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Abstract 
         In this work, the comparison between the values of bearing capacity of soil 
determined by two different methods, the first method is field plate load test and the 
second method is several laboratory tests. The study find out that the allowable bearing 
capacity estimated from the first method widely near from its value computed by second 
method. Also this study confirm the probability of using Plate load test for estimating 
soil bearing capacity for small jobs and shallow layer depth to avoid using 
comprehensive soil investigation and economizing both cost and time. Empirical 
relation ship for bearing capacity estimation achieved from the results of the two 
methods by using stiff brown silty clay soil at Erbil governorate - north of Iraq.  
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 الموقعیة و المختبریة  قابلیة التحمل للتربة من الفحوصأحتساب قیمة
 

 الخالصة
  

تمت المقارنة بين قيمتي قابلية التحمل للتربة والتي تم الحصول عليها من أجـراء     في هذا البحث،          
بواسطة اجراء  )مختبري(وهو فحص تحمل الصفيحة والثاني) موقعي(النوع االول,لفحوصنوعين من ا

عدد من الفحوص المختبرية حيث وجد بأن قابلية تحمل التربة المسموحة المحسوبة بالطريقـة االولـى          
وتم التوصل من خالل هـذه الدراسـة        .تقترب بشكل واسع من قيمتها عند حسابها بالطريقة المختبرية          

 الى أثبات أمكانية استخدام فحص تحمل الصفيحة لتخمين قابلية تحمل التربة لألعمـال الـصغيرة                أيضا
والطبقات القليلة العمق واالستغناء عن استخدام تحريات كاملة للتربة تقليال للكلفة والوقت مـن خـالل                

ـ   التوصل الى عالقة رياضية ستخدمين بـذلك  تربط بين قيمة تحمل التربة المحسوبه بكلتا الطـريقتين م
  . نموذج  لتربة طينية صلبة من محافظة اربيل في شمال العراق
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