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  الخالصة
طينية  يحصل على الخصائص الهندسية لتربة قد دراسة التغيير الذي إلىيهدف العمل 

من منطقة  االنتفاخية التربة اختيرت .انتفاخية ، والحاوية على مواد عضوية بنسب مختلفة
  .درست خصائصها الهندسية مع محتواها من المواد العضوية بالموصل القادسية الثانية

شجرة اليوكالبتيوس الواسعة االنتشار في  أوراقالمواد العضوية المضافة من  تم اختيار  
اليابسة ثم طحنت بحيث  األوراق أخذت. أوراقهاالعراق والمعروفة بكثرة تساقط  ءأنحاجميع 
أيضا بالنسب ) 40(ومزجت مع التربة المارة من منخل رقم ). 40(تمر من منخل رقم  أصبحت

درست جميع الخصائص الهندسية للترب الحاوية  .من الوزن الجاف للتربة المستعملة)% 5,10,15(
زيادة المحتوى العضوي في التربة هو عنوان  أن إلىخلصت الدراسة .ة أنفاعلى النسب المذكور

) Low Plasticity(تقليل لدونة التربةلعدم استقرارية الخواص الهندسية للتربة، حيث انه يساهم في 
) High Compressibility(انضغاطية عالية ويعطي  ، )low Shrinkage( كما يقلل االنكماش

الترب الحاوية على نسب عالية من المواد  إن، كما )low Strength(ضة قوة مقاومة منخف أو
تقل بمقدار الثلث ()low Shear Strength(لها مقاومة قص واطئة  %) 10من  أكثر(العضوية

 Dry( الجاف، بسبب نقصان الوزن النوعي )High Compressibility(وانضغاطية عالية  )تقريبا
Unit Weight( األمثل يالمحتوى الرطوب قيمة إن، كما وجد )Optimum Moisture Content (

بقلة الوزن  اًعند زيادة محتوى المواد العضوية في التربة مصحوب %)25بحدود (زداد بشكل مطردي
   . )تقريبا% 15بحدود ( النوعي الجاف

The Effect of Organic Matter’s Content on the Engineering 
Properties of Expansive Soils  

Abstract 
   The aim of this work is to study the effect of organic matter content on the 
Engineering properties of expansive clayey soils.  Soil from the district of 
Qadisiyah the second ,in Mosul have been used. Its engineering properties were 
indicated. For the resemblance to the organic soils, dry leaves of the wide spread 
trees all over Iraq (Youkaliptous) was used. 
      The crushed dry leaves, passing sieves No.40 were mixed with the soil, with 
the amount (5, 10, and 15) % from dry weight of soil, then, samples engineering 
properties were indicated. The study concluded that the presence of organic 
matters can cause instability in soil properties generally, so that its  decrease the 
plasticity(more than 35%), shrinkage(25% decreasing at 15% organic content)well 
as high compressibility due to gaining low strength. It has been observed, as well, 
that high organic matters cause decrease  in shear strength(more than 50% 
decreasing in cohesion at 15% organic content) and considerably increase in the 
optimum moisture content(25%) with decrease of the dry unit weight.   
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