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ABSTRACT 

For a better understanding of the performance of earth structures, it is 
essential to define and evaluate the variables that determine the erosion and 
dispersion of soils. A laboratory study has been carried out to characterize the 
soil internal erosion due to the water flow and the effect of fine materials 
percents on the erosion and dispersion of sandy soil. 

A double hydrometer test, crumb test, slacking test and pinhole erosion test 
were conducted to investigate the soil dispersibility characteristics. Sandy soil 
samples were collected from a region in Mosul city – North of Iraq, and 
treated  with different percents of fine materials of clayey soil, these percents 
were ranged from (0 – 80 %) of the dry weight of sandy soil. 

The results showed that, the addition of fine materials enhanced both the 
compaction and dispersibility characteristics of sandy soil. As the fine 
materials increases, the soil resistance to internal erosion increased. So,  the 
pinhole erosion test was the more reliability test to classify the soil according 
to the dispersibility. 
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التعرية والتشتت للتربة الرملية المضاف إليها المواد الناعمة           

  الخالصة
يهدف البحث إلى دراسة كل من التعرية والتشتت لتربة رملية مضاف إليها نسب مختلفة مـن  

وتم إجراء العديد مـن التجـارب المختبريـة    ). ٤٠(المواد الطينية الناعمة المارة من منخل رقم 
  .للتربة نتيجة التعرض لجريان الماء ونتيجة إضافة المواد الطينية الناعمة لمعرفة التآكل الداخلي

فحص التآكل وفحـص التسـرب    ،فحص الفتات ،تم إجراء كل من فحص المكثاف المزدوج
وذلك لمعرفة خصائص التشتت للتربـة الرمليـة    )فحص الثقب الصغير لقياس االنتشار( التآكلي

شمال  - تم اختيار تربة رملية من أحدى مناطق مدينة الموصل. والتربة المعاملة بالمواد الناعمة
مـن وزن التربـة   %) ٨٠ – ٠(وتم إضافة نسب مختلفة من المواد الناعمة تراوحت بين  العراق

  .الرملية الجافة
أظهرت التجارب المختبرية بأن إضافة المواد الناعمة أدت إلى تحسين كـل مـن خصـائص    

كذلك وجد أن إضافة المواد الناعمة أدت إلـى زيـادة   . لرمليةالرص وخصائص التشتت للتربة ا
أخيراً يعتبر فحص التسـرب التـآكلي مـن أكثـر     . المقاومة الداخلية للتربة الرملية ضد التعرية

  .الفحوصات التي يعول عليها في تصنيف الترب حسب التشتت

mailto:Email:uot_maqgaz@yahoo.com

