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Abstract 
The present work investigates the settlement behaviour of weak soils which 

cover the middle and southern part of Iraq. Physical and chemical properties were 
studied for weak soil brought up from Baladroz city, Dyalah Governorate. To 
decrease the excessive settlement of soft soil under study, reed materials which are 
widespread at Iraq marshes and geogrid materials were selected as reinforcement 
materials. For this purpose, steel container with dimensions (500 ×250 ×20 mm) 
and square footing (80 × 80 mm) were used.To prepare the soil with same 
properties of soft soils, the quantity of water was calculated using the liquidity 
index formula with LI equal to (0.42) corresponding to undrained shear strength of 
(10 kPa). This value of liquidity index was chosen according to the previous 
studies which showed that the liquidity index of such soil is ranging between (0.2 
– 0.5). 

The results of soil model under the applied stress (5, 10, 15, 20, and 25 
kPa) marked that the maximum settlement reduction (S/B) is get when the reed 
mat or geogrid mat is used directly under the footing and this value decreases with 
increase of the distance between the surface layer and position of the 
reinforcement. 

Also, the settlement improvement (St/Sunt) can be clearly seemed for all 
cases of improvement compared with settlement of untreated soil 

It is worth noting, that to achieve the durability of the reed in the soil, 
asphalt coating must be used to prevent the reed decay.   
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  تقليل هبوط الترب الضعيفة باستخدام مواد محلية

  الخالصة
الضعيفة والمنتشرة بكثرة ى التعرف الى خاصية هبوط الترب علالبحث الحالي يهدف 

من مدينة بلدروز في محافظة ديالى  ضعيفة في هذا البحث جلبت تربة .في وسط وجنوب العراق
 المتزايـد  تقليل هبوطل. واجريت عليها الفحوص للتعرف على خصائصها الفيزياوية والكيمياوية

ـ ل  بكات البالسـتيكية لتربة اختيرت مادتي القصب الموجود بكثرة في اهوار العراق ومادة المش
 20(لتحقيق الهدف تم تصنيع حاوية حديدية بابعاد . لهذا النوع من الترب واد تسليحكم المصنعة

  .)ملم 80×  80(واستخدام اساس مربع حديدي بابعاد ) ملم 500×  250× 
، احتسبت كمية المياه الواجب اضـافتها  ضعيفة تربة بمواصفات لغرض تحضير تربة

) 0.42(مؤشر السيولة حيث اختيرت قيمة مؤشر السـيولة بحـدود    معادلةام الى التربة باستخد
والتي بينـت بـأن مؤشـر     دراسات سابقة اجريت على مثل هذا النوع من الترباعتماداً على 

لهذه الترب وتم ايجاد مقاومة القص الغير مبزول للتربـة  ) 0.5 -0.2(السيولة يتراوح ما بين 
  .كيلوباسكال) 10(التي تم تحضيرها وبلغت 
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 25، 20، 15، 10، 5(بينت نتائج فحـوص الموديـل تحـت االحمـال المسـلطة      
يمكن الحصول عليهـا عنـد    المعالجة لتربةل )S/B( قيمة تقليل للهبوط بان اعلى  )كيلوباسكال

  . وضع  حصيرة من القصب او المشبكات البالستيكية تحت االساس مباشرة
ت المسافة بين سطح التربة ومكـان وضـع مـواد    كذلك بينت النتائج بانه كلما ازداد

كما بينت النتائج بان نسبة تحسين الهبوط تظهر بشكل ملحوظ في  .تقل كفاءة هذه الموادالتحسين 
عند استخدامه اذا ما قورنت بقيمة نسبة الهبوط للتربـة غيـر   كافة حاالت وضع مواد التحسين 

الضروري طالء القص باالسفلت لمنعة من  لغرض ديمومة القصب في التربة فانه من .المعالجة
  .التعفن داخل التربة المحسنة
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