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المستخلص

ةكبدظددا )ال راسددا الددر ة ردددا ةدد ر اددتكوا رةددبة تألدداو   ن نددا لي ددراة اار ددبيوا ددد  ةر  ددا  ددبر السددو تهدد   
سددا اأ خذ ددأا ةر  ددا ال راللرةددة الةااددا  ددد  الاواتألروألوددااتضددةرا ال راسددا اواددب  ال دداا  , (اسدد  ال ددرا / ألددرنت  

الكاةد  لتكلودة ا, الداز  الردا  , الر انداةكتدار )رةبأج ة  ةااقع ة تلفا اخذاروا الفكاابا الفوزوبيوا ات دةة ( 5)
اترااكا رسنا الاز  الرا   ندو  , %( 5.239–% 1.132) ترااكا رسنا ةكتار الر انا نو  , (الألثبدا, للكنونبا
ااددفا خظهددرا رتددبيت التدد رج الكاةدد  لاةوددع رةددبأج ةر  ددا ال راسددا خرهددب  وددر ة بن ددا ل ددرا  الةا , (2.229–2.069

, خ اةدددب ا ران دددااألةروألودددا لي ةدددبة ال رسدددبروا نوراا هدددب  األدددألع النت دددبا نوراا هدددب االلنردددبا ا سدددةرتوا نوراا هدددب االلدددن
, (2.38mm), (4.75mm)األألع الةااافا ال راقوا لل رسبرا نوراا هب د  اةوع األكادب  الكنونودا  د ا تد رج ةر دة 

– 1.688)اترااكدا رسدنا الألثبددا الأللودا ندو  , االابددااةدب الألثبددا دادرر قودبك الألثبددا الأللودا  1622  gm / cm3 )
اخذاروددا ألددة اددأو الفكااددبا كسدد  , ( gm/ cm3 1.355–1.477)ددد  كددو  ألبرددا رسددنا الألثبدددا الابدددا نددو   

.(ASTM)الةااافبا ال وبسوا ااةروألوا 
ةكتدددار الةددداا  , ةكتدددار الادددنك, ااةدددتل الأللودددا ال بنلدددا للدددأانب  )اةدددب دوةدددب وت لددد  نبلتكبلودددة الألوةوبيودددا التددد  ت دددةة 

–4.53%)دترااكا رسنا ااةتل الأللودا ال بنلدا للدأانب  ندو  , ( Clالأللارو اا, pHااك الهو رااور  , ال ضاوا 
– 2.13)ارسنا ةكتار الانك ندو   ( 1.67 %  %–2.01%)ارسدنا ةكتدار الةداا  ال ضداوا ندو  %( 0.64 %

– 7.91)ندو   pHارسدنا ااك الهود رااور  ( 0.71 – 0.81 %)ندو  Clالأللارود ااارسدنا ( 7.51 % 0.11 )
– USDA)اخذارودا ألدة ادأو الفكاادبا كسد  ال رو دا التد  ا تةد اب ,  Agricultural Hand book NO.60 ) ,
(USDA, 1959.)

  الألداارتز ةر  دا ال راسدا تتألدا  ةد  ة د رةدة ا  ( السدتو اا)ااظهرا ال راسا الة  روا     رو  ال رايح الزاباودا 
للرةدبأج الةفكاادا  (XRD)الكبيد اااظهرا ال راسا الة  روا للترنا     رود  دكد  اا د ا السدوروا , ريوساناارا 

. االألبلسبوااالةبوألباالانك االنبواا  األثر الة ب   السبي ا اا الألاارتز ولوه 



الفصل االول

المقدمـة 

Prefaceتمهيد   1-1

الفدددراا تااددد  الرةدددبة دددد  ال دددرا  ندددادرا دددد  ةر  دددا السدددهة الرسدددان  ا لدددر ضدددفب  اقدددر  ا ا دددة رهدددر   الدددا ا 
, ناادفه (الرةدة)وسدت    الرألدب  الردب  , ال را ارااد اةب ادرا هةب دضًت    ةرب   الترسنبا الرةلوا د  اس  

ا اأٌل درر ةثدة اا ال رسبرا الةسلكا اا األ ةبة ا ر بيوا  توب واةب ا خسبسوا ة  ةاا  النرب  سااً  د  ال رسبرا 
ه الةادددةا اندددت  األرضدددوبا, اادددرب ا نلددداع النردددب  نرا ودددالةازايودددعلدددنخ الاددد را  ارثرادددب, اادددرب ا الألب ددد  ا 

 .(2010, الك ا  اا را )االةاا  

او  ال ن ندددا  لدددر وكتدددا  تألددد, ورأل ددد  تألددداو  ال ن ندددا دددد  الادددز  ال دددرق  ةددد  الادددكرا  ال رنودددا الارانودددا لل دددرا 
ا الةرأل ددفا ةددب وتددراال سددةع ال ن ددب, ترسددنبا دتبتوددا ةدد  الرةددة االادد ار الرةلوددا االكاددر الرةلدد  الكبةددة للكاددر

20نو   – 2 m)) ,  ل ن با الةرأل فا اتألا  ا. االنتوستاسو اا لر الةبواسو وتراال  ةر تألاو  ال ن نا ةب نو
  ال دبر دد  ةر  دا وست ر تألاو  ال ن نا دا  تألاو  الد ةب  اتألداو,  ب ا ة  با نألثنب  رةلوا اا افبيح ة  الرةبة

ب   دددا  تألدداو  ال ن نددا اتسددت ر ترسددنبا ال اددر الرندد, اتألدداو  الفتكددا ددد  انددبر الزنوددر ن ددألة  وددر تددااد  الناددوا
, را  ةرب ودا ابدددااوترسد  تألداو  ال ن ندا دد  نويدا رهرودا تكدا ظد, ن دألة  ودر تدااد   ضدة  الةردب   الةرأل دفا

(.2009, ن ور اا را )



Location of the Study Areaموقع منطقة الدراسة   2-1

ألدد   ددر  ة ورددا ألددرنت  ددد  اسدد  ( 30)ددد  ةكبدظددا ألددرنت  االتدد  تن دد  كدداال  (  ددبر السددو )ت ددع ةر  ددا ال راسددا 
˚43)ال درا  اتركادر ةر  دا ال راسدا ندو    د   داة  52ʹ ˚43)ا ( ʺ30 55ʹ ا ايرتد   درة ,  درقبً ( ʺ30

(32˚ 39ʹ ˚32)ا ( ʺ10 37ʹ با اوتألدا   دب ا ةد  تألداو  ارابردا اتألداو   ن ندا األدألع ترسدن,  دةباً ( ʺ30
.الرنب  ال ار 

of the study Justificationsالدراسة   مبررات   3-1

لددر  دداا  اددأو لألددا  الترسددنبا الرةلوددا لتألدداو   ن نددا قرونددا ةدد  الةرددب   السددألروا رألددزا ال راسددا  لددر الت ددر   
اة  لددر الترسددنبا االت ددر   لددر ةدد ر مةألبروددا ة بلاددا اتكسددو   دداا  الرةددة ددد  ةر  ددا ال راسددا ةدد  خاددة الكادد

ت  تك د  دبيد ا ألألع لألا  اأو الترسنبا قرونا ة  ة ورا ألدرن, وك    را  الةااافبا الة لانا( رةة)رألب  رب   
.د  ا تابر الاقا التز  اظرا  ال ةة االأللفا تألا  خقة

 Aim of the Studyهدف الدراسة    4-1

/ ا  اار دبيوا ا   ال راسا  لر نوب  ة ر اتكوا رةبة تألاو   ن نا د  ةر  ا  بر السو  لارب ا الةدا تل   
.ةكبدظا ألرنت 





-: راي  ال ةة الةراكة التبلواتضةرا
.  ةركلا اةع الة لاةبا-1

.ةركلا ال ةة الك ل 2-
. ةركلا ال ةة الة تنر 3-
.ةركلا ال ةة الةألتن 4-
الفكاابا الفوزوبيوا-:اااً 

اوالااودددب اادددرر ارابزادددب دددد  ة تندددر ال( التددد رج الكاةددد , الألثبددددا, الددداز  الردددا  , الر دددان الةكتدددار )ات دددةة 
فبا ااةروألودددا اة بررددا الرتددبيت ةددع الةااادد. ابة ددا تألروددا / أللوددا ال لددا  / الهر سددوا قسدد   لددا  اارة الت نو وددا 

(ASTM.)

الفكاابا الألوةوبيوا-:ثبروبً 
ااددرر ارابزاددب ددد  ة تنددراا قسدد ( الةكتددار ال ضددا  –ةكتددار الاددنك -T.D.S.–pH –Cl)ات ددةة 

(. Hand book) NO.60, 1959اد  الةااافا ااةروألوا. ابة ا تألروا / أللوا الهر سا / الهر سا الألوةوباوا 

ال اا  الة  روا-:ثبلثبً 
ااددرر اراددبز  ةددة ال ددرايح ( XRDالكبيدد اادكدد  اا دد ا السددوروا –ال ددرايح الزاباوددا )االتدد  ت ددةة  ةددة 

.ابة ا ن  ا / أللوا ال لا  / الزاباوا د  ار ا قس   ل  اارة 
. ابة ا ن  ا / أللوا ال لا  / د  قس   ل  اارة ( XRD)الكبي ااارر ارابز دك  اا  ا السوروا 



A B

C D



الفصل الثاني

جيولوجية منطقة الدراسة

Stratigraphy of the study areaمنطقة الدراسة   طباقية1-
-:تنكشف في منطقة الدراسة التكوينات األتية من االقدم الى االحدث وهي على النحو التالي

Injana)تكوين انجانة   -1 Formation(   )Upper Miocene)

Dibdibba)تكوين دبدبة   2- Formation(   )Pliocene – Pleistocene)

(Quaternary deposits)ترسبات العصر الرباعي   3-

وتركيبية منطقة الدراسة تكتونية2-

( (Mesopotamian and Salman zoneبعين( unstable shelf)تقع  منطقعة الدراسعة فعي الرصعيف ليعر المسعتقر 

(Al-Kadhimi el  al. 1996) ,  وذكعر , (2-2)الشعك(Henson, 1951 ) الفعرات يملع  –بعنن نطعاف فعالف ابعو جيعر

وجععود تراكيععي  طيععة قصععير  ( Al-Amiri, 1979)وذكععر , الحععد الفاصعع  بععين النطععاف المسععتقر والنطععاف ليععر المسععتقر

يبيعة معظعم المظعاهر الترك, وذكر بنن نطاف الفالف يتكون من نظام فالف مضربي وربما زاحف( NW-SE)وطويلة باتجاه 

(.Hassan&Al-Khateeb, 2004)السابقة تعد من المن فضات والحافات الص رية التي تطورت  بسبي فالف ابو جير 

منطقة الدراسة جيومورفولوجية3-

Al-Khateeb)بموجي  & Hassan, 2005 )  تنكشف الكلير من التضاريس مل

.كربالء–هضبة النجف 1-

.من فض بحير  الرزاز 2-

.المنحدر الص ري3-





الثالثالفصل 

الخلفية النظرية 

تةهو -1
تدد  خذ ددأا ةدد  ةر  ددا التدد  خذاروددا  لددر ال ورددبا الالاواتألروألوددااددأا الفاددة  ددركًب ةفاددًت للفكااددبا وترددباة 

 درة ة رددا اتك ود  ةد  الفكاادبا الة تنرودا لالةستكادلادها وتضدة   رضدًب  دبةًت اةفادًت للرتدبيت , ال راسا
, كبلودة الألوةوبيودااالت, الفوزوبيودا)اخذارودا الفكاادبا , د  اا ةبة اار دبيوا ليست ةبةة ر اتكوا اأو الةاا  

.  للرةبأج الت  خذ أا ة  ةر  ا ال راسا( XRDالكبي اادك  اا  ا السوروا , االنترا رادوا

-:الفكاابا الفوزوبيوا ات ةة2-
-aةكتار الر انا.
-b  الاز  الرا.
-cالتكلوة الكاة  للكنونبا.
-d (.الأللوا االابدا)الألثبدا

-:التكبلوة الألوةوبيوا ات ةة 3-
a- ااةتل الأللوا ال بنلا للأانب.

-bةكتار الانك.
-cةكتار الةاا  ال ضاوا.
-d  ااك الهو رااورpH.
-eالأللارو اا.Cl



البتروغرافيةالدراسة 4-
ألبردا ال وردبا الةدو اأا , ة  الرةة رايح ( 5)مأ نلغ     ال رايح الة راسا , اارا اأو ال راسا نتهويا ال رايح الرقو ا

 ,(RZ1-B) ,تةثددةتتةثددة نبلرااسدد  الةفألألددا الةرت ددرا  لددر سدد ح اارة ددد  ةر  ددا ال راسددا ألسدد ح ت روددا االتدد  
(RZ2),(RZ3-B)(RZ1-A) ,  الاد روا  الةألب داال ورا اا رر تتةثة نبلا ار الالنا ا نه الالنا الةااا ا دد

(.RZ3-A)الةكو ا نبلاز  ال رق  لنكورا الرزازا االت  تةثة 
راسددا ال ددرايح ا دد   رودد   , تألدداو   ن نددا تتبن ددبامأ   اددا ال  ودد  ةدد  الكنونددبا الة  روددا االادد روا الةألارددا ددد  

(.Light Minerals)الرقو ا وةأل  التةووز نو  الة ب   ال فوفا 
-aالة ب   ال فوفا:-



Sample NumbersLight Components

RZ3-BRZ2RZ1-BRZ1-A

33.3836.2240.7339.45Monocrystalline Quartz

4.054.936.612.36Polycrystalline Quartz

3.464.841.191.98Alkali Feldspar Orthoclase

1.742.861.861.3Alkali Feldspar Microcline

2.421.162.173.42Plagioclase Feldspar

31.0327.7120.7527.43Carbonate Rock Fragments

6.637.998.688.04Chert Rock Fragments

3.265.373.483.35Igneous Rock Fragments

4.393.674.334.27Metamorphic Rock Fragments

1.171.121.520.52Mudstone Rock Fragments

5.953.465.644.61Evaporates

2.481.731.721.6Coated Clay

1.781.81.321.67Others



بلور توضح حبيبة كوارتز متعدد التالتبلور                                   توضح حبيبة كوارتز احادي 

(فلدسبارالمجموعة )االورلوكلسحبيبة من توضح (            الفلدسبارمجموعة )المايكروكالينتوضح حبيبة من 



الفصل الرابع

الجيوتكنيكيالتقييم 

 Prefaceتمهيد  -1
اً شعامالً ومفصعالً فهو يتضعمن عرضع, للتربة الموجود  في منطقة الدراسةالجيوتكنيكييتناو  هذا الفص  التقييم 

وفحع  لبترولرافيعةامعن الفحوصعات والتحاليع  الم تبريعة الفيزيائيعة والكيميائيعة والفحوصعات المستحصعلةللنتائج 

نوعيعة د اذ ان تحديع, للنمعاذ  المعن وذ  معن منطقعة الدراسعة للتععرف علعى  واصعها الم تلفعةالحائعد االشعة السينية 

نمعاذ  معن ( 5)اذ اجريعت الفحوصعات والتحاليع  علعى , يعد من االمور المهمة في صناعة المواد االنشعائية( الرم )

. الرم 

   Moisture Content  (mc)الرطوبة  محتوى -1
- 5.329)تراوحعت نسعبة محتعول الرطوبعة بعين , يمل  النسعبة المئويعة بعين وزن المعاء ووزن المعاد  الصعلبة % 

واق  قيمة , (RZ1-A)اذ تكون النسبة العالية في الموق  االو  , في النماذ  المن وذ  من منطقة الدراسة%(  1.132

لظعروف ويرجع  السعبي فعي ذلعك العى ا, وت تلف قيم محتول الرطوبة بين تلك المعديات( RZ3-A)في الموق  الراب  

ول الميعاه وارتفعا  مععدالت التب عر وارتفعا  درجعات الحعرار  وتذبعذي مسعت, وقلة تسعاقط االمطعار, المنا ية الجافية

.المواق الجوفية في تلك 

W%WdWSample No.

5.32947.472.53RZ1-A

1.79149.120.88RZ1-B

2.94448.571.43RZ2

1.13249.440.56RZ3-A

3.09248.51.5RZ3-B



Specific Gravityالوزن النوعي   2-
- 2.229)وتراوحعت معديات قعيم العوزن النعوعي بعين هو رم  حصعوي السائد الرم  ان نو   الرمع  فعي ( 2.069

للرمع  المععدني تن ذ هذه القيم ترتيباً عشوائياً في منطقة الدراسعة اعتمعاداً علعى التركيعي, المن وذ  من منطقة الدراسة

وعي لكونع  الى ان فاض قيم الوزن النالرم  ويمكن ان يسبي وجود الجبس في , تحت السطحالرم  على عمف وليس 

 فيفعة كعذلك وجعود المععادن ال, والكالسعايتوالفلدسعباركذلك وجود الكعوارتز , من المعادن ذات الوزن النوعي الواطئ

.المذكور للنماذ  ( XRD)الحائد وهذا ما اظهرت  م ططات فح  االشعة السينية 

Specific  gravitySample No.

2.227RZ1-A

2.069RZ1-B

2.070RZ2

2.229RZ3-A

2.070RZ3-B



Grain Size Analysisالحجمي للحبيباتالتحليل 3-

األعمعا  األ عرل لل رسعانة وبقيعةوالتصعلحتشير نتعائج الفحوصعات والتحاليع  الم تبريعة إلعى إن كع  النمعاذ  فاشعلة 

تعدريجاتععض فضالً ععن إن ب, للمواصفات األمريكية وذلك لوجود الجبس وبنسي اعلى من الحد المسموح ب وطبقاً 

ميعات معن اعلعى معن الحعدود المقبولعة, وبنعاًء علعى ذلعك البعد معن المعالجعة المناسعبة ب ضعافة ك( نسبها الععابر )الرم   

.واالمريكيةيوضح المواصفات القياسية العراقية الجدو  , الرم  , وبحسي النسي المطلوبة

حجم المنخل 

بالملم

العراقية للخرسانة 

%بأنواعها العابرة 

عها األمريكية للخرسانة بأنوا

%العابرة 

األمريكية                          

رة للبالطات بأنواعها العاب

%

األمريكية   للبنات 

بخ اإلسمنتية بأنواعها والل

ومادة رابطة

نسبة األمالح والمواد 

الضارة

النسبةالماد 

  0.5> الجبس-% %100 %100 9.5100

% 4.7590  %-100 %95  %95  %- 100 %-

2.3860  %-95 %80   %- 100 %80   %- 100  %-

1.1830   %-70 %50  %- 85 %50  %- 85   %100 %

%  5األمالح

0.60015  %-34 %25   %- 60 %25  %- 60   %98  %- 100 %

0.425---70   %- 75  %

0.3005  %-20 %10  %- 30  %10  %- 30  %20   %- 30 %

المواد 

%  2الضارة

0.1500–10 %2   %- 10 %2   %- 10 %0 - 4 %

0.0750–5 %0 - 5 %00



% النسبة العابرة محجم الغربال بالمل

االولللنموذج 

% النسبة العابرة 

الثانيللنموذج 

النسبة العابرة

الثالثللنموذج % 

% النسبة العابرة 

الرابعللنموذج 

% النسبة العابرة 

الخامسللنموذج 

10099.3699.5599.4799.89ملم4.75

9996.2694.1294.6695.71ملم2.36

93.1184.3482.4178.4982.5ملم1.18

78.9966.5967.4258.764.55ملم0.600

44.0636.1140.4935.4232.58ملم0.300

16.496.4815.5511.211.99ملم0.150

4.312.314.154.433.38ملم0.075

لجمي  النماذ المن لييوضح نتائج التدر  
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ألعمعا  أظهرت نتائج التدر  الحجمي لجمي  نماذ  منطقة الدراسة أنها لير مطابقعة لشعروط المواصعفة األمريكيعة ل

المواصعفة وكعذلك, ال رسانية بننواعها  وكذلك البالطات بننواعهعا واللبنعات امسعمنتية بننواعهعا واللعبد ومعاد  رابطعة

(.2.38mm), (4.75mm)العراقية لل رسانة بننواعها في جمي  األحجام الحبيبية عدا تدر  من   

بسععبي , كور فععي االعمععا  امنشععائية بطبيعتهععا الحاليععة بحسععي المواصععفات المععذلألسععتعما وبععذلك ف نهععا ليععر صععالحة 

معامع  وفي هذه الحالة البد من إجراء معالجة معن  عال  لسع  الرمعا  فعي, (الرم )النسبة العالية للركام الناعم جداً 

ملعة كع  ومعن لعم تك, علعى حعدهتدريجعةومن لم لربلة وتكعديس كع  , الغربلة مزالة الجبس واألمالح والمواد الضار 

و  عليهعا معن ب ضافة النسي الرملية ال شنة الالزمة لجعلها تتطعابف مع  حعدود المواصعفة التعي قعد يعتم الحصعتدريجة

كعالحجر الرملعي وليرهعا أو معن مصعدر نهعري قريعي معن منطقعة الدراسعة أن ( Crushed Stone)كسار  الحجار  

ي منطقعة وفي حالة ان معالجة الركعام فع, (الكسارات, النق )توفر ذلك م  األ ذ بنظر االعتبار عام  الكلفة من حيث 

بات الرمليعة الدراسة تتطلي كلفة عالية البد من اهما  الركام الموجود في منطقة الدراسة والبحث عن مكاشعف للترسع

.في تلك المنطقة بغية الحصو  على ركام يحقف شروط المواصفات المذكور  لألعما  امنشائية

بنوعيها الكتليةالكثافة 4-

– 1.688) بين المدروسة الرم  تراوحت نسبة الكلافة الكلية لنماذ   1622 gm/cm3) , في حين كانت الكلافة

– 1.477)الجافة للنماذ  المدروسة بين  1.355 gm/cm3.)

Sample No. Total Density

gm/cm3

Dry Density

gm/cm3

RZ1-A 1.644 1.366

RZ1-B 1.666 1.477

RZ2 1.622 1.433

RZ3-A 1.688 1.455

RZ3-B 1.655 1.355



  Chemical Analysisالكيميائية  التحاليل 5-
, جامععة تكريعت/أُجريت الفحوصعات الم تبريعة الكيميائيعة فعي م تبعرات الهندسعة الكيمياويعة فعي كليعة الهندسعة 

معثلر  فعي السعلوك تعني الفحو  الكيميائية المستعملة في مجا  الجيولوجيا الهندسية ملع  نسعبة بععض المركبعات ال

وبان والمععواد الهندسععي للتععري الم تلفععة ملعع  حسععاي نسععبة الجععبس الموجععود  فععي التربععة واالمععالح الكليععة القابلععة للععذ

– USDA)والتعي حسععبت وفعف الطريقعة التعي اعتمعدها والكلوريعداتالعضعوية ودليع  الحامضعية  Agricultural 
Hand book NO.60) ,(USDA, 1959.)

Sample No. T.D.S. % Gyp % O.M.C. % pH Cl ˉ %

RZ1-A 2.31 1.23 1.88 7.76 0.61

RZ1-B 1.67 0.92 2.01 7.83 0.11

RZ2 3.15 2.13 0.96 7.51 0.81

RZ3-A 4.53 0.64 1.97 7.91 0.20

RZ3-B 2.03 1.21 0.71 7.62 0.42



X-Ray Diffraction Analysisالحائدةاالشعة السينية فحص 6-
وينات ُحددت مجموعة من المعادن لير الطينية وهي معادن لانوية ناتجة من عمليات التجوية والتعرية من التك

طقة وش صت هذه المعادن للنماذ  المن وذ  من من, الص رية ونقلت بواسطة المياه وترسبت في منطقة الدراسة

.المعادنلهذه الحائد الدراسة بواسطة فح  االشعة السينية 

قمة المعدني في النماذج قيد الحثتقديرالتوزيع

االنعكاسات 

الشدة

قمة 

اإلنعكاسات

الشدة

قمة 

اإلنعكاسات

الشدة

قمة 

اإلنعكاسات

الشدة

قمة 

اإلنعكاسات

الشدة

اسم المعدنالتركيب المعدني

النموذج 

RZ3-B

RZ3النموذج

-A

النموذج 

RZ2

RZالنموذج

1-B

النموذج 

RZ1-A

˚A 2.28منتشرمنتشر جدا  منتشر جدا  منتشرمنتشر

8 %

2.45 A˚

9 %

1.81 A˚

13 %

4.25A˚

16 %

3.34 A˚

100 %

SiO2الكوارتز

Quartz

˚A 3.86--متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

1 %

4.02 A˚

27 %

3.17 A˚

100 %

(Na,Ca)Al(Si,A

l)3O8

Albitاأللبايت

e

˚A 2.87--متوسطمتوسطمتوسط-متوسط

42 %

3.05 A˚

55 %

7.58 A˚

100 %

CaSO4.2H2Oالجبس

Gypsum

˚A 3.13------اثري-

20 %

10.09A˚

100 %

KMgAlFe2المايكا

Mica

˚A 2.49-------اثري

7 %

3.02 A˚

100 %

CaCO3الكالسايت

Calcite



-:االستنتاجات

لكادر االرةدبة أاا ورأل   تألاو   ن نا د   بر السو  دضًت    خره وتألا  ن ألة اسبس  ة  ترسدنبا ةفألألدا ةد  ا-1
.                                              د  نويا رهرواالترسوناااكاب  الة تلفا  لوة 

ةسدتار الةودبو األدألع ار فدبةالرةدة اا نسن  د د ا  الةدب  الةاادا  دد  الرةة ا  ار فبة رسنا ةكتار الر انا د  -2
.                                          الاو د  داة الاادوا ادترا اةع الرةبأج ألبرا 

فوفدا ادأا ا  ار فبة رسنا الاز  الرا   د  الرةبأج الة راسدا ورادع الدر سدن  اادا  ة د   الادنك اة دب   ا درر  -3
.                                                  الكبي اةب اظهرته دكاابا اا  ا السوروا 

.                                                                                              ر ا اً , لااا  ة    الألاارتز دوهب ن ألة ةرتملسلوألوام  الرةبة الةفكااا الألة الرةبأج, ا  ة  راع الرةبة -4
.تنلاراالةت    ال( ااألثر  وا ًب ) واا  ة    الألاارتز د  اةوع الرةبأج اواا  نرا وه ااكب   التنلار -5
ةروألودددا تنددو  ةدد   ددتة رتددبيت التدد رج الكاةدد  لاةوددع رةدددبأج ةر  ددا ال راسددا خرهددب  وددر ة بن ددا ل ددرا  الةاااددفا األ-6

ألددألع الةاااددفا ا , لي ةددبة ال رسددبروا نوراا هددب األددألع النت ددبا نوراا هددب االلنرددبا ا سددةرتوا نوراا هددب االلددنخ اةددب ا ران ددا
انددألع دهرهددب  وددر , (2.38mm), (4.75mm)ال راقوددا لل رسددبرا نوراا هددب ددد  اةوددع األكاددب  الكنونوددا  دد ا تدد رج ةر ددة 

بن دددا ن دددة نسدددن   ددد   ة , دددد  اا ةدددبة ا ر دددبيوا ن نو تهدددب الكبلودددا نكسددد  الةااادددفبا الةدددأألاراليسدددت ةبةادددبلكا 
.الت روابا

ة بن تهدددب تر ودددا الرةدددبة ن سدددلهب ات لوادددهب ةددد  الادددنك ااألةدددتل اال دددااي  تةركهدددب  ااادددب اوددد ا   وددد ا ترقدددر ملدددر-7
.                                                                                     للةااافبا

لألددداارتز ة دددب   اا  ةر  دددا ال راسدددا تتألدددا  ةددد  الكبيددد االسدددوروا خظهدددرا ال راسدددا الة  رودددا الةتةثلدددا نفكددد  اا ددد ا -8
.  االألبلسبوااالةبوألباالانك ااالنبوا

ااألثدر ) نلدار ا  ترنا ةر  ا ال راسا تتول  ة  ة    الألاارتز اكب   الت( الستو اا)خظهرا  راسا ال رايح الزاباوا -9
.دضًت    الةت    التنلار االة ب   اا رر(  وا ًب 



-:التوصيات 

.اة اار بيوارا  ا  ر ور الر ضرارا اارا   راسبا ةألثفا لزوب ا رسنا الرةبة ألاةوتهب د  الارب با ااأل ر 1-
.ةر  ا ال راساللرةة الةااا  د  اواتألروألوا راسا كاة م  ا   راي  -2

.بة رظوفا سة الرةبة نةوبو ر وا د  الة بلع, دضًت     سلهب د  ةااقع ا رتبج للكااة  لر رةوا  3-
. را ة بأللهبل    دبي تهب األثاألر بيوانتبتًب أل   رة ة  األ راة الروكوا    است ةبة رةبة الترسنبا 4-



تً  ألرًا ازو


