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Abstract 

       This research includes complete study of the laboratory examinations for 
soil layers and its engineering properties for certain areas of Baghdad city 
(Alkadhimya, Alaitaifiya, and Alhurriya). The soil was classified according to 
USCS and showed the soil is considered as a non homogenous  Because of the 
presence of multiple chemical materials in the soil, some chemical examinations 
have been done such as sulphate percentage, gypsum content, total soluble salts, in 
addition to the amount of acidity and alkality (pH) in the soil. In this research the 
direct shear test was used to obtained to value (cohesion and internal friction angle) 
for the soil in both natural situation and      (24 hour) in water soaked situation. The 
laboratory tests results showed that these soils have high bearing capacity was 
varied between (1200 --- 3000) kPa while (760 --- 1000) kPa at soaking state and 
that the parameters of shear (cohesion and internal friction angle) decrease when 
soaked in water but the main decrease was in cohesion value. Soaking of soils 
reduced cohesion by approximately (2-2.5) folds, while the angle of internal 
friction exhibited marginal reduction 
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 تأثيرات الغمر على خواص قوى القص وقابلية التحمل للتربة              

لخ�صةا  
يتض�من ھ�ذا البح��ث دراس�ة ش��املة للفح�وص المختبري��ة لطبق�ات الترب��ة وخواص�ھا الھندس��ية          

بعد أن تم أخذ عين�ات م�ن تل�ك الترب�ة ) الحرية والعطيفية ,الكاظمية (لمناطق معينة من مدينة بغداد 
وق�د ص�نفت الت�رب حس�ب . عن طريق حفر ا+بار في تل�ك المن�اطق م�ن بغ�داد ومن أعماق مختلفة 

نظ��ام التص��نيف الموح��د ولجمي��ع ا/عم��اق حي��ث بين��ت الدراس��ة ب��ان الترب��ة تعتب��ر م��ن الت��رب غي��ر 
المتجانس��ة وبع��د ذل��ك ت��م إج��راء الفحوص��ات الفيزياوي��ة عليھ��ا  ونظ��راً لوج��ود العدي��د م��ن الم��واد 

نس�بة ا/م�>ح ,أجري�ت بع�ض الفحوص�ات الكيميائي�ة مث�ل نس�بة الكبريت�ات الكيميائية في الترب�ة فق�د 
اس�تخدم ف�ي ھ�ذا . إض�افة إل�ى مق�دار الحامض�ية والقاعدي�ة ف�ي الترب�ة ,نسبة الجبس , نالقابلة للذوبا

) التماس�ك وزاوي�ة ا?حتك�اك ال�داخلي ( لمعرف�ة ق�يم مع�ام>ت الق�ص  رالبحث فحص الق�ص المباش�
س��اعة ) 24( ةالحال�ة الطبيعي��ة وا/خ�رى الترب��ة مغم�ورة ف��ي الم�اء لم��د: ول��ى للترب�ة ف��ي ح�التين ا/

وقد بينت نتائج الفحوص المختبرية إن ھذه الترب تعتبر ذات قوة تحم�ل جي�دة بع�د , ومقارنة النتائج 
, وان معام>ت القص تقل عند الغمر في الم�اء .إن تم حساب قابلية التحمل للترب ولجميع ا/عماق 

وزاوي�ة أم�ا ق�يم , م�رة ) 2.5-2(حي�ث ق�ل بمق�دار ) التماس�ك(نقصان الرئيسي كان ف�ي ق�يم ولكن  ال
                        . ا?حتكاك الداخلي فإنھا قلت ولكن بمقدار طفيف

 
 
 
 
 


