
                2010 ،22العدد ،28 المجلد ،مجلة الهندسة والتكنولوجيا
 

 
بغداد/الجامعة التكنولوجية ،قٌسم هندسة البناءواالنشاءات*  

1142 

  بعض التأثیرات السلبیة لمیاه الصرف الصحي على التربة الطینیة
 

  *و   شیماء طارق كاظم   *غیداء یاسین رشید
  22/2/2010 :تاریخ التقدیم

  2/9/2010:تاریخ القبول

 
  الخالصة

الخواص الفیزیائیة و الكیمیائیة  بعض تتضمن ھذه الدراسة تأثیر میاه الصرف الصحي على
و المباني عندما  عرفة مقدار تأثیرھا على خواص االنضمام و على اسس المنشأتللتربة الطینیة و م

غل المیاه االسنة في التربة تغلللمیاه تحتھا نتیجة لتكسر انابیب الصرف الصحي أو نتیجة ل تعاني تسرب
  .ي لم یباشر في بنائھاتالوروكة المتعلى االراضي  النسیاب المیاه أو

بین االول م وتمت النمذجة بأسلو) 1.5 -1(الجامعة التكنولوجیة وبعمق  في قعتم أخذ نماذج التربة من مو
تلك المیاه بالتغلغل و الجریان خالل بمیاه الصرف الصحي و سمح ل ھاغمرتم  بأخذ عینات غیر مشوشة

  .شبعت بمیاه الصرف الصحي لتخمیرھا التربة، الثاني أخذ عینات مشوشةنموذج 
نتیجة ھذه  و قد اظھرت) CL-ML( ذات لدونة واطئة غرینیة طینیةھا توصف تربة ھذه الدراسة بأن

أشھر زیادة ایوني الكلوریدات و الكبریتات خالل االشھر االولى ثم انخفاضھا ) 10(الدراسة التي دامت 
زیادة في تركیز ایون الكاربونات على طول فترة الدراسة و زیادة  في االشھر االخیرة ، و لوحظ

  .كنتیجة متوقعة لطبیعة میاه المخلفات المحتوى العضوي
و  ومؤشر اللدونة اللدونة ،أظھرت نتائج معاملة التربة بمیاه الصرف الصحي الى زیادة في حد السیولة 

 نتیجة مع الزمن للتربة في الوزن النوعي نقصانو لوحظ  وجود  للنموذجین المشوش و غیر المشوش
انخفاض في ضغط و و لوحظ زیادة في نسبة الفراغات. لمحتویات میاه الصرف الصحي الكیمیائیة

ناتج عن ذوبان االمالح الذائبة و تكسر االواصر الفیزوكیمیائیة عند تسلیط الضغط  ضمام المسبقاالن
 ازداداط التربة حیث في انضغ زیادةكما تبین من خالل النتائج . حتوى الكاربونات في التربةمعلى 

 .)Cr( في قیم مؤشر االنتفاخو ارتفاع   )Cc( مؤشر االنضغاط
    

Some Negative Effects of Wastewater on Clayey Soil  
  

Abstract  
         This study deals with the effect of wastewater on some physical, chemical and 
consolidation properties of clayey soil and investigates the effect of wastewater flow 
beneath buildings’ and structures’ foundations due to; breaking of wastewater pipes, 
the permeation of sewage water in to the soil, or its flow on the land that hasn’t been 
constructed yet. 
Soil samples have been taken from the University of Technology site at a depth (1 – 
1.5) m and the preparation of samples were in two manners: the first by taking 
undisturbed samples which have been flooded with wastewater that allowed to 
permeation and flow through soil sample, the second, by taking disturbed samples 
saturated with wastewater to ferment. 
The soil that used in this study was silty clay with low plasticity (CL-ML) and the 
result of this study which lasted for (10) months showed an increase in the chlorides 
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and sulphates ions during the first months and then decreased, it has been noticed an 
increase in the concentration of carbonates ions along the period of study and an 
increase in organic matter due to wastewater nature. 
The results of soil- wastewater interaction showed an increase in liquid limit, plastic 
limit and plasticity index for both undisturbed and disturbed samples and the specific 
gravity of soil decreased due to wastewater chemical contents. The void ratio has been 
increased and preconsolidation pressure decreased which may be attributed to the 
dissolution of soluble salts and the influence of carbonate bonding that may be broken 
when subjected to load. Also, the results showed an increment in the ability of soil to 
be compressed when soil compression index (Cc) increased and soil swelling index (Cr) 
increased, too.  
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