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Abstract 
      This study investigates the possibility of using the industrial waste 
material of Al-sugar factory to improve the engineering properties of 
Gypseous Soil which taken from Baiji area. This soil can be classified as a 
silty soil with low plasticity and high gypsum content (35% gypsum). The 
investigated soil was treated with industrial waste (most of its composition 
is hydrated lime) using (1,3, 5 and 7 %) by dry weight of the soil. The 
results indicated that the engineering properties improved considerably.  
      The soil become non-plastic if (5%) of waste is used. The industrial 
waste increases the unconfined compressive strength and the effective shear 
strength parameters (angle of internal friction (φ ′ ) and cohesion (c`)).  
       The results of consolidation test showed that the compression Index (c c) 
and coefficient of consolidation (cv) decreased when the soil was treated 
with industrial waste. It also has this waste to reduce the effect of leaching 
process  on the compressibility and permeability of the soil. 
       Accordingly, the industrial wastes may be considered as an 
advantageous in effect to the engineering characteristics of gypseous soil. 
 
Keyword: Gypseous Soil, Waste Material, Soil Stabilization and  Leaching 
Process. 

 
  الھندسیة للتربة الجبسیة ائصصالخعلى  مخلفات معمل السكردراسة تأثیر 

 
  الخالصة

لتحسین ) السكرمخلفات معمل (تتضمن ھذه الدراسة إمكانیة االستفادة من المخلفات الصناعیة 
والتي ) قرب مشروع مصفى بیجي(والمأخوذة من منطقة بیجي  ةجبسیاللتربة لص الھندسیة واالخ

تم حیث  %).35نسبة الجبس(بأنھا تربة غرینیة واطئة اللدونة عالیة المحتوى الجبسي توصف 
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 ) نورةال مادةمعظم مكونات ھذه المخلفات ھي (لمخلفات الصناعیة باستعمال امعاملة ھذه التربة 
ً  %)7و 5 ،3، 1(وبنسبة    .من التربة الجافة وزنا
وتحولھا إلى تربة عدیمة ) .P.I( أظھرت الدراسة أن المخلفات الصناعیة تقلل من دلیل اللدونة 
  .المخلفاتھذه من ) %5(عند نسبة ) non-plastic( اللدونة

زیادة في مقاومة االنضuغاط غیuر المحصuور للتربuة إضuافةً  یعمل علىھذه المخلفات  ان استخدام     
Effective shear strength parameters c` and φ) إلى زیادة معامالت قص التربة الفعالة ′

فuـي  نقصuان إلuىؤدي الصuناعیة یu بالمخلفاتنتائج فحص االنضمام ان معاملة التربة  أظھرتكما  ،(
كمuا أدت ھuذه  .(cv) ومعامuل االنضuمام  (cc)كuل مuـن دلیuـل االنضغuـاط  قلانضغاطیة التربـة حیث 
   .على انضغاطیة ونفاذیة التربة (Leaching) تاثیر عملیة الغسل المخلفات إلى التقلیل من 

 الھندسیة الخصائصوبصورة عامة یمكن اعتبار ھذه المخلفات ذات تأثیرات ایجابیة على 
  .الجبسیةللتربة 

  
  :المقدمة

وتتركuز فuي المنuاطق الجافuة وشuبھ الجافuة ، وتقuدر الترب الجبسیة واسعة االنتشuار فuي العuالم 
وفي العراق تشغل التuرب . )km2 850000(المساحة الكلیة التي تغطیھا ھذه التربة في العالم بحدود 

ان ھuذه  إلuىكمuا تشuیر الدراسuات  ،من مساحة القطuر الكلیuة %) 30(بأكثر من الجبسیة مساحة تقدر 
واتر علمuي فuي تحدیuد على الرغم من عدم وجود ت( .]3[،]2[،]1[ %) 36 -20( تتراوح بینالنسبة 

ً في جنوب العراق الجافة لمناطق االھوار  األراضيھذه النسبة وبخاصة في      ).حالیا
إحuدى  ، فھuيفي وقتنuا الحاضuر التي تواجھ العالمكل االمش احدمخلفات المعامل الصناعیة  تعد

العدید من المعامل التي تقوم اغلبھا  بطuرح  تنتشرمدینة الموصل  يف .لتلوث البیئةة در الرئیسیاالمص
مuuواد  أو سuuوائلوھuuذه المخلفuuات سuواء كانuuت علuuى شuكل منuuاطق قریبuuة منھuا مخلفاتھuا الصuuناعیة فuي 

مختلفuة وان تعuرض التربuة لمثuل  )وأمuالحقواعuد  ،حuوامض(تحوي على مuواد كیمیاویuة  فإنھا صلبة
ً الھندسیة سواًء كان ذلك سلباً ام  واصھاھذه المركبات تؤثر على خ   .]4[ إیجابا

لمعرفuة  تuأثیر ) یتھارغuم محuدود(تم في اآلونة األخیuرة إجuراء عuدد مuن البحuوث والدراسuات 
إمكانیuuة اسuuتخدام ھuuذه المخلفuuات فuuي تثبیuuت  ص الھندسuuیة للتربuuة اوخuuواالمخلفuuات الصuuناعیة علuuى ال

  .التربةالھندسیة لھذه  صالخواوتحسین 
حuuuuامض (صuuuuناعیة المخلفuuuuات تuuuuأثیر إحuuuuدى ال)  AL-Shalhomi,2000 [5](درس  

 حuي منطقة عكاشات على الخصائص الھندسیة للتربة الطینیuة والمuأخوذة مuن منطقuة من )الفسفوریك
ص الھندسuیة للتربuة صuائالمخلفات تعمل على تحسuین جمیuع الخواستنتج ان ھذه الموصل الحدباء في 
  .المعاملة بھا

مخلفuuuuuuات الشuuuuuuركة العامuuuuuuة لصuuuuuuناعة  بuuuuuuان )]6[ 2003،الصuuuuuuفاراللیلuuuuuuة و ( اسuuuuuuتنتج و
صuuuھا الھندسuuuیة عuuuن طریuuuق واتعمuuuل علuuuى تحسuuuین خالجبسuuuیة األسuuuمدة عنuuuد وصuuuولھا إلuuuى التربuuuة 
التربuuuة والمیuuuاه الصuuuناعیة ینuuuتج عنھuuuا عuuuدة أنuuuواع مuuuن  بuuuینسلسuuuلة مuuuن التفuuuاعالت الكیمیاویuuuة 

ط غیuuuuر اضuuuuغناألمuuuuالح التuuuuي بuuuuدورھا تعمuuuuل علuuuuى زیuuuuادة الكثافuuuuة الجافuuuuة العظمuuuuى وقuuuuوة اال
  .المحصور ومعامالت قص التربة الفعالة

مخلفات المیاه الصuناعیة والناتجuة عuن العدیuد مuن  انب ])4[ 2002،الكیكي(  توصل في حین 
الیرمuوك غuرب  لحuيص الھندسuیة للتربuة الطینیuة صuائعلuى الخ لھا تأثیر الموصل المعامل في مدینة

فقuuد حسuuنت خuuواص الuuرص للتربuuة باإلضuuافة إلuuى  وسuuلبیة ایجابیuuة لھuuا تuuأثیرات كuuان ، حیuuثالموصuل
أدت إلuى زیuادة نسuبة وضuغط االنتفuاخ فuي التربuة فضuالً عuن زیuادة دلیuل ولكنھuا تحسین قuوة تحملھuا 

  .االنضغاط 
مدینuة الواقuع فuي  معمuل السuكرل صuلبةالمخلفuات الصuناعیة ال إحuدىتuم اخuذ في ھuذه الدراسuة  
علuuى  تأثیرھuuامuuن الناحیuuة الكیمیاویuuة لتحدیuuد مركباتھuuا بغیuuة دراسuuة  ھuuذه المخلفuuات ، وحللuuتالموصuuل

مuن ة حیث یعتبر تثبیuت التربu. ص الھندسیة للتربةوااستخدامھا في تثبیت وتحسین الخ وإمكانیةالتربة 
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ً ة ضuغاطیة فحسuب بuل لتجنuب مشuاكل التربuة االنرخuولیس لتقویة التربuة ال األمور المھمة اذ ان  أیضuا
التربuuة مصuuدر الكثیuuر مuuن األضuuرار اإلنشuuائیة وبالتuuالي االقتصuuادیة وقuuد أثبتuuت الدراسuuات ان  ھبuuوط

ناجحuة لتثبیuت  ة وغیuر المطابقuة للمواصuفات بالمضuافات الكیمیائیuة ھuي عملیuةضuعیفمعاملة التربة ال
  ].7[وتحسین خصائصھا الھندسیة 

 تعانیuھلمuا  )Gypseous Silty Soil( غرینیة جبسuیةتربة  وھيبیجي تربة منطقة تم اختیار 
 Collapse(وخطuورة الظuاھرة االنھیاریuة القلیلuة تحملھuا  ةبسuبب قuو من مشاكل ھندسیةھذه التربة 

phenomena(  نuuي یمكuuاوالتuuة  مالحظتھuuك المنطقuuن تلuuة مuuیة القریبuuاریع الھندسuuم المشuuي معظuuف
  .)الخ...مشاریع الطاقة الكھربائیة و مشروع مصفى بیجي (

 إلیجuاد، وزنuاً مuن التربuة الجافuة)% 7و 5، 3، 1(التربة بالمخلفات الصuناعیة بنسuب  عوملت
ص صuuائخالuuرقم الھیuuدروجیني،  ،ص الدلیلیuuةصuuائخال(الخuuواص الھندسuuیة لھuuذه التربuuة علuuى  تأثیرھuuا
عملیuuة الغسuuل علuuى فضuuالً عuuن ذلuuك تuuم دراسuuة تuuأثیر ، )، قuuوة القuuص، خصuuائص االنضuuمامالuuرص

  .المخلفات الصناعیةخصائص االنضمام للتربة بعد معاملتھا ب
حیuuث ان تثبیuuت التربuuة ھuuي العملیuuة التuuي یuuتم بواسuuطتھا تحسuuین الخصuuائص المیكانیكیuuة او 

لغرض تحقیق متطلبات ھندسیة معینuة، وان نمuط التثبیuت یعتمuد بصuورة رئیسuیة الكیمیائیة او كلیھما 
او اسuuتقراریة الحجuuم ) Strength(تحسuuین القuuوة  مثuuلعلuuى نوعیuuة التربuuة والخصuuائص المطلوبuuة 

)Volume Stability( ةuuالدیموم ،)Durability ( ةuuوالنفاذی)Permeability( ،ـرائق وuuن الطuuم
 ,Lime, Cement( اإلسفلتالشائعة االستعمـال في تثبیت التـربة ھـي استخـدام النورة، االسمـنت، 

and Bitumen stabilization (افات كیمیاuتخدام مضuن اسuـالً عuةوفضuرى یuأخ )Chemical 
additives (]8[،]9[،]10[.  
الكیمیائیuuة فuuي عملیuuة تثبیuuت حuuول اسuuتخدام النuuورة والمضuuافات كثیuuرة دراسuuات  أجریuuتوقuuد 

من  دتحصل نتیجة لعدبالنورة التربة  تثبیتة عملی إن ].10[ ،] 9[نتائج مفیدة الاغلب  كانتو ،التربة
 Particle(تجمuع الحبیبuات : واھuم ھuذه التفuاعالت ھuي  ،التفاعالت التي تحدث بuین النuورة والتربuة

Aggregation (ل الuuوني ب، التفاعuuوزل)Pozzolanic Reaction ( ربنuuوالتك)Carbonation (
ھuuا وھنالuuك العدیuuد مuuن العوامuuل التuuي تلعuuب دوراً مھمuuاً ومuuؤثراً فuuي ھuuذه التفuuاعالت ومن .]11[، ] 9[

محتuuوى الطuuین ونuuوع المعuuادن الطینیuuة، نسuuبة  المuuواد العضuuویة، قیمuuة الuuرقم الھیuuدروجیني للتربuuة ، 
 .]12[ ن ظروف المعالجة واإلنضاجمحتوى األمالح الذائبة الكلیة في التربة فضال ع

ومن ھذا المنطلق تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا العلمیة والعملیة باعتبارھا تمثل الخطوة األولuى 
لحل عدة مشاكل منھا مشuكلة الuتخلص مuن النفایuات الصuناعیة بأفضuل الطuرق دون األضuرار بالبیئuة 

فuي معالجuة مشuاكل التuرب الضuعیفة ) ئیuةكمثبتuات كیمیا(المحیطة فضالً عن اسuتخدام ھuذه المخلفuات 
  .وبأقل كلفة ممكنة دون اللجوء إلى البدائل األخرى

 
  : والمواد المستخدمة طرق العمل 

جمیuuع الفحوصuuات التuuي سuuیتم التطuuرق إلیھuuا الحقuuاً حسuuب الطuuرق المعتمuuدة مuuن قبuuل  أجریuuت
األمریكیuة للطuرق والمواصuالت والجمعیة ) ASTM [13](المواد و  اتصوفحلالجمعیة األمریكیة ل

)[14] AASHTO ( ةuuفات البریطانیuuي المواصuuة فuuرق المدونuuوالط)[15] B. S. ( افةuuىإضuuإل 
  .مصادر كیمیاء التربة

قuوة االنضuغاط غیuuر المحصuور، فحuص القuuص المباشuر، وفحuuص وتجuدر اإلشuارة ان فحuuص 
عند المحتوى الرطوبي  )C25°(على نماذج بعد ساعتین من رصھا بدرجة حرارة  أجریتاالنضمام 

، 3، 1(              بعد معاملتھا بنسب مختلفة من المخلفات الصuناعیةاألمثل والكثافة الجافة العظمى 
بدرجuuة حuuرارة  سuuاعة) 48( ھuuذه التجuuارب علuuى نمuuاذج تuuم إنضuuاجھا لمuuدة أجریuuتكuuذلك  .)%7و 5
)°C49 ( ین . املةعلى خصائص التربة المع اإلنضاجعملیة  تأثیروذلك لدراسةuتفي حuة  أجریuعملی

، یومuان فقuطولمuدة ) C49°(لفحص االنضمام والمنضجة بدرجة حuرارة  المھیأةالنماذج  الغسل على
مuرات یومیuاً ولمuدة ) 10(وان عملیة الغسل قد تمت من خالل تبدیل الماء الموجود في خلیة الفحuص 

  .[6] یوم) 15(
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  :كما تم في ھذا البحث استخدام المواد التالیة
تم استعمال ماء اإلسuالة فuي جمیuع التجuارب إال مuا نصuت علیuھ طرائuق الفحuص باسuتخدام : الماء -1

   .  Distilled waterالماء المقطر
 Gypseous)               غرینیuةجبسuیة ھuي تربuة التربة المسuتخدمة فuي ھuذه الدراسuة : التربة -2

Silty Soil)  ذت )%35نسبة الجبس([2]واطئة اللدونة عالیة المحتوى الجبسيuن ، أخuة مuذه التربuھ
 الخصuuائص الفیزیائیuuة والكیمیائیuuةیبuuین ) 1(والجuuدول  .)قuuرب مشuuروع مصuuفى بیجuuي(مدینuuة بیجuuي 

  .للتربة الطبیعیة المستخدمة في البحث
 

   
  .الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة الطبیعیة المستخدمة في البحث )1(الجدول 

  النتیجة المواصفات  نوع الفحص

  حدود أتربیرك
  L. L         % (  (ASTM D423-66)  35(حد السیولة 
  P. L          % (  (ASTM D424-59)  24(حد اللدونة 

  P. I% (   ---  11(دلیل اللدونة 
  L.S                  % (       (B.S 1377-1967)  5.1(االنكماش الخطي 

  Gs                         (       (ASTM D854-58)  2.62(الوزن النوعي 

  تصنیف التربة
 U.S.C.S(   --- CL(حسب نظام التصنیف الموحد 

حسب نظام التصنیف الجمعیة األمریكیة 
  AASHTO C.S(   --- A-2-6 (1)(للطرق 

  التحلیل الحبیبي
  

   ملم 4.76> % الحصى  

(ASTM D422-63) 

0  
  12  ملم  4.76 ≤% الرمل < ملم  0.074
  50  ملم  0.074 ≤% الغرین < ملم  0.005
  38  ملم C % (≥ 0.005(الطین 

  Activity) (A = P.I / C(   ---  0.5(الفعالیة 

الفحوصات 
  الكیمیائیة

  35  (Earth Manual)                  %نسبة الجبس 
  1.85  (B.S 1377-1975)         % نسبة المواد العضویة 
  T.S.S   % (  (Earth Manual)  32(األمالح الذائبة الكلیة 

  PH- value(       (Eades and Grim)  8.65(الرقم الھیدروجیني 
 
 
والخمیuرة معمuل السuكر  –استخدمت مخلفات الشركة العامة لصناعة السكر  :المخلفات الصناعیة -3

في الموصل، حیث یقوم ھذا المعمل عن طریق وحداتھ المختلفة بطرح عدة أنواع من المخلفات منھuا 
الغازیة والصلبة والسائلة وقد تم التطرق في ھذه الدراسة إلى مخلفات النuورة فقuط والتuي ھuي عبuارة 

ھ فuي تحضuیر والتي یقuوم المصuنع باسuتخدام) CaCO3(عن مخلفات صلبة وناتجة عن حجر الكلس 
والتي یستفاد منھا فuي تنظیuف إحuدى الوحuدات التشuغیلیة فuي المعمuل باإلضuافة ) Ca(OH)2(النورة 

طuن مuن ھuذه المخلفuات سuنویاً فuي ) 1000-500(إلى مواد عدیدة أخرى ، حیث یتم طرح ما یقارب 
غلuب األحیuان حاالت التشغیل االعتیادیة للمصuنع، ویقuوم المعمuل بتكuدیس ھuذه المخلفuات والتuي فuي ا

تشكل عبئاً على الشركة بسuبب كمیاتھuا الكبیuرة وفuي حuاالت نuادرة تقuوم الشuركة ببیعھuا إلuى محuالت 
 .یبین التحلیل الكیمیائي لھذه المخلفات) 2(الدباغة بأسعار زھیدة جداً، والجدول 
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  .المستخدمة في البحث )مخلفات معمل السكر( التركیب الكیمیاوي للمخلفات الصناعیة) 2(الجدول 
Ca(OH  المكونات )2  CaO CaCO3 Al2O3 Fe2O3 SiO2 MgO H2O Others 

  1.67  0.1  3.15  16.9  0.44  14.9  12.74  6.5  43.6  (%) النسبة
 

  :النتائج والمناقشة
  -:للتربة الفیزیائیة والكیمیائیةص صائالخبعض الصناعیة على المخلفات تأثیر  -1

  .)حدود أتربیرك( الخصائص الدلیلیة -:أوالً 
حد تؤدي إلى انخفاض في قیم التربة  إلىزیادة نسبة المخلفات المضافة ان یبین  )3(الجدول     

تفاعل  إلىدلیل اللدونة وتعلیل ذلك یعود  ھذا ما یقلل منفي حین یزداد حد اللدونة و) L.L(السیولة 
تكتل  ودي إلىیمع التربة وھذا التفاعل ) التي تعتبر أحد العناصر الرئیسیة في المخلفات(النورة 

 األیونیةسمك طبقة  یحدث تبادل ایوني على سطح جزیئات التربة مما یقلل منكما جزیئات التربة 
او اكثر %) 5(كما یالحظ ان التربة أصبحت غیر لدنة عند معاملتھا بنسبة  ].10[ ،] 16[ المزدوجة

 .)ML(إلى  ) ML-CL(مخلفات وتحول تصنیفھا من
  

  .تأثیر المخلفات على الخصائص الدلیلیة للتربة) 3(الجدول 
  نسبة المخلفات

(%)  
  (%)حدود اتربرك 

    )L.S( 
(%)     

التصنیف حسب نظام 
)U.S.C.S (  )L. L (  )P. L (  )P. I (  

0 35 24 11 5.1 CL-ML 
1 32 25 7 3.8 ML 
3 30 27 3 2.1 ML 
5 N.P. - - 
7 N.P. - - 
  

ً ثانی    :الرقم الھیدروجیني للتربة -:ا
قیمة الرقم  ازدیادان المخلفات الصناعیة ومع زیادة نسبتھا في التربة ادت إلى ) 4(یبین الجدول      

ان ارتفاع الرقم . وذلك لكون ھذه المخلفات قاعدیة) زیادة قاعدیتھا(الھیدروجیني للتربة 
 ً    ].16[ ،] 12[ على قابلیة التربة للتفاعل مع النورة جیداً  ومؤشراً  الھیدروجیني للتربة یعطي انطباعا

 
  .تأثیر المخلفات على قیمة الرقم الھیدروجیني للتربة) 4(الجدول 
(%)نسبة المخلفات المضافة   0 1 3 5 7 

(PH-value)  الرقم
 12.14 11.86 10.81 9.34 8.65  الھیدروجیني

  
  :تأثیر المخلفات الصناعیة على خصائص الرص للتربة  -2

یبین ) 5(یمثل منحنیات الرص للتربة الطبیعیة والمعاملة بالنورة كما ان الجدول ) 1(الشكل      
الجافة العظمى والمحتوى الرطوبي األمثل لكل نسبة مخلفات مضافة حیث یالحظ مقدار الكثافة 

نقصان في قیمة الكثافة الجافة العظمى وھذا یمكن إرجاعھ إلى حصول تكتل وتجمع لجزیئات التربة 
)flocculation ( مما یؤدي إلى صعوبة الرص حیث یعتبر تكتل التربة عند إضافة النورة إلیھا من

ت التي تحدث بین التربة والنورة ،  كما یالحظ زیادة في المحتوى الرطوبي األمثل أول التفاعال
تحتاج إلى ماء إضافي لعملیة ) النورة(بزیادة نسبة المخلفات المضافة وھذا یعود إلى ان المخلفات 

   ].hydration] (17(التمیؤ 
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  .ومقاومة االنضغاط غیر المحصور تأثیر المخلفات على خصائص الرص) 5(الجدول 
 7 5 3 1 0  (%)نسبة المخلفات الصناعیة 

 
خصائص 
  الرص

 14.5 14.2 14.5 13.5 13.0  (%)  المحتوى الرطوبي األمثل
 17.8 17.6 17.44 17.3 17.1  (kN/m3) الكثافة الجافة العظمى

مقاومة االنضغاط غیر 
  (kN/m2)المحصور 

2 hours @ 25oC 540 565 575 620 600 
48 hours @ 49oC 540 1210 1850 2620 2550 

  
  :على مقاومة االنضغاط غیر المحصور للتربة المخلفات الصناعیةتأثیر  -3

أظھرت نتائج فحص االنضغاط غیر المحصور لنماذج التربة المعاملة بنسب النورة المختلفة      
تحسن كبیر في قیم ھذه المقاومة وكما  (49oC)وخاصةً التي تم إنضاجھا لمدة یومین بدرجة حرارة 

ان سبب زیادة المقاومة مع زیادة درجة الحرارة خصوصاً ). 2(والشكل رقم ) 5(مبین بالجدول 
وفترة اإلنضاج عموماً، یعود الى أن رفع درجة حرارة یؤثر على التفاعالت الكیمیائیة التي تحدث 

ً تعجیل في التفاعالت  وھذا بدوره أكسب النماذج زیادة في , البوزوالنیةبین التربة والنورة مسببا
كما یالحظ أن مقاومة االنضغاط غیر المحصور تقل مع زیادة نسب . [19]،[18]مقاومة االنضغاط 

تعمل على   ( Cohesion less Material)النورة المضافة، بسبب كون النورة مادة غیر متماسكة
ان نسبة النورة  كما یالحظ. [20]تقلیل مقاومة االنضغاط غیر المحصور عند عدم تفاعلھا مع التربة 

، اذ أعطت أعلى (Illinois Procedure)حسب طریقة الینویزوذلك %) 5(المفضلة للتثبیت ھي 
  .قیمة لمقاومـة االنضغـاط غیر المحصور

  

  
 
 

عالقة المحتوى الرطوبي مع الكثافة الجافة للتربة الطبیعیة والمعاملة ) 1( الشكل
  . الصناعیةبالمخلفات 
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  :على معامالت القص للتربةالمخلفات الصناعیة تأثیر   -4

  نuuوع القuuص المباشuuر  تجربuuة عuuن طریuuق إجuuراء معuuامالت القuuص للتربuuة الفعالuuة إیجuuاد تuuم
وقuuد بینuuت النتuuائج بuuان  .)4&3(والشuuكالن رقuuم  (6)والنتuuائج مبینuuة فuuي الجuuدول) مبuuزول –انضuuمام (

 وزاویuة االحتكuاك الuداخلي الفعالuة (ć) تؤدي الى زیادة كuل مuن التماسuك الفعuال اإلضافةزیادة نسب 
(ǿ).  ةuuل التربuuوة تحمuادة قuuي زیuuبب فuین ان السuuدث بuuذي یحuuل الuن التفاعuuاتج عuuات نuة بالمخلفuuالمعامل

طویuل ممuا المuدى ال والذي یزداد على) ساعة 48( النورة وجزیئات الطین الموجودة في التربة خالل
وھuذا  الuبعض تuربط جزیئuات التربuة مuع بعضuھا) Cementation bonds( ینuتج عنuھ مuواد رابطuة

كمuا یالحuظ ان تuأثیر المخلفuات علuى  .[9]للتربuة المعاملuةعطي التماسك والمقاومة ی التفاعل ھو الذي
بدرجuة وخاصةً للنماذج المنضuجة  زاویة االحتكاك الداخلي رنةً معامققیمة التماسك للتربة قلیل نسبیاً 

  .ساعة) 2(لمدة  )C25°(حرارة 
 

  .تأثیر المخلفات الصناعیة على معامالت قص التربة) 6(الجدول 
 7 5 3 1 0  (%) نسبة المخلفات الصناعیة

معامالت 
قص 
 التربة
  الفعالة

 
2 hours 
@ 25oC 

ć  
(kN/m2) 5 5 6 8 7 

ǿ  
(degree) 32 33 35 37 36 

48 hours 
@ 49oC 

ć  
(kN/m2) 5 9 13 19 18 

ǿ  
(degree) 32 35 40 44 42 

   .غیر المحصور للتربة مقاومة االنضغاطتأثیر المخلفات على ) 2(الشكل 
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التماسك الفعالقیمة تأثیر المخلفات على ) 3( الشكل

زاویة االحتكاك الداخلي الفعالةقیمة تأثیر المخلفات على ) 4( الشكل
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  :للتربة خصائص االنضمامعلى المخلفات الصناعیة تأثیر   -5
الصuuناعیة علuuى خصuuائص  المخلفuuاتان تuuأثیر  (7)المبینuuة فuuي الجuuدول  یالحuuظ مuuن النتuuائج

ً  )االنضغاط األحuادي المحuور( االنضمام وخاصuةً التuي تuم إنضuاجھا لمuدة سuاعتان  للتربuة قلیلuة نسuبیا
ً  (25oC)بدرجة حرارة  فuي قuیم كuل انخفuاض في نسبة الفراغات األولیة و زیادة نالحظ ، لكن عموما

الشuكل رقuم /[(k)معامuل النفاذیuة و (Cs)دلیل االنتفuاخ ، ])5(الشكل رقم / [(Cc)من دلیل االنضغاط 
الصuناعیة والتuي لھuا قابلیuة  المخلفuات إلضuافة المواد الرابطة نتیجuةوسبب ذلك یعود الى تكون  ])6(

بسuuبب التفuuاعالت وملئھuuا  (Gel) كمuuا ان تبلuuور ألمuuاده الھالمیuuة  مuuن جزیئuuات التربuuةاقuuل انضuuغاط 
  .[21]،[18]للفراغات عامل أخر لیقلل من انضغاطیة التربة ونفاذیتھا

  
  :المعاملة بالمخلفات الصناعیة للتربة خصائص االنضمامتأثیر عملیة الغسل على   -6

االنضuuuمام للتربuuuة الطبیعیuuuة والمعاملuuuة بالمخلفuuuات یبینuuuان قuuuیم خصuuuائص  (8)و (7)الجuuuدوالن 
سuuاعة قبuuل وبعuuد عملیuuة الغسuuل باسuuتخدام ) 48( لمuuدة) C49°(والمنضuuجة بدرجuuة حuuرارة  الصuuناعیة

یالحظ من النتائج ان قیم كل من نسبة  .[6]،[4]الموجود في خلیة فحص االنضمام طریقة تبدیل الماء
تuزداد للتربuة الطبیعیuة والمعاملuة نتیجuةً لعملیuة  (k)ومعامل النفاذیة  (Cc)الفراغات، دلیل االنضغاط 

الغسل وذلك بسبب عملیة ذوبان الجبس أو األمالح الموجودة في التربة والمخلفات وانحاللuھ أو بقائuھ 
من التربة مما یؤدي إلى زیuادة نسuبة  ھفي الماء كمادة غیر متماسكة أو كمادة ضعیفة وزوال جزء من

إال أنة بصuورة عامuة یمكuن مالحظuة ان تuأثیر عملیuة . [23]،[22]ضغاطالفراغات وبالتالي دلیل االن
رنuةً مuع التربuة غیuر اقلیuل فuي التربuة المعاملuة بالمخلفuات مق انضuغاطیة التربuة ونفاذیتھuاالغسل علuى 

 .[19]المعاملة
  

  
  .معامالت االنضمام للتربة/تأثیر المخلفات الصناعیة على خصائص) 7(الجدول  

نسبة المخلفات 
  (%)الصناعیة 

  معامل النفاذیة خصائص االنضمام
k x10-10 
(cm/sec) eo  cc cs 

mv x10-3 
(m2/kN) 

0  0.397 0.036 0.014 4.0 2.0 

Curing: 2 hours @ 25oC 
1  0.412 0.035 0.014 3.5 1.7 
3  0.441 0.034 0.013 2.8 1.2 
5  0.463 0.033 0.011 2.0 0.8 
7  0.491 0.035 0.010 1.8 0.7 

Curing: 48 hours @ 49oC 
1  0.412 0.033 0.013 2.4 1.0 
3  0.441 0.030 0.011 1.2 0.3 
5  0.463 0.024 0.010 0.1 0.01 
7  0.491 0.028 0.009 0.2 0.02 
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  .لتربةا معامل نفاذیة

  .للتربة دلیل االنضغاط
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معامل نفاذیةقیمة تأثیر المخلفات على ) 6( الشكل

دلیل االنضغاطقیمة تأثیر المخلفات على ) 5( الشكل
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  معامالت االنضمام للتربة المعاملة /تأثیر عملیة الغسل على خصائص) 8(لجدول ا
   .لمدة یومان (49oC) بالمخلفات الصناعیة والمنضجة بدرجة حرارة

نسبة المخلفات 
  (%)الصناعیة 

  معامل النفاذیة خصائص االنضمام
k x10-10 
(cm/sec) eo cc 

mv x10-3 
(m2/kN) 

0  0.53 0.096 5.7 2.6 
1  0.451 0.047 3.8 1.7 
3  0.465 0.038 2.0 0.6 
5  0.470 0.030 0.7 0.09 
7  0.501 0.031 0.5 0.1 

  
  :االستنتاجات 

  -:الصناعیة التي تم دراستھا أدت إلى المخلفاتزیادة نسبة من خالل ھذه الدراسة تم التوصل إلى أن 
  .خفض قیمة حد السیولة وزیادة في قیمة حد اللدونة وبالتالي خفض دلیل اللدونة .1
  .زیادة في قیمة الرقم الھیدروجیني للتربة .2
  .نقصان في قیمة الكثافة الجافة العظمى للتربة وزیادة في نسبة المحتوى الرطوبي األمثل .3
ومعuامالت قuص   (U.C.S)زیادة قوة التربة، وذلuك بزیuادة مقاومuة االنضuغاط غیuر المحصuور .4

 ).ć  ،ǿ( التربة الفعالة
 .(Cs)دلیل االنتفاخ و (Cc)نقصان في دلیل االنضغاط  .5
 .عملیة الغسل على انضغاطیة ونفاذیة التربة تأثیرتقلل من  .6

وان  التربuة الجبسuیةص صuائعلuى تحسuین خ ھذه المخلفات عملuت وبشuكل كبیuر جuداً فان  وأخیراً      
 ألنھuامن المخلفات تعتبر ھي نسبة التثبیت المثلى والتي یمكن استخدامھا مع ھذه التربة، %) 5(نسبة 

 أصuuبحوانعuuدام لدونuuة التربuuة عنuuد ھuuذه النسuuبة بحیuuث  ، اقuuل انضuuغاطیةللمقاومuuةأعطuuت أعلuuى قیمuuة 
 متطلبuاتوغیرھuا وحسuب  األسuاسباإلمكان إستخدامھا في األعمuال الترابیuة كطبقuات أسuاس وتحuت 

  .المواصفات وما تقرهالعمل 
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