   األساس مثل األعمق ال مةاع، المداردة البالستيكي

تحمل الهنسبة في ، مزةادة اليطولإلى اهنفاا  في هنسبة التسليح تؤدي  مشبكاتزةادة ن د يباات 

 هو ةمزدمجمشبكات التسليح العمق األمثل الستف ام يباات مج  ان الالتربة غير المعالجة. ماايهنة مع 

(BIR=1.41) [(3/2) B + B].  ةهنسبمحمل في هنسبة تحسين التمماثلة تحسين قيم متم الحصول نلى 

 .تاليل اليطول

 )  (ballastالمرصوفحصى استف ام يباة الند  تحمل التظير الدتائج مجود زةادة كبيرة في هنسبة 

حصى في مدتصف يباة الالمشبك البالستيكي يباة  اصوى ند  مضعالتحمل الهنسبة  تمق  لوحظ.

حصى بين يباة ال (interface)الح  الااصل في الموضونة شبكة البالماايهنة مع  المرصوف



شبكة بوضع  حصى المرصوفشبكة مع يباة الاليباة مشايكة ند  ممالتربة الجبسية. المرصوف 

حظ مجود زةادة ملحوظة في لو نلى المستوي الوسطي، مالح  الااصل سال نلى يول األفي اخرى 

 .هنسبة تحسين التحمل

في حالة  1.25م  1.17للتربة غير المعالجة إلى  0.75تحمل من الهنسبة في الزةادة  مالحظةمةمكن 

ق   تحسين في التحملهنسبة  نلى التوالي مع ESC) م( OSC اة  األنم ة الحجرةة العادةة مالمغط

  0.5هنحو  في اليطولمكاهنت هنسبة التفايض  (ESC) اةلألنم ة الحجرةة مالمغط 1.66 تصل الى

 ESC) .م( OSC اة  األنم ة الحجرةة العادةة مالمغطبين  ملحوظ  ب من أي تأثير كبير

األنم ة حصى المرصوف الم نمة بمشايكة استف ام يباة البتحمل الزةادة في هنسبة  تمق  تحاا

 من أنم ة حجرةة. مةالحظ اهنفاا  ماضح في بداس الترتي  ملكن بماايهنة مع هنماذج بالالحجرةة 

من حصى المرصوف الم نمة بمشايكة يباتين طباة اللتأثير المشترك التحت  اليل اليطول هنسبة ت

 .0.35 الى صلاألنم ة الحجرةة العادةة لتم المشبكات البالستيكية

 اةمالمغطأاألنم ة الحجرةة العادةة  بواسطة تحمل نلى التربة المعالجة سعة الزةادة ضئيلة في لوحظت 

   OSC ) مأ (ESC حصى المرصوف الم نمة بمشايكة يباتين من المشبكات البالستيكيةمع يباة ال 

حصى رالمشترك لطباة البسب  التأثيتاليل اليطول في حين مج  اهنفاا  في هنسبة  ملداس الترتي .

نلى  0.35-0.32مةكون بح مد  اةاألنم ة الحجرةة العادةة مالمغط المعززة بواسطة  المرصوف

 .التوالي
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