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ABSTRACT  

   Sabkha soil is a rich soil with salt deposited which result from evaporation of 
water, it is one of the many types of collapsible soils and in turn is one of the many 
types of problematic soils. This soil  totally has good engineering properties when dry 
,i.e ,moderately bearing capacity with low settlement. But once is wetted it  loses its 
entire structure (collapse) and undergoes very large instantaneous settlement. A 
laboratory model test consists of a cylindrical steel container of 270mm diameter and 
300mm height, the soil is brought from Al-Khalis discrete. The density of soil is 
controlled by placing the required weight inside the container of known volume, to 
the required height. A square footing 40mmx40mm makes from steel is used. The 
stress is applied from a fixed loading system designed especially for model tests.  

In this study two types of  improvement  are used , the first improvement  consists 
of fine geomesh under footing at different depth (0.5B,B,2B),the second 
improvement is the addition of polycoat with different concentration to surface of soil 
.The first method do not give good results of improvement but the second method 
gives good improvement  which   reduces the collapsibility to 62% at stress level of 
50kPa. 
Keywords:  Sabkha soil , collapsibility, Improvement   

 
  تحسین  خواص التربة السبخة باستخدام التسلیح بالشبكة

  الناعمة  وإضافة  الفلنكوت
  الخالصة

التربة السبخة هي تربة  غنية باألمالح المترسبة نتيجة تبخر المحتوى المـائي مخلفـا وراءه      
ب الكثير من أمالحا مختلفة التراكيب الكيميائية وهذه التربة هي  احدى أنواع الترب االنهيارية وتسب

اذ  تمتاز بأنها قوية ومتماسكة وهبوطها واطـئ عنـدما   ,المشاكل للمنشات الهندسية  المشيدة عليها 
  . تكون جافة ولكن بمجرد وصول الماء إليها فإنها تصبح ضعيفة جدا وتسبب هبوط عالي جدا 

 x mm300قطـر   mm 270تم استخدام نموذج مختبري يتالف من اسطوانة حديدية ذات ابعـاد 
تم التحكم بكثافة التربة من خـالل  .التربة المستعملة تم جلبها من احد مواقع منطقة الخالص , ارتفاع

تم , تهيئة وزن التربة المطلوب ورصها داخل النموذج المختبري المعروف حجمه بالكثافة المطلوبة 
تان لمعالجة التربة هذه الدراسة استخدمت طريق.استخداد اساس مربع واجهاد ثابت صمم لهذا البحث 

والثانية هي إضـافة  )  (0.5B,B,2B األولى هي وضع شبكة  ناعمة في أعماق مختلفة هي, 
وأثبتت نتائج   المعالجة األولى لهذه التجـارب عـدم حصـول    .  الفلنكوت للتربة بتراكيز مختلفة 

سنا جيدا  حيث أما الطريقة األخرى  وهي إضافة الفلنكوت أعطت تح.تحسين ملحوظ لهبوط التربة 
  .  Pa) (50لمستوى إجهاد % 62قلت االنهيارية بنسبة 
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