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Abstract: 
Time-dependent deformation and stress relaxation in soils are important in a variety of 
geotechnical problems where long-term behavior is of concern. 
       Previous studies on soils showed that the magnitude of delayed compression 
(creep) is controlled by compressibility and soil sensitivity in addition to 
preconsolidation.   
       In this paper, the time-dependent behavior of gypseous soils is investigated. The 
soils used in this study were brought from three locations at Al-Tar region west of Al-
Najaf city in Iraq. These soils had gypsum content of (66%, 44% and 14.8%). The 
mineralogical and chemical properties of the soils were determined.  
       Two series of tests were performed. In the first, collapsibility characteristics were 
investigated for a long period (60 days) by conducting single and double oedometer 
tests. In the second series, the effect of relative density on collapse with time was 
investigated. The samples were compacted to 40%, 50% and 60% relative density and 
then tested.   The results of collapse tests showed that the relationship between the 
strain and logarithm of effective stress has two vertical lines. The first one represents 
the collapse settlement taking place within 24 hours, while the second one represents 
the long-term collapse. The collapse potential in both single and double oedometer 
tests increases when the gypsum content increases from (14.8%) to (66%) and when 
the initial void ratio increases. 

The results of double oedometer tests showed that the relationship between the 
collapse potential and logarithm of time, for samples loaded to 800 kPa for 60 days, 
consist of three distinct segments. The first segment is represented by a curve concave 
downward in which the compressibility gradually increases. The second segment is a 
straight line with a higher increase in the strain. The third segment which refers to 
creep collapse depends on the gypsum content. Gypseous soil with low gypsum 
content (14.8%) exhibited significant decrease (5.21% at 24 hours to 7.16% at 60 days)  
in collapse potential with time.  
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  :الخالصة

إن التشوهات المعتمدة على الزمن و تراخي االجهادات في التربة مهمة في العديد من المسائل 
لقد بينت الدراسات السابقة على التربة أن مقدار . الجيوتقنية حيث يعتبر السلوك طويل األمد معتمدا

مسيطر عليه من خالل انضغاطية و حساسية التربة إضافة إلى التحميل  )الزحف(االنضغاط المتأخر 
  .المسبق

في هذا البحث، تم تحري السلوك طويل األمد لتربة جبسية، و قد جلبت نماذج التربة   
و قد احتوت هذه الترب . المستعملة من ثالثة مواقع في منطقة الطار غرب مدينة النجف في العراق

على التوالي، و حددت الخصائص المعدنية و %) 14.8و % 44و  %66(نسب جبس مقدارها 
  .الكيميائية لهذه الترب

أجريت سلسلتان من التجارب، في األولى تم البحث عن الخصائص االنهيارية لزمن طويل   
و في السلسلة الثانية درس تأثير . من خالل إجراء فحص األويدوميتر المنفرد و المزدوج) يوما 60(

نسبية على الخواص االنهيارية مع الزمن، حيث تم رص النماذج إلى كثافة نسبية مقدارها الكثافة ال
و قد بينت نتائج فحص االنهيار أن العالقة بين . ثم أجريت الفحوص عليها% 60و % 50و % 40

 االنفعال و لوغاريتم اإلجهاد المؤثر تتكون من خطين شاقوليين، يمثل الخط األول هبوط االنهيار الذي
و يتزايد احتمال االنهيار في كل من . ساعة بينما يمثل الثاني االنهيار طويل األمد 24يحدث خالل 

و كذلك مع %) 66(إلى %) 14.8(فحص األويدوميتر المنفرد و المزدوج مع تزايد نسبة الجبس من 
قة بين احتمال كما بينت نتائج فحص األويدوميتر المزدوج أن العال. زيادة نسبة الفراغات االبتدائية

يوما تتألف من ثالثة أجزاء  60كيلوباسكال لمدة  800االنهيار و لوغاريتم الزمن لنماذج حملت إلى 
بمنحني متجه لألسفل تتزايد خالله االنضغاطية تدريجيا،  و الجزء  األول منفصلة، حيث يمثل الجزء

الجزء الثالث الذي يمثل انهيار الثاني يكون خطا مستقيما يتزايد خالله االنفعال بشكل كبير، أما 
و قد أظهرت التربة الجبسية ذات المحتوى الجبسي الواطئ . الزحف فيعتمد على المحتوى الجبسي

% 7.16ساعة إلى  24خالل % 5.21(تناقصا واضحا في احتمال االنهيار مع الزمن %) 14.8(
  ).يوما 60خالل 

 
 


