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  الخالصة

ة  اآلتـي المتغيرات  تأثير  تحت  بالنورة  معاملة  جبسية  لتربة  الشد  مقاومة  دراسة  إلى  البحث  : يهدف هذا 
الحرارة ظروف اإل درجة  تشمل  التي  اإلنضـاج   (250 ,49 ,60)نضاج  وم  (2 ,15 ,30 ,90 ,180)وفترة   ـي

الجاف  الجانب  يمثل  الذي  الرطوبي  ة،   ,والمحتوى  المثبـت ة  للترـب المعدل  الرص  منحني  واألمثل من  الرطب 
التربة مقاومة شد  على  والتجفيف  الترطيب  دورات  تأثير كل من  دراسة  تمت  إلى ذلك  إضـافة  ت. إضافة  مت 

النورة هي  نسب من  المثلى هي  (2 ,3 ,4 ,6 %)أربعة  التثبيت  نسبة  ووجد أن  التربة،  رت  %). 3(إلى  أظـه
رة       وفـت رارة  ـح ة  درـج ادة  زـي ع  ـم المثبتة  للتربة  الشد  مقاومة  خصائص  تحسن كبير في  حصول  النتائج 

لفترة . اإلنضاج إنضاجها  التي تم  النماذج  درجتي الح) 180(ماعدا  وعند  يم    (490 ,600)رارة يوم  ـق ل  ولـك
الرطوبي دة   , المحتوى  لـم إنضـاجها  التي تم  النماذج  مقارنةً مع  النماذج  مقاومة هذه  انخفاض في  حصل  إذ 

رارة    , يوم) 90( الـح ـة  بدرج ـجة  المنض للنماذج  بالنسبة  الشد  مقاومة  الزيادة في  استمرت   (250)في حين 
اإلنضاج فترات  الترط.ولكافة  دورات  لتأثير  المعاملة بالنسبة  للتربة  الشد  مقاومة  خصائص  والتجفيف في  يب 

إلى , بالنورة التربة  نماذج  تعريض  والتجفيف) 15(فقد تم  الترطيب  ة  .  دورة من  مقاوـم النتائج أن  أظهرت 
تراوحت بين  بنسبة  الدورات  انخفضت مع    .( 2- 64 %)الشد 

الجبسية: المرشدةالكلمات  الشد, التربة  اإلنضاج, مقاومة  والتجفيف, الديمومة, ظروف  الترطيب    .دورات 

Tensile Strength of Lime Stabilized Gypseous Soil 

Abstract 
This work aims to study the properties of tensile strength of lime stabilized gypseous 

soil considering to the following variables: curing conditions which include the temperature 
and  duration of curing and initial water content. In addition, the effect of wetting and 
drying cycles on the tensile strength was carried out. The soil was stabilized with a (3%) 
lime as a results of the unconfined compressive strength. The results indicated a significant  
improvement of the tensile strengths, and increases with the curing temperature and 
duration. When the curing duration extended to (180) days at (49, 60C0), a reduction in the 
tensile strength occurred as compared with the samples cured for (90) days. The effect of 
drying and wetting cycles on the tensile strength for the lime treated soil were investigated. 
The treated samples were subjected to (15) cycles of drying and wetting, the results showed 
a reduction in the tensile strength varied between (2-64 %). 
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