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 المستخلص
تهدف الدراسة الى معرفة مدى صالحية رمال تكوين دبدبة لألغراض االنشائية في منطقة طار السيد 

منطقةةةة نمةةةا   يةةةة ل)محافظةةةة كةةةربالط ا وسةةةط العةةةرالدر وت ةةةمن  الدراسةةةة اينةةةاد ال ةةةوا  النيوتكنيك
محتةوى ال يزيائيةة وتشةمل )مةن مواعةم م تل ةة وُأنرية  ال حوصةا  رملية د نما   5الدراسة ا  ُأ    )

تراوحةة  نسةةبة محتةةوى الرطوبةةة بةةين ) ر الكثافةةةدر حليةةل الحنمةةي للحبيبةةا ر التالرطوبةةةر الةةوزن النةةو ي
أظهةةةةر  در 2.229 – 2.069%د ر وتراوحةةةة  نسةةةةبة الةةةةوزن النةةةةو ي بةةةةين ) 5.329 –%  1.132

 كيةةةنتةةائا التةةدر  الحنمةةي لنميةةم نمةةا   منطقةةة الدراسةةة أنهةةا غيةةر مطابقةةة لشةةروط المواصةة ة ا مري
وكةةة لل البالطةةةا  بانوا هةةةا واللبنةةةا  ااسةةةمنتية بانوا هةةةا واللةةةب  ومةةةاد   لأل مةةةال ال رسةةةانية بانوا هةةةا

رابطةةةةر وكةةة لل المواصةةة ة العراعيةةةة لل رسةةةانة بانوا هةةةا فةةةي نميةةةم ا حنةةةا  الحبيبيةةةة  ةةةدا تةةةدر  من ةةةل 
(mm4.75( درmm2.38  سةبة الكثافةة ر وتراوحة  نالكثافةة الكليةة والنافةةدر اما الكثافةة فنةرى عيةا

1.477 –د فةي حةين كانة  نسةبة الكثافةة النافةة بةين  )3cmgm/ .6221– 1.688الكليةة بةين )
3cmgm/ 1.355سب المواص ا  القياسية االمريكيةر وُأنري  كل ه ه ال حوصا  حد. 
)االمةةةالل الكليةةةة القابلةةة للةةة وبانر محتةةةوى النةةةب ر امةةا فيمةةةا يتعلةةةل بالتحاليةةل الكيميائيةةةة التةةةي تشةةمل  

د ر فتراوح  نسبة االمالل الكلية القابلة لل وبان pH ,Cl ر اال  الهيدرونينيمحتوى المواد الع وية
%د ونسةبة محتةوى  0.64 % – 2.13د ونسةبة محتةوى النةب  بةين  )1.67 % – 4.53 %بةين )

 – 7.91بةين  ) pHد ونسةبة اال  الهيةدرونيني 0.71 % – 2.01 %المةواد الع ةوية بةين )
د ر وُأنرية  كةل هة ه ال حوصةا  حسةب 0.11 % – 0.81 %بةين ) Clالكلوريةدا  د ونسةبة 7.51

 ( .USDA, 1959, ) (USDA – Agricultural Hand book NO.60) الطريقة التي ا تمدها

منطقةةة الرمةةل المونةةود فةةي  د انظهةةر  الدراسةةة المعدنيةةة  ةةن طريةةل الشةةرائا الزنانيةةة )السةةاليدا أو 
 ةن طريةل فحة   رمةليةة للظهر  الدراسة المعدنأالكوارتز بصور  رئيسيةر و ن من معدن الدراسة تتكو 

)منتشةةر هةةو الكةةوارتز  انتشةةارا  الم حوصةةة ان اكثةةر المعةةادن للنمةةا    (XRD)االشةةعة السةةينية الحائةةد  
  .)أثريد والكالساي )أثريد والمايكا )متوسطد والنب  )متوسطد يليه االلباي  الى منتشر ندا د 

  



                                                                                                           

Abstract 
     The study aims to determine the validity of the sands of the Dibdibba 

formation in the area of Al-Said (in Karbala governorate) for construction 

materials, purpose the study included geotechnical properties tests for (5) 

samples from different sites physical tests were carried out (moisture 

content, specific gravity, grain size, density), The moisture content ranged 

between (1.132% – 5.329%), The specific gravity ranged between(2.069 – 

2.229), The results of  grain size diagrames of study area showed that they 

did not validity for concrete works of all kinds, cement misenory of all types 

as well as the Iraqi specification of concrete of  in all fractions except  (4.75 

mm) (2.36 mm) Density was measured in total and dry density ranged from 

(1.622 – 1.688 gm/cm3), (1.355 – 1.477 gm/cm3) respectivity, All tests were 

conducted according to the (ASTM). 

As for chemical analyzes, which include (T.D.S, gypsum content, pH, Cl), 

The ratio has ranged T.D.S values between (1.67% – 4.53%), The ratio of 

gypsum content between(0.64% – 2.13%), The  organic matter content 

between (0.71% – 2.01%) and pH between (7.51 – 7.91), And chloride ratio 

between (0.11% – 0.81%), All these tests were conducted according to the 

(USDA, 1959), (USDA-Agricultural Hand book NO.60).  

The petrography study showed that quartz mineral domanited, X-ray 

diffraction examination of the studied samples show distribution of quartz 

(domenat – very domenat)followed by albite (medium) gypsum (medium) 

mica (trace) and calcite (trace). 


