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  الخالصه
والمادة ) سماد حیواني(تم في ھذا البحث دراسة مدى تأثیر اضافة المادة العضویة بأستخدام          

ح دود  (عل ى الخ واص الفیزیائی ة للترب ة وذل ك بدراس ھ       ) سماد كیمیائي مرك ب (الكیمیائیة باستخدام 
ق  وة ,محص  ورالق  وة االنض  غاط غیر (والخ  واص المیكانیكی  ة  ) اتربی  رك و الكثاف  ھ الجاف  ھ العظم  ى   

  .)زاویة االحتكاك الداخلي واالنضمام, التالصق
حی  ث ) Disturbed Samples(ش  ملت الدراس  ة تحض  یر ع  دد م  ن نم  اذج الترب  ھ المشوش  ھ        

وبمحت وى م ائي   ) %6,%4,%0,2(خلطت التربھ  بنسب مختلف ھ م ن الم ادة العض ویة والكیمیائی ة      
للمحتوى المائي االمثل للتربھ االصلیھ المستخدمة لمالحظھ مدى تاثر الكثافھ الجاف ھ العظم ى   ٕومسا

ت الفحوص ات  كم ا  ش ملت الدراس ة ت أثیر عام ل ال زمن حی ث تم         .  باختالف نسب المواد المض افة 
یوم لنماذج التربة العضویة والكیمیائیة المھیئة والمحفوظة بأكیاس م ن النیل ون   ) 30و7و1(باعمار 

  .محكمة الغلق لحین الفحص وحسب االعمار المذكورة
تش  یر النت  ائج ال  ى الت  أثیر الكبی  ر للمحتوی  ات العض  ویة والكیمیائی  ة عل  ى الخص  ائص الھندس  یة         

-2(یوم وباضافة نسب للم ادة العض ویة   )  30و7و1(ار الفحص المختلفة حیث لوحظ العم, للتربة
نسب ب زاویة االحتكاك الداخلي ومؤشر االنضغاطیة  للتربة, اللدونة حد,زیادة في حد السیولة ) 6%

و كان ت نس بة الزی  ادة   .عل ى الت  والي %85-38)(و %75-15))(%47-5(,)(%25-3تت راوح ب ین   
-2(باض افة نس ب للم ادة الكیمیائی ة     ) %75-10(,)%85-15(,)%47-5(,)%25-9(تتراوح بین 

  .یوم وعلى التوالي)  30و7و1(والعمار فحص ) 6%
) %6-2(ی  وم وباض  افة نس  ب للم  ادة العض  ویة )  30و7و1(العم  ار الفح  ص ف ي ح  ین ل  وحظ       

مى ظالتماسك والكثافة الجافة العوقابلیة تحمل التربةوانخفاض حاد في قیمة كل من الوزن النوعي 
وعل   ى الت   والي و ك   ان  ) %16-0.5(و) %72-7(,)%76-7(,  ) %33-3( بنس   بة تت   راوح ب   ین 

باض  افة نس  ب  ) %22-11(و)%62-21(,)%61-21(, )%19-4( النقص  ان بنس  ب تت  راوح ب  ین  
  .یوم وعلى التوالي)  30و7و1(العمار الفحص)%6-2(للمادة الكیمیائیة تتراوح بین 

 .سماد مركب,سماد عضوي,مؤشر اللدونة,زن النوعي الو,تربة عضویة  :مفاتیح الكلمات 
 

Effect of Some Organic and Chemical Materials                      
on Some Engineering Properties of Soil 

 
Abstract 
         In this research the effect of adding the organic material was studied by 
using (animal fertilizers) and the chemical material by using (compound of mixed 
fertilizer) on the physical properties of the soil by studying ( Atterberk limits, 
maximum dry unit weight) and mechanical properties ( unconfined compressive 
strength,  cohesion force, angle of internal friction and consolidation). 
      The study includes preparation of a number of disturbed samples, where the 
soil was mixed with different percentages of organic and chemical materials 
(0,2%,4%,6%) by water content equal to the optimum water content of the origin 
soil used in order to study the effect  of different  percentages of adding  materials 
on the maximum unit weight . The study also includes the effect of time factor 
where the tests are done in ages (0,1,7,30) days for organic and chemical soil 
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samples  prepared and covered in nylon pages perfectly closed until  time of the 
test referring above. 
        The results obtained from the tests refer to the large effect of organic and 
chemical content on the engineering properties of the soil. It was noticed that for 
different times of the test (0,1,7,30) days and for different percentage of organic 
material (2-6%) increasing in the liquid limit, Plastic limit , angle of internal 
friction and compression index(3-25% (,) 5-47%),(15-75%  ,) (38-85%) respectively, 
and percentage of increase range from (9-25%),(5-47%),(15-85%),   (10-75%) by 
adding percentage of chemical materials (2-6%) for testing time (1-30)days 
respectively.  
          By noticing the testing time in (130و7و ) days and by adding (2-6%) of 
organic material were dropping by intense effect in specific gravity , bearing 
capacity, cohesion and dry unit weight range from(3-33 ( , ) 7-76% (,) 7-72% (و) 0.5-
16%) respectively, while by adding (2-6%) of chemical materials, the dropping 
was rang from (4-19% ),(21-61%),(21-62%)and  ( 11-22%) for testing time                    
(1-30)days respectively.       
 
Keywords :Organic soil, Specific gravity, plastic index, organic  fertilizer, 

compound of mixed fertilizer 
                     
 

  المقدمة
بزياده الكثافه السكانية اصبح من الحاجـة     

استغالل العديـد مـن االراضـي الزراعيـة     
كمساحات واسعه النشاء المبـاني العمرانيـه   

يد الطرق عليها مما اسـترعى االهتمـام   يوتش
بدراسه مدى تأثر التربة بـالمواد العضـوية   
والكيميائية المعرضة لها  سابقا والتي امتـدت  

لتربة بمرور الزمن ونتيجة عوامل الى اعماق ا
  .    التعرية واالمطار

ان اضافة المواد العضوية علـى صـورة       
يؤثر كثيـرا  ) سماد حيواني(مخلفات عضوية 

على خواص التربة الفيزيائية  حتى وان كانت 
ــوية ــادة العضـــ ــة المـــ                         كميـــ

 (andDanial,1986ة قليلـــ المضـــافة
Foreman(,)فانها تعمل على  )1978,يديالزب

 ظرفع قطر حبيبات التربة والقدره على األحتفا
 Klute(فقد بينت نتائج  ) 1987,العشو(بالماء

and Jacob,1949 (  ــات ــافة مخلف ان اض
عضوية من مصادر حيوانية مختلفة ادى الـى  

ــوالي      ــوبي بح ــوى الرط ــادة المحت زي
طن من فضـالت  )40(عند اضافة %)1.85(

فـي  ) Bedrous,1971(وصل ولقد ت. الخيل
دراسته المختبرية الى ان قشر االرز ادى الى 
ارتفاع في سعة حفظ التربة للماء وان مـدى  

ووجـد  . الزيادة يتوقف على الكمية المضـافة 

)Abdel Raheem,1972 ( ان المادة العضوية
المضافة من مصادر عضوية مختلفة الى تربة 

رطوبي رملية ادت الى زيادة في قيم المكافئ ال
  .   والمحافظة على نفاذية التربة

اما من ناحية تأثير المواد العضوية على       
  كثافة التربة فقد توصل معظم الباحثون الى 

  
انخفاض في قيم الكثافة الظاهرية وزيادة فـي  
المسامية عند اضافة فضالت عضوية مختلفـة  

  ان ) Unger and Stewart,1974(حيث ذكر 
والكثافة الظاهريـة وكميـة    حفظ التربة للماء

المادة العضوية وثبات تجمعات التربة في الماء 
قد تأثرت بأضافة اربعة مخلفات وفي دراسـة  
لتأثير اضافة بعض المخلفات العضوية علـى  

الجبوري (بعض خواص التربة اعدت من قبل 
اوضحت النتائج الى انخفاض في قيم ) 1981,

فـات  الكثافة الظاهرية نتيجـة اضـافة المخل  
ويـزداد االنخفـاض   %) 5(العضوية بحوالي 

امـا بالنسـبة   .بزيادة كمية المخلفات المضافة
لتأثير المواد العضوية علـى قابليـة التربـة    
للتوصـــيل الهيـــدروليكي فقـــد اكـــد 

)Biswas,1971 ( ان اضافة مصادر عضوية
الى تربة رملية ادى الى انخفاض في التوصيل 

الصغيرة التي الهيدروليكي وذلك لزيادة المسام 
  .     تحتفظ بالماء
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فقد بين في دراسته ) Dhiaa)1998 اما        
الـى  )المواد الثقيلة(ان اضافة المادة العضوية 

التربة يسبب زيادة في نسبة الفراغات  ونقصان 
في االنضغاطية اما تحمل القـص فقـد ازداد   

تبعه %) 2.5(بالوصول الى محتوى عضوي 
ـ      ادة فـي  نقصـان فـي تحمـل القـص وزي

وفي دراسـة اخـرى  لتـأثير    . االنضغاطية
المخلفات الناتجة من معمل لالسمدة العضـوية   

, على الخواص الهندسـية للتربـة الجبسـية    
اظهرت النتائج تغيرا ملحوظا في خصـائص  
التربة بزيادة تعريضها للمخلفات سواء اكانت 

او مــاده الكارباميــد   ميــاه صــناعية 
ة واللدونه لنماذج فحد السيول) اليوريا(المركب

التربة المأخوذة قـرب او مـن المسـطحات    
المعرضه للملوثات انخفظت عن التربه الجبسيه 
الطبيعية كما واوضحت النتائج زياده في نسبه 

  ).2000,الصفار(الجبس
أن الهدف االساسي من هذه الدراسة هو       

بيان مدى تـأثير بعـض المـواد العضـوية     
الهندسية للتربـة  والكيميائية على الخصائص 

والتي بدورها تؤثر على قابلية تحمل التربـة  
وخصوصا في حالة انشاء االساسات الضـحلة  

الطبقـة التحتيـة   (وفي حالة انشاء الطـرق  
)Subgrade((  مسـبقا  في اراضي معرضـة 

لتراكم المواد العضوية والكيميائيـة  داخـل   
طبقاتها بمرور الزمن وبفعل عوامل التعريـة  

اء من اضافة اسـمدة للتربـة او   والمتأتية سو
الرعي المستمر للحيوانات في تلك االراضـي  
ويختص بالذكر اراضي مناطق االهوار حيث 

  .كثر فيها تربية الحيواناتت
  :العمل المختبري. 2 

تضمن العمل المختبري تحضـير تربـة       
طبيعية جلبت من موقـع زراعـي واجريـت    

) 2(شـكل رقـم  ,  الفحوصات الفيزيائيه عليها
ومن , يوضح التدرج الحبيبي للتربة المستحدمة

خلطـت  ) كغ5(ثم هيئت اوزان من تلك التربة 
مع مصدر للمادة العضوية ومصدراخر للمادة 

ــط  ــة  وبنســب خل %)  6,%4,%2(الكيميائي
وبمحتوى مائي مساوي للمحتوى المائي االمثل 
للتربه االصلية المستخدمة لمالحظة مدى تاثر 

عظمى باختالف نسب المـادة  الكثافه الجافه ال
العضوية والكيميائية المضـافة حيـث كـان    

المصدر العضوي عبارة عن مخلفات حيوانية  
يحتوي ) البتموس كيكال(بهيئة سماد يعرف بال

كيميائياً على سبع مجموعـات مـن المـواد    
التي تذوب في الماء وتتضـمن   المواد: وتشمل

 السكريات والجلوكوسيدات واألحماض األمينية
وأمالح النترات والكبريتـات والكلوريـدات   

والمجموعة الثانية المـواد   .وأمالح البوتاسيوم
الدهون : اإليثير والكحول وتشمل التي تذوب في

 والزيوت والشموع والراتنجيات والثانينـات 
واأللكالويدات والمواد الملونة باالضافة الى بقية 

 ,الهيمسـليلوزات  ,السليلوزات(المجاميع كالـ 
المعدنية التـي   البروتينات واألمالح ,للجنيناتا

التذوب بالمـاء مثـل سـليكات البوتاسـيوم     
مع األمـالح   يوم واأللمنيوم وهي تكونسوالمغ

  ).المعدنية الذائبة مايعرف بالرماد
اما المصدر الكيميائي فقد استخدم سـماد      

وهو عبارة عـن  )N.P.K(كيميائي يعرف بال
سماد المخلـوط  سماد مركب ويعرف ايضا بال

وهو عبارة عن مخلوط ميكـانيكي الثنـين او   
الفسـفور  ,النتـروجين  (اكثر من العناصـر  

  ).والبوتاسيوم
تمت الفحوصات الفيزيائيـة والكيميائيـة       

ــوية  ــة العض ــاذج الترب ــة(لنم  الموشوش
Disturbed Samples (  ــى ــاد عل باالعتم

) Bowles, 1997(المواصفات المذكوره فـي 
لفة وذلك لبيان تأثير المـادة  خالل ازمان مخت

العضوية على خصائص التربة االصليه لفترات 
حيث تم الفحص االول عنـد  , تعريض مختلفة

وقت االضافة تبعه تهيئة عدد من النماذج التي 
خمرت باكياس نايلون محكمه الغلق للمحافظه 

 وفحصت بازمان, على المحتوى المائي االمثل
شكل رقم . ن ولكال المصدري ٔايوم30و7يوم و

  .خطوات العمل المختبري حيوض) 1(
 :الفحوص التي أجريت على نماذج التربة -2
  :الفحوص الفيزيائية) 3-1(

تم أجراء عدد من الفحـوص الفيزيائيـه       
والهندسيه على التربة االصلية المستخدمة في 
الدراسة كذلك على نمـاذج التربـة المسـمدة    

لقياسـية  ختلفة وحسب المواصفات امولفترات 
فـي   اليهالمؤشره ازاء كل منها ووفق ماأشير

) 1(الجدول رقم  Head)1980,1982(المصدر
يوضح قائمـة بأسـماء الفحوصـات ورقـم     

  .المواصفه المستخدمة في الفحص
  :نتائج الفحوص-4
يوضح نتائج الفحوصات ) 2(الجدول رقم      

الفيزيائية للتربة المسمدة عضـويا وكيميائيـا   
  . مختلفةلنسب وفترات 
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  :مناقشة وتحليل النتائج  -5
        -:مؤشر اللدونةتاثر5-1

وشكل رقـم  ) 2(من خالل جدول رقم         
يمكن مالحظة الزيادة الحاصلة في ) 11(و) 5(

%) 2(مؤشر اللدونة عند اضافة السماد بنسـبة 
ولجميع اعمار الفحص هذه الزيادة ناتجة مـن  

اد سـواء  التفاعل بين مكونات التربة والسـم 
العضوي او الكيميائي  مما نتج عنه كمية من 
المواد الملدنة التي عملت على زيادة في حـد  

تبـع  .السيولة عند تعرضها للماء اثناء الفحص
تلك الزيادة نقصان ملحوظ في قـيم  مؤشـر   

) 7(و التخمير)0(اللدونة لعمر الفحص اللحظي 
هذا النقصـان  % ) 6و%4(يوم ولنسب السماد

لزيادة الحاصلة في كمية المركبـات  ناتج عن ا
التي التذوب بالماء مثل سليكات البوتاسـيوم  

مع األمالح  وم واأللمنيوم وهي تكونسيوالمغن
المعدنية الذائبة مايعرف بالرماد والتـي لهـا   
التاثير الكبير على سمك الطبقـه المزدوجـه   

يمكن مالحظة هذا النقصان ولكن بنسبه . للتربة
يوم نتيجة كون التخمير )30(اقل لعمر الفحص

استمر لمدة قد اكتمل فيه تقريبا تحلل المـواد  
العضويه ذات التأثير الكبير على حد السـيوله  

وبخـالف هـذا النقصـان نالحـظ     . واللدونة
يوم ) 1(استقرارية لمؤشر اللدونه لعمرالفحص 

نتيجة التوازن في عملية التفاعـل الحاصـل   
السـماد   لمركبات السماد والتربة ولجميع نسب

  .   العضوي المضافة
     -:تاثر الوزن النوعي 5-2

فـي قـيم    ضبصورة عامة هنالك انخفا      
الوزن النوعي للتربة المسمدة عضـويا عـن   

هذا االنخفاض كان بشكل اكبر , التربة االصلية
يـوم نتيجـة كـون كميـة     )1(لعمر الفحص 

المركبات العضوية ذات الوزن النوعي االقـل  
زادت  قـد  وعي لحبيبات التربةمن الوزن الن

ن مـع االخيـرة   زمؤدية بذلك  الى حالة تـوا 
وبالتالي الى النقصان المالحظ بالوزن النوعي 

يوم فـان  )30و7(اما لالعمار الفحص الالحقه
التحلل الحاصل لمكونات السماد العضوي ادى 
الى نقصان كمية المركبات العضوية شيئا فشيئا 

ـ ويمكـن م ). 4(الحظ شـكل رقـم   ,  ةالحظ
االنخفاض ايضا بقيم الوزن النـوعي للتربـه   

شكل , المسمده كيميائيا والعمار الفحص الثالثه
بفعل عملية النخـر التـي حصـلت    ) 10(رقم

لجزيئات التربة نتيجة المواد الكيميائية التـي  
يحويها ذلك السماد باالضافه الى تكون االمالح 

والتي بشكل عام ذات وزن نوعي اقـل مـن   
  .وعي للتربةالوزن الن

        -:تاثر الكثافة الجافة العضمى5-3 
تقل الكثافة الجافـة العظمـى بزيـادة          

المحتوى العضوي والكيميائي حيث باضـافة  
والعمار فحص ) %6-2(نسب للمادة العضوية 

يوم لوحظ انخفـاض حـاد فـي     0,1,7,30)(
ــة الع ــة الجافـ ــبةظالكثلفـ                              مـــى  بنسـ

-2.2 ,%16-11 ,%2.7-0.5(تتراوح بـين  
عن الكثافة الجافة العضمى  )2.7-11% ,5%

ــلية  ــة االصــــــ ,                              للتربــــــ
و ) 8(شكل رقم ,وعلى التوالي ) 3(شكل رقم 

ــين     ــراوح ب ــب تت ــان بنس ــان النقص                                           ك
ــافة ) (11-19% ,13-16%,16-22% باض

-2(نسب للمـادة الكيميائيـة تتـراوح بـين     
يـوم وعلـى   ) 0,7,30(والعمار الفحص)6%

    .)14(شكل رقم ,التوالي
       -:تاثر قوة االنضغاط الغير محصور 5-4

يمكن مالحظـة  ) 7(من خالل الشكل رقم     
اضافة النقصان الحاصل في قوة تحمل التربة ب
يوم )0(السماد العضوي ولعمر الفحص االني 

هذا النقصـان  . وبزيادة نسبة السماد المضافة
ـ  ةقابل باضـافة نسـبة سـماد    ة زيادة ابتدائي

تجدر االشاره هنا , يوم )1(ولعمر فحص %)2(
الى ان التفسير العلمي لذلك هو ان جزيئـات  
السماد العضوي هش واليوجد الوقت الكـافي  

ل بين جزيئات التربة والسماد الجراء اي تفاع
مما اعطى زيادة في هشاشة الهيكل المعـدني  

الفحص بعمر  حالةوالعضوي للتربة بينما في 
يوم فانه حـدث تفاعـل بـين التراكيـب     )1(

الكيميائية للتربه والغالف الخارجي لجسيمات 
او جزيئات السماد العضـوي التـي بـدورها    
تعرضت لالنتفاخ نتيجة امتصاص كمية مـن  
الماء وبالتالي كانت البوادر االولـى للتفاعـل   
محصورة بين التربة وايونات الغالف الخارجي 
للسماد مما اعطـى قـوة ظاهريـة للنمـاذج     
المفحوصة وبالتالي زادت قوة التماسك وزاوية 

  ).9(و)6(شكل رفم.االحتكاك الداخلي
يوم فهنالـك  )7(وبتخمير النماذج الى عمر    

ل التربة النه اصـبح  نقصان مالحظ بقيمة تحم
الكمـال التفاعـل والتحلـل     ٕهنالك وقت كاف

لجزيئات السماد العضوي مما ادى الى تكسـر  
االواصر الكيميائية المتكونة بين مكونات التربة 
العضوية وبالتالي تتحول هذه المكونات الـى  

اما عند تخميرالنمـاذج  . حوامض كاربوكسيلية
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دة في يوم فقد كانت هنالك زيا)30(لعمر فحص
يوم تعـزى  )7(قيمة تحمل التربة عن عمر ال

هذه الزيادة الى المراحل المتقدمة من التحلـل  
لبقايا المواد العضوية الموجودة فـي السـماد   
العضوي حيث اصبح هنالك الوقـت الكـافي   
لميكروبات التربة سواء كانت بكتريا او فطر او 
اكتينومايست بتحلل المركبات البسيطة في حين 

ت صعبة التحلل مثل الكنين والبروتينات المركبا
فانها تميل للتجمع قي التربه وبذلك تنمو االحياء 
ويزداد عددها ويصحب ذلك ان تتحول جـزء  
كبير من العناصر الموجودة في المادة العضوية 
الى بروتوبالزم االحياء الدقيقة وعندما يختفي 
التركيب االصلي للمادة العضوية تتكون مـادة  

ون مقاومة للتحلل نسبيا هذه البقايـا  سوداء تك
والتي كانت سببا )دبال (تسمى بصفة عامه بال

رئيسيا في زيادة تحمل التربة وخصوصا بزيادة 
    ).7(شكل رقم.نسبة السماد العضوي المضاف 

عند اضافة السماد الكيميائي للتربه فيمكن     
بقيم تحمل التربـة ولعمـر    ضمالحظة انخفا

وذلك نتيجة )  13(ل رقمشك,الفحص اللحظي 
عدم وجود الوقت الكـافي للتفاعـل فاصـبح    
السمادكمراكز ضعف داخل التربةولكن باعمار 
الفحص المتقدمه نالحظ زياده في نماذج التربة 
المخمره عن تلك المفحوصـة انيـا بحـوالي    

يعود السبب الى تكون االمالح التـي  %) 20(
مألت الفراغات بين جزيئات التربة فأعطـت  

  .اده ظاهرية في قابلية تحمل التربةزي
تأثر قوة التماسـك وزاويـة االحتكـاك     5-5

   -:الداخلي
ان الفحص اللحظي للنماذج وباضـافة         

سواء السماد عضوي او الكيميائي بنسب مختلفة 
ادى الى نقصان حاد ومالحظ في قيمة التماسك 

, 9,6(رقم  االشكال للتربة كما هو واضح في
مل عهذا النقصان سببه كون السماد ) 15و12

على عزل حبيبات التربة عن بعضها االخـر  
فاحاطت جزيئات السماد جزيئه التربة مما ادى 
الى تقليل في قيمة التماسك وان هذا النقصـان  
زامنه زيادة في قيمه االحتكاك الداخلي بـين  
جزيئات السماد االكثر خشونه مـن جزيئـات   

عمار الفحص الالحقة وبا). 6(شكل رقم.التربه 
يوم ادى وقت التخمير الى تفكك او تحلل )7و1(

جزيئات السماد مما سمح بزيـادة فـي قيمـة    
التماسك عن تلك النمـاذج المفحوصـه انيـا    

وذلك عند اضافة اقـل نسـبة   % 20وبحوالي 
وبالتالي نقصان في قيمه %) 2(سماد عضوي 

زاوية االحتكاك الداخلي للتربة المسمده عضويا 

يـوم  )30(ما النماذج ذات عمر الفحـص  ا, 
فهنالك زيادة ملحوظة في قيمة التماسك رافقه 
نقصان في قيمة زاوية االحتكاك الداخلي وذللك 
نتيجة تكون الدبال المشار الية سـابقا والـذي   
يمتلك قوة تماسك اكبر من قوة تماسك التربـة  

  .  االصلية
  :االستنتاجات.  6

  -:التالية كشفت الدراسة عن االستنتاجات
ان خصائص التربة الهندسية تتـأثر   -1

كثيرا بالمحتوى العضوي والكيميائي لهـا   
حيث بزيادة المحتوى العضوي والكيميائي 
للتربة يزداد حد السيولة واللدونـة حيـث   
ــة    ــص المختلف ــار الفح ــوحظ العم ل

يوم وباضافة نسـب للمـادة   ) 0,1,7,30(
نسبة الزيادة ) %6-2(العضوية والكيميائية 

ــ ــين  ف ــراوح ب ــرك تت ــدود اترب                                                ي ح
وهـذا   على التوالي)5-47%(, )(9-25%

 Abdel(مشابة لما جـاء فـي دراسـة    
Raheem,1972(  زيادة في واتي اشارت

قيم المكافئ الرطوبي والمحافظـة علـى   
التلربة باضافة المـادة العضـوية    نفاذية
 .مختلفة

حتـوى العضـوي رافقـه    زيادة الم -2
نقصان مالحظ في قيمة الـوزن النـوعي   

حيث باضـافة نسـب للمـادة العضـوية            
يوم  0,1,7,30)(والعمار فحص ) 2-6%(

                                لوحظ انخفاض حاد في قيمة الوزن النوعي 
كـان  و) %29-3(بنسبة تتـراوح بـين   

                       النقصــان بنســب تتــراوح بــين              
باضافة نسب للمادة الكيميائية )  4-19%(

ــين  ــار )%6-2(تتـــراوح بـ والعمـ
  .   يوم) 0,7,30(الفحص

نقصان كبير في قابلية تحمل التربة  -3
ولعمر الفحص اللحظـي حيـث يتـراوح     
النقصان في قيمة االنضغاط الغير محصور 

-120(و) kPa)167-50 للتربة المدروسة
69 kPa (    بزيـادة المحتـوى العضـوي

-181)(على التوالي و) %6-2(والكيميائي 
90 kPa يوم باسـتخدام  )1(لعمر الفحص

يوم )7(السماد العضوي اما لعمر الفحص 
 42-112(فان النقصـان يتـراوح بـين    

kPa(و)100-142 kPa( ــوى للمحتــ
علـى  ) % 6-2(العضـوي والكيميـائي   
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نـد تخميرالنمـاذج لعمـر    اما ع  التوالي
يوم فقد كانت هنالك زيادة في )30(فحص

  بزيادة)kPa 156-117(قيمة تحمل التربة 
ونقصـان  ) % 4-2(نسبة المادة العضوية 

باضـافة  )kPa 120-146(فـي التحمـل   
 4-2(             السماد الكيميائي وبنسبة

 Dhiaa]وهذا مشابة لما توصل اليه  ).%
ان  الى  دراسته والذي اشارفي)  1998(

الى )المواد الثقيلة(اضافة المادة العضوية 
التربة يسبب زيادة في نسـبة الفراغـات    
ونقصان في االنضغاطية اما تحمل القص 
فقد ازداد بالوصول الى محتوى عضـوي  

تبعه نقصان في تحمـل القـص   %) 2.5(
    . وزيادة في االنضغاطية

تقل الكثافة الجافة العظمى بزيـادة   -4
وى العضـوي والكيميـائي حيـث    المحت

) %6-2(باضافة نسب للمـادة العضـوية   
يوم لـوحظ   0,1,7,30)(والعمار فحص 

انخفاض حاد في الكثلفة الجافة العضـمى   
                بنســـــبة تتـــــراوح بـــــين                 

ــب ) 0.5-16%( ــان بنس ــان النقص و ك
باضافة نسب للمادة ) (%19-11ينتتراوح ب

ــر ــة تتــ ــين الكيميائيــ                          اوح بــ
  يـوم ) 0,7,30(والعمار الفحص)2-6%(

اعـدت مـن قبـل    وهذا مشابه لدراسـة  
اوضحت النتائج حيث  ) 1981,الجبوري (

الى انخفاض في قيم الكثافة الظاهرية نتيجة 
%) 5(اضافة المخلفات العضوية بحوالي 

ويزداد االنخفاض بزيادة كمية المخلفـات  
     .المضافة

زيادة حد السيولة يرافقه زيادة فـي   -5
قيمة مؤشر االنضغاطية للتربة المعرضـة  
للمواد العضوية او الكيميائية حيث باضافة 

والعمـار  ) %6-2(نسب للمادة العضوية 
يوم لوحظ زيادة قيمة  0,1,7,30)(فحص 

-42)(مؤشر االنضغاطية بنسبة تتراوح بين
                                                       و كانت الزيادة بنسبة تتراوح بـين        85%

باضافة نسب للمادة الكيميائية )10-75%(
ــين  ــار )%6-2(تتـــراوح بـ والعمـ

ان الفحص اللحظي .يوم) 0,7,30(الفحص
للنماذج وباضافة سواء السماد عضوي او 
الكيميائي بنسب مختلفة ادى الى نقصـان  

-84( حاد ومالحظ في قيمة التماسك للتربة

25 kPa (   كما وان هذا النقصـان زامنـه
زيادة في قيمه االحتكـاك الـداخلي بـين    
جزيئات السماد االكثر خشونه من جزيئات 

درجه  وباعمار الفحـص  )70-46(التربه 
يوم فان قيمة التماسك قـد  )7و1(الالحقة 

ازدادت النماذج المفحوصه انيا وبحـوالي  
وذلك عند اضافة اقل نسبة سـماد  % 20

وبالتالي نقصان في قيمـه  %) 2( عضوي
زاوية االحتكاك الداخلي للتربة المسـمده  

اما النماذج ذات عمر الفحـص  , عضويا 
يوم فهنالك زيادة ملحوظة في قيمة  )30(

رافقه نقصان في ) kPa 78-58(التماسك 
ــداخلي    ــاك ال ــة االحتك ــة زاوي                 قيم

 .درجه)30-9(
  :.التوصيات. 7

ستفادة من نتائج الدراسة كقاعدة لغرض اال     
بيانات للدراسات المستقبلية يوصـى بدراسـة   

   -:التالي
دراسة الخواص الكيميائية للتربة المعرضة  -1

لالسمدة العضوية والكيميائية لبيـان تـأثير   
المركبـات   التفاعل الكيميائي الحاصل بـين 

الكيميائيه وتحولها من شـكل ألخـر علـى    
ــه وق ــائص الكيميائي ــة الخص ــة األذاب ابلي

  .واألمتصاص للتربة
بيان تأثير االسمدة الكيميائية والعضـوية   -2

وغيـر   ةللترب الطيني) k(على معامل النفاذية
  .ةالطيني

دراسة تأثير المواد العضوية والكيميائيـة   -3
للترب المشـبعه  ) CP(األنهيار  احتمالعلى 

  .بمياه الصرف الصحي
حاصل في دراسة التغاير بمقدار األنفعال ال -3

ــيح   ــل وترش ــة غس ــة عملي ــة نتيج الترب
 ).Leaching Strain(األمالح

  المصادر -8
  1- Annual Book of ASTM Standard, 
Vol. 04.08,1988. "Soil and Rock, 

Building stone 
2- ASTM (D2216-71) "Water 
content", ASTM  (D698-70) "Max 
dry unite weight", ASTM(1557-
70)"Optimum water content", ASTM 
(423-66) "liquid limit", ASTM 
(D424-59) "plastic limit", ASTM 
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التربه واستصالح )"1978(,احمد الزبيدي -14
                     .      دجامعة بغدا –كلية الزراعة,"االراضي

تـأثير  " ,)1981(, شرقي خلف الجبوري -15
أضافة بعض المخلفات العضوية على بعـض  

" ترب مختلفة النسجة        خواص التربة في 
جامعـة  –رسالة مقدمة الى كليـة الزراعـة   

      السليمانية كجزء من متطلبات درجة الماجستير 
  .في علوم التربة

دراسة ",)2000(صفارقتيبة نزار قاسم ال -16
تأثير مخلفات ومنتوج الشركة العامة لصناعة 

علـى الخـواص    -المنطقة الشمالية–االسمدة 
رسـالة ماجسـتير   ,"الهندسية للتربة الجبسية 

 .جامعة الموصل,
ميكانيك التربة )"1987( محمد عمر العشو -17

كتـاب منشـور ـ جامعـة     " وهندسة االسس 
والبحث العلمي  وزارةالتعليم العالي  الموصل ـ

  .العراقية
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 الفیزیائیھ ورقم المواصفة المستخدمة في الفحص یوضح قائمة بأسماء الفحوصات) 1(جدول رقم 
  

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ت

  المواصفھ  الوحده  الرمز  أسم الفحص

  *wc % ASTM (D2216-71)  المحتوى المائي  1
  الكثافھ الجافھ العظمى  2

  المحتوى المائي االمثل
d(max)γ  

wc(Opt.)  
gm/cm3 

  % 
ASTM (D698-70)* 
ASTM (1557-70)* 

 *L.L,P.L,P.I % ASTM(423-66)  حدود اتربیرك  3
and(D424-59)* 

 *Gs - ASTM(D854-58)  الوزن النوعي  4
 Sive  التحلیل المنخلي  5

Analysis  
- ASTM(D421-58)*  

and(D422-63)* 
 *qu  kN/m2  ASTM(D2166-66)  األنضغاط غیر المحصور  6
  لقص المباشرا 7

  
c,ø kN/m2 

Degree 
ASTM(D3080-72)* 

 *Cc - ASTM(D2435-90)  االنضمام  8
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  قائمة نتائج الفحوصات الفیزیائیة للتربة المعرضة للمواد العضویة والكیمیائیة) 2(جدول رقم 
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  

عم                        ر 
ا(التع     ریض

 )لیوم

نسبة 
السماد 
ضاف         الم

%)( 

Atterberge limits (%) Specific 
Gravity  

(G.S) 

unconfined 
compressiv

e strength 
qu(kPa)  

max dry 
unite 

weight γd 
(gm/cm3) 

Internal 
friction 

angle(φ)  

Cohesion 
(C)  

(kPa) 

Compr
ession 
Index 
(Cc) 

L.L P.L P.I 

 
 
 

وي
ض

 ع
ماد

س
  

0 32 19 13 2.7  181 1.8 40 90 0.45 

2 35 20 15 2.6 167 1.8 46 84 0.73 

4 36 22 14 2.4 97.2 1.79 59 48 1.15 
6 40 28 12 1.9 50 1.75 70 25 3.10 

ئي
میا

 كی
ماد

س
  

2 35 20 15 2.6 120 1.5 46.5 60 0.5 
4 36 22 14 2.5 97 1.45 59.1 48 0.91 

6 40 28 12 2.3 69 1.4 70 34.5 1.5 

)1(  

وي
ض

 ع
ماد

س
  

2 33 18 15 2.5 181 1.8 50 90 0.74 

4 36 21 15 2.2 120 1.6 4 60 1.15 

6 38 23 15 1.8 90 1.5 20 45 2.94 

 

 

وي
ض

 ع
ماد

س
  

2 34 18  14 2.5 112 1.8 30 69 0.78 
4 34 23 11 2.3 80 1.76 20 48 1.3 
6 30 20 10 2 42 1.7 15 33 2.95 

ئي
میا

 كی
ماد

س
  

2 34 18 14 2.6 142 1.55 50.4 71 0.6 
4 34 23 11 2.43 125 1.52 64.1 62 0.95 
6 30 20 10 2.17 100 1.5 74.2 50 1.7 

 

ي
ضو

 ع
ماد

س
  

2 33 18 15 2.6 117 1.75 30 58 0.75 
4 34 19 14 2.4 142 1.78 10 71 1.2 
6 35 23 12 2.2 156 1.8 9 78 3  

ئي
میا

 كی
ماد

س
  

2 23 19 13 2.57 146 1.59 52 73 0.72 
4 23 19 13. 2.379 130 1.53 67 65 1.1 
6 30 20 10 2.25 120 1.45 77 60 1.81 
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0.0010.010.11

Diameter(mm)

Pe
rs

en
t f

in
er

 b
y 

w
ie

gg
ht

 (%
)

 التوزیع الحبیبي للتربة )2(شكل 

دراسة تأثیر المواد العضویة 
 والكیمیائیة

مصدر حیواني حیث اضیف 
 السماد العضوي بنسب

حیث ) سماد مركب(مصدر كیمیائي 
  اضیف السماد بنسب

      (2%)       (4%)       (4%) 
      (2%)       (4%)       (6%) 

 تم الفحص بعمر
 0و 1و7و30یومٔا 
                       

                       

 تم الفحص بعمر
      0و 7و30یومٔا 
                         

                
 مخطط یوضح االدراسة) 1(شكل رقم 
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1.68

1.7

1.72

1.74

1.76

1.78

1.8

1.82

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

المحتوى المائي (%)

 (g
m

/c
m

3 )
ة  

جاف
ة ال

ثاف
الك

 العالقة بین المحتوى المائي والكثافة الجافة )3(شكل 

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

0 1 2 3 4 5 6 7

نسبة السماد المضافة (%)

عي 
نو

 ال
زن

الو

فترة التخمیر ( 0) 

فترة التخمیر( 1)  یم

فترة التخمیر ( 7)  یوم

فترة التخمیر ( 30)  یوم
8

9

10

11

12

13

14

15

16

0 1 2 3 4 5 6 7

االضافة   (%)  نسبة 

ن    ة 
للدو

 ا
ش    ر

مؤ

التخم  یر(0) زمن 
التخم  یر (1)یوم زمن 
التخم  یر (7)یوم زمن 
یوم التخم  یر (30)  زمن 

 العالقة بین نسبة السماد العضوي المضافة ومؤشر اللدونة )  5(شكل   وزن النوعي العالقة بین نسبة السماد العضوي المضافة وال)  4(شكل 
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نسبة السماد المضافة    (%)

 (k
Pa

ك ( 
اس

تم
ة ال

قو

فترة التخمیر   (0)
فتره التخمیر   (1) یوم 
فترة التخمیر   (7) یوم 
40فترة التخمیر   (30) یوم 

60

80
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140

160

180

200

0 1 2 3 4 5 6 7

المضافة (%)  السماد  نسبة 

 (k
Pa

ر    ( 
ص   و

مح
 ال

  یر
 غ

غاط
ض  

االن
 ة 

وم 
مقا

التخمیر ( 0)  فترة 
التخمیر ( 1)  یوم فترة 
التخمیر ( 7)  یوم فترة 
التخمیر ( 30)  یوم فترة 

  العالقة بین نسبة السماد العضوي المضافة وقوة تحمل التربة)  7(شكل  العالقة بین نسبة السماد العضوي المضافة وقوة التماسك) 6( شكل 

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

0 1 2 3 4 5 6 7

المضافة    (%) السماد  نسبة 

gm
/c

m
3 ى ( 

ظم   
الع

  ة 
جاف 

 ال
ف   ة

لكثا
ا

التخمیر (0) فترة 
یوم التخمیر   (1)  فترة 
یوم التخمیر   (7)  فترة 
التخمیر   (30)یوم فترة 

30
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55
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0 1 2 3 4 5 6 7

المضافة (%)  السماد  نسبة 

ة     )
رج

الد
ي   (

خل
ل دا

ك ا
تك ا

الح
ة ا

اوی
ز

التخمیر (0) فترة 
التخمیر (1) یوم فترة 
التخمیر (7)یوم فترة 
التخمیر (30) یوم فترة 

 اك الداخليالعالقة بین نسبة السماد العضوي المضافة وزاویة االحتك)  9(شكل         العالقة بین نسبة السماد العضوي المضافة والكثافة الجافة العظمى)  8( شكل 
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(k
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ر (
ص  و

مح
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غیر
ط 

ضغا
الن

ة ا
وم

مقا

فترة التخمیر(0)
فترة التخمیر (7)یوم
فترة التحمیل (30)  یوم

1.7
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2.1
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2.5

2.7

2.9

0 1 2 3 4 5 6 7

نسبة السماد المضافة  (%)
عي

نو
ن ال

وز
ال

فترة التخم  یر ( 0) 
فترة التخم  یر ( 7)  یوم 
فترة التخم  یر ( 30)  یوم 

8
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0 1 2 3 4 5 6 7

نسبة السماد المضافة (%)

ن  ة
دو

الل
شر 

مؤ

التخمیر (0) فترة 

التخمیر (7) فترة 

التخمیر (30)  یوم فترة 

 والوزن النوعي العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة) 10( شكل 
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(% ة  ( ف ض ا ماد الم س ة ال سب ن

 (k
Pa

ر ( 
صو

مح
ر ال

 غی
اط

ضغ
الن

ة ا
وم

مقا

ر  (0) خم ی رة الت ف ت
م   و ر  (7)ی خم  ی رة الت ف ت
م   و حمی  ل  (30)  ی رة الت ف ت

 العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة ومؤشر اللدونة)  11(شكل 

 العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة قوة تماسك التربة) 12( كل ش
  

 العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة قوة تحمل التربة)  13(شكل 
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اخل
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  ة 
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ز

ف ترة التخم  یر  (0)
ف ترة التخم  یر  (7)  یوم  
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جاف
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ثاف

الك

فترة التخمیر   (0)
فترة التخمیر   (7)  یوم
فترة التخمیر   (30)  یوم

  العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة وزاویة االحتكاك الداخلي)  15(شكل 
  

 العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة الكثافة الجافة العضمى ) 14( شكل 
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ر ا
ؤش

م

فترة التخمیر (0)
ر (7) یوم فترة التخمی
ر (30) یوم فترة التخمی

 العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة ومؤشر االنضغاطیة)  16(شكل  العالقة بین نسبة السماد العضوي المضافة ومؤشر االنضغاطیة) 17( شكل 

  العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة وزاویة االحتكاك الداخلي)  15(شكل 
  

 العالقة بین نسبة السماد الكیمیائي المضافة الكثافة الجافة العضمى ) 14(  شكل 
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