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Justificationsالدراسةمبررات of the study

2

ادية تعد منطقة الدراسة من المناطق المهمة من الناحية االقتص1-
نجاز كونها تعد من المصادر الرئيسة لترسبات الركام الالزمة إل

ها قريبة من الكثير من المشاريع الهندسية في المحافظة وكذلك لكون
م وظروف مدينة كركوك حيث تحقق فائدة في اختصار الوقت الالز 

.العمل وبكلفة اقل 
منطقة وعليه قلة الدراسات الجيولوجية والهندسية السابقة لهذه ال-2

قييم تم اختيارها إلجراء هذا النوع من الدراسة ألهميتها في الت
لمواد التي النوعي لترسبات مقالع الحصى الخابط ولضمان اختيار ا

.تالئم مجال االستخدام  الهندسي للركام 



Aims of the studyالدراسةأهداف 

تكنيكيةالجيو الخواصعلىلتعرفاإلىالحاليالبحثيهدف
(وغرافيةالبتر -الكيميائية–المقاومة-الديمومة-الفيزيائية)

عتينالتابوليالنداقوقمنطقتيفيالخابطالحصىلمقالع
اقيةالعر القياسيةبالمواصفاتومقارنتهاكركوكلمحافظة
لبعضصالحيتهالبيانو (والبريطانيةاالمريكية)والعالمية

.(الخرسانة،الطرق)الهندسيةاالغراض
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Site of the study areaموقع  منطقة الدراسة 

وقعينمفيكركوكمحافظةضمنا  اداريالدراسةمنطقةتقع
علىكركوكمدينةجنوبيقع(داقوققضاء)األولالموقع:

مركزعنكم(40)حوالييبعدوالذيبغداد-كركوكطريق
مينيعلىالدراسةمنطقةمحطاتمواقعتقعحيثكركوكمدينة

.ادناهالخارطةفيموضحكمابغداد–كركوكطريقويسار
والذيوككركمدينةشرقجنوبيقع(ليالنناحية)الثانيوالموقع

ريقتشخطيبينالدراسةمنطقةوتنحصر،كم(38)حوالييبعد
-3882000)تشميلوخطي(450000-470000)

-WGS-1984)التربيعيالنظاموحداتبحسب(3892500

UTM-zone-38N)موضحا  الدراسةمنطقةتمثل(1)شكل
.النمذجةمواقععليها
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عمل الباحث : المصدر )خريطة توضح منطقة الدراسة موضحاً عليها مواقع النمذجة ( 1)شكل

. (GISومخرجات الــ  Landsat 8باالعتماد على بيانات القمر الصناعي 
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 Geology Of The Study Areaمنطقة الدراسةجيولوجية
سيةهنددراسةأليةالمهمةاألهدافمنالجيولوجيةالدراساتتعد

مرعلىقةللمنطالجيولوجيللتاريخوالصريحالواضحالدليلفهي،
.المختلفةالجيولوجيةالعصور

السابقة تم القيام بالدراسة الجيولوجية عن طريق االطالع على الدراسات
د الطباقية التي تعد الحجر األساس ألية دراسة متكاملة والتي شملت تحدي
المجهز وذلك بإجراء مسح للتكاوين المنكشفة لالستدالل على المصدر
السطحية لترسبات الركام فيها، حيث تظهر في منطقة الدراسة المكاشف

بور مة جللتكوينات الجيولوجية العائدة للجناح الجنوب الغربي من طي
ة بتكوينات وطية كورمور للفترة من المايوسين  إلى الباليوسين المتمثل

، ( الفتحة ، انجانة ، المقدادية)
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مناطق ( ينالباليستوس-الباليوسين)كما تغطي ترسبات الفترة 
غطي  ،  وت(باي حسن)واسعة من منطقة الدراسة المتمثلة بتكوين 

بات رواسب  الهولوسين  معظم  أجزاء  المنطقة المتمثلة بترس
جريان رواسب المرواح الفيضية ، المنحدرات ، ال) العصر الرباعي

تالية من طباقية منطقة الدراسة من التكوينات الإذ تتكون (السطي
تكوين تكوين الفتحة ،: االقدم الى االحدث وهي على النحو االتي 

رسبات انجانة ، تكوين المقدادية ، تكوين باي حسن فضال  عن ت
الخارطة الجيولوجية ( 2)الشكلالعصر الرباعي كما موضح في 

( .(Sissakian, 1992للمنطقة 
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.
 ,Sissakian)خريطة جيولوجية لمنطقة الدراسة موضح عليها مواقع النمذجة معدلة عن ( 2)شكل 

. (GISالــ ومخرجات  Landsat 8باالعتماد على بيانات القمر الصناعي   (1992
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 Tectonic&Structure ofتكتونية وتركيبية المنطقة 

the study area 

Buday , T. andقسم كل من   Jassim,1980)    )

إلى ثالثة أقسام اعتمادا  العراق Jassim&Goeff, 2006))و
ية وأخرى على إثباتات جيولوجية عدة ، فقسموه إلى  بلوكات طول

لى واعتمادا  ع. عرضية يفصلها عن بعض انطقة من الفوالق 
لطيات تقسيم بودي وجاسم تقع منطقة  الدراسة في منطقة حزام ا

، ضمن منطقة الرصيف غير (Low Folded Zone)الواطئة
تبين ( 3)الجيولوجيةوالخريطة ( (UnstableShelfالمستقر

.للعراقالتقسيمات التكتونية 
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.
( (Al-Kadhimi et al., 1996) التكتونية للعراق  التقسيمات ( 3)شكل 
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طوبوغرافية وجيومورفولوجية منطقة الدراسة 
Topographic&Geomorphology of study 

area                                             ابعها تقع منطقة الدراسة  ضمن منطقة اقدام الجبال ، التي تتميز بط
فاض ، فقد المتموج ، إذ تتباين تضاريس المنطقة مابين االرتفاع واالنخ

فوق مستوى سطح ( م400)بلغ أعلى ارتفاع في المنطقة إلى  أكثر من 
منطقة البحر ، لدى ترسبات تكوين باي حسن  ، وذلك في جنوب شرق

فوق مستوى سطح البحر ، عند ( م200)الدراسة ، أما أدنى ارتفاع كان 
ر طاووق األجزاء الجنوبية الغربية من المنطقة والتي تنحدر باتجاه نه

ى ذات حيث تتصف منطقة الدراسة بنوعين من التضاريس االول. صو
فوق مستوى سطح ( م400-300)طبوغرافية متموجة متمثلة باالرتفاع 

قية والجنوبية البحر والتي تغطي االجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والشر 
منبسطة وجزءا  من االجزاء الغربية والثانية ذات طبوغرافية شبهالشرقية
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ي فوق مستوى سطح البحر والتي تغط( م250-200)متمثلة باالرتفاع 
تتخلل االجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الدراسة و 

خور المنطقة بعض من التالل والهضاب المنفردة التي تتألف من ص
مية التي تنحدر رسوبية متفاوتة في صالبتها ، وتحتوي على الوديان الموس

كون منقطعة، من المناطق الشمالية الشرقية الى االتجاه الجنوبي الغربي وت
واسبها على اذ يختفي جريانها بمجرد انتهاء فترة سقوط االمطار، وتنقل ر 
لية مكونة شكل فتات رملي وحصوي وغريني لترسبها في المناطق السه
ق على مراوح طينية وحصوية ، اما المنطقة الجبلية فتمتد بشكل ضي
دراسة ، كما امتداد الحافة الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية من منطقة ال

.(4)موضح في شكل رقم 
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.
ومخرجات الــ Landsat 8الخريطة الطبوغرافية لمنطقة الدراسة باالعتماد على بيانات القمر الصناعي ( 4)شكل 

GIS)
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ضاريس أما بالنسبة لجيومورفولوجية المنطقة فان اختالف الت
تباين األرضية وتباين أشكالها في منطقة الدراسة يعتمد على
لعمليات العامل التركيبي للطبقات الموجودة في المنطقة وشدة ا
األهم في الجيومورفولوجية المؤدية لتكوينها، ويعد المناخ العامل
ن من تحوير هذه األشكال المختلفة في المنطقة والذي يتكو 

غيرها انماط التصريف و ، االلتواءات النهرية لنهر طاووق صو 
.شبكة التصريف المائية ( 5)في الشكل ضح مو كما 
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.
ات القمر عمل الباحث باالعتماد على بيان: المصدر )يوضح شبكة التصريف المائية لمنطقة الدراسة ( 5)شكل 

.(GISومخرجات الــ Landsat 8الصناعي 
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Laboratory Testsالفحوصات المختبرية   

لتحديد من المراحل المهمة لدراسة الخواص الجيوتكنيكيةتعد 
الغراض الخواص الهندسية للركام  وتقييم صالحيته لبعض ا

ات الديمومة، فحوص، الفحوصات الفيزيائية )الهندسية وتتضمن 
(  لمعدنية فحوصات المقاومة والتحاليل الكيميائية والفحوصات ا
كما ية للعينات الكمال تقييم صالحية الركام لألعمال الهندس

-:وكاالتي( 6)موضح في الشكل
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.
مخطط يوضح انواع الفحوصات والتحاليل المختبرية التي تم اجراؤها على النماذج( 6)الشكل 
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الهندسيةالتقييم الجيوتكنيكي للركام ألستخدامه في بعض االغراض

Geotechnical Assessment of aggregates for use in 

engineering purposes

Assessment Material for Roadsالمواد ألعمال الطرق تقييم •

ة والعالمية نتائج الفحوصات المختبرية ومقارنتها مع المواصفات القياسية العراقي•
.ألغراض الطرق لمعرفة مدى صالحيتها ( األمريكية ، البريطانية)
A-      الفحوصات الفيزيائيةPhysical Test

 Particles size distributionللحبيباتالتدرج الحجمي -1

لصنف اظهرت نتائج التدرج الحجمي لجميع نماذج مقالع منطقتي الدراسة انها مطابقة ل
(A )اسة مع وجود انحراف ضئيل في تدرج الخشن لبعض نماذج مقالع منطقتي الدر

2003-1999بحسب المواصفة العراقية الخاصة بالطرق والجسور وتعديالتها لسنة 
(SROP/R6. ) (11، 10، 9، 7،8)، االشكال ( 1)وكما في الجدول
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نتائج التوزيع الحبيبي لنماذج منطقة الدراسة ( 1)جدول 

حجم مقاس

فتحة المنخل

(m.m)

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل

ليالنداقوق

التوزيع 
الحبيبي 
للنموذج 

االول

التوزيع 
الحبيبي 
للنموذج 

الثاني

التوزيع 
الحبيبي 
للنموذج 
الثالث

التوزيع 
الحبيبي 
للنموذج 

الرابع

التوزيع 
الحبيبي 
للنموذج 
الخامس

حدود الموااصفة 

العراقية الخاصة 

بالطرق والجسور 

وتعديالتها لسنة 

1999-2003
(SROP/R6)  للصنف

A

75100100100100100100
50929493969495-100
257975747678-
197465676369-
9.5535146495230-65
4.75404134363825-55
2.36343229282716-42
0.318171115147-18
0.076.85.745.46.125.72-8
AAAAAالصنف
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.

20

التدرج الحجمي لنموذج المقلع األول(7)شكل 



الثانيالحجمي لنموذج المقلع التدرج (9)الثالث        شكل الحجمي لنموذج المقلع التدرج (8)شكل 
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. الخامسالحجمي لنموذج المقلع التدرج (11)شكل 
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Atterberg Limitsاتربيرك حدود 2-

5، 3، 2، 1)تبين من خالل الفحوصات أن جميع النماذج 
حدود ليس لها قيم ل) هي تربة عديمة اللدونة والسيولة ( 5، 

لحصى ا)وذلك بسبب كثرة المواد الخشنة ( السيولة او اللدونة 
ة المواد وقلة الرمل الناعم وقل( والرمل الخشن والرمل الخشن جدا  

.في اعلى قيمها %( 6.8)والتي ال تتجاوز mud))الناعمة 
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 & Maximum Dry densityالجافة العظمى ومحتوى الرطوبة المثلى الكثافة 3-
Optimum moisture content

(  كوك االنشائيمختبر كر )تم حساب الكثافة الكلية  في المختبر الوطني للبحوث والمختبرات االنشائية 
وقد بينت نتائج ASTM,D1557-2004))بطريقة بروكتر المعدلة حسب المواصفة االمريكية 

، 12)، االشكال ( 2)لجميع نماذج مقالع منطقتي الدراسة هي كما في الجدولالجافة العظمى الكثافة 
13،14،15،16.)

نتائج الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوبة المثلى لنماذج مقالع منطقتي الدراسة( 2)جدول 

.ة المواد الناعمةمما يالحظ ان النتائج متقاربة بسبب تقارب التدرج الحبيبي وكذلك نسب
24

Noالموقع

الجافة العظمى  الكثافة

سم/غم

المحتوى 

المثلىالرطوبة

%

1
داقوق

2.2703.1
22.2713.4
3

ليالن
2.2713.4

42.2723.3
52.2643.7 



.
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الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوبة (12)شكل 

المثلى لنموذج المقلع األول
الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوبة (13)شكل 

المثلى لنموذج المقلع الثاني
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الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوبة (14)شكل 

المثلى لنموذج المقلع الثالث

الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوبة (15)شكل 

المثلى لنموذج المقلع الرابع
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الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوبة (15)شكل 

المثلى لنموذج المقلع الخامس



-B الديمومة  فحوصاتDurability Tests
 Los Anglos Testانجلس فحص لوس 1-

فة المواصمممتمممم اجمممراء فحمممص لممموس انجلمممس لنمممماذج مقمممالع منطقتمممي الدراسمممة بحسمممب 
-ASTM, C)االمريكية  نمماذج بينت نتائج الفحمص المختبمري لل، وقد  ( 131,2004
.( 3)وكما في الجدول ( %18)أن اعلى نسبة فقدان في الوزن هي المدروسة 

نتائج التآكل الميكانيكي لنماذج مقالع منطقتي الدراسة( 3)جدول 

. الطرق مالئمة الستخدمها في أعمال وهي بذلك تعتبر 
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No التآكل الميكانيكي%LimitS of (ASTM, C- 131,2004) 
118.152 

35 % Max
217.1
315.3
415.6
516.7



-C المقاومة فحوصاتStrength Tests
 California Bearing Ratio (C.B.R)فحص نسبة التحمل الكاليفورني 1-

واعتمادًا على المواصفات ( A)الرغم من مطابقة كافة النماذج لحدود تدرج الركام للصنف على 
ال يحتاج الى اجراء الفحص ولكن تم إجراء الفحص لنموذجين( A) المطلوبة فإن تدرج الركام صنف 

) يمثل الموقع األول احدهما ( ASTM-C654,2005) حسب المواصفة االمريكية من النماذج 
للحصول على مزيد ( ليالن)يمثل الموقع الثاني ( 3)واالخر نموذج رقم ( 1)وهو النموذج رقم ( داقوق

( . 16،17)االشكال ، (4)الركام وكانت النتائج كما مدرجه في الجدول من التأكد والثقة من صالحية 
.لنماذج مقالع منطقتي الدراسة % 95نتائج التحمل الكاليفورني لنسبة حدل ( 4)جدول 

. الطرق بذلك تعتبر مالئمة الستخدمها في أعمال وهي 
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N
o

الجافة العظمى الكثافةالموقع

(gm/cm)

CBR لنسبة حدل
95%

Limits of ( ASTM-C654,2005)

%4835%2.270داقوق1 Min  76%2.271ليالن3



.

30

العظمى يوضح العالقة بين قيمة التحمل الكاليفورني وقيمة الكثافة الجافة( 16)الشكل 
في منطقة داقوق( 1)للنموذج 
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العظمى يوضح العالقة بين قيمة التحمل الكاليفورني وقيمة الكثافة الجافة( 17)الشكل 
في منطقة ليالن( 3)للنموذج 



تقييم المواد ألعمال الخرسانة   •
Assessment Material for Concrete

سانية المادة األولية األساس لألعمال الخر ( الخشن والناعم)الركام يعد 
الحجم من %75-70حواليكونه يشغل الجزء األكبر من حجم الخرسانة 

ن حيث الكلي للكتلة الخرسانية لذلك فان اإللمام بدراسة نوعية الركام م
ن قوة األداء خواصها الفيزيائية والميكانيكية حيث يعد المسؤول المباشر ع

الهندسي للخرسانة المنتجة وكذلك يؤثر على سلوكها وديمومتها 
(Abdullahi,2006)،(Smith&Collis,2001) 

(Pereira et al,2009) ،(Bell,2007) 
،((Neville&Brooks,2010  المادة ( الحصى والرمل )حيث يعد الركام

.االولية االساس في انشاء الخرسانة 
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-A الفيزيائية الفحوصاتPhysical Test

Particles size distributionللحبيبات   التدرج الحجمي -1

سانة ألغراض الخر ( الخشن ، الناعم) تم اجراء عملية التوزيع الحجمي للركام 
وتبين من خالل نتائج ( 1984/45ع . ق . م )المواصفة القياسية العراقيةبحسب 

اق ، داقو ) التوزيع الحجمي للركام الخشن أن كافة النماذج المأخوذة من الموقعين 
مع ( 1984/45ع . ق . م )مطابقة لشروط المواصفة القياسية العراقية( ليالن

ما فيك،انحراف ضئيل للركام نموذج المقلع الخامس بحسب المواصفة المذكورة 
.( 6)، ( 5)ول االجد
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مقارنتها مع التوزيع الحبيبي للركام الخشن لمقالع منطقة الدراسة و نتائج ( 5)جدول 
(1984/45ع . ق . م )المواصفة القياسية العراقيةحدود 

34

Limit of IQS 
No. 

45/1984) 

Cumulative passing % of samples
LaylanDaqouq

54321Sieve 
size(mm)

90-10093.4491.594.9692.291.5612.5

85-10082.386.9285.1387.584.89.5

10-3011.9312.913.713.211.84.75
0-10000002.36



LimitS of IQS 
No. 45/1984) 

Cumulative passing % of samples
LaylanDaqouq

54321Sieve size

90-10094.5791.9592.0194.7693.254.75-mm (No.4)

85-10088.6290.6688.3387.22862.36-mm (No.8)

75-10082.1376.6576.5379.4480.211.18-mm(No.16)

60-7964.8865.9366.6769.1267.02600-µm)No.30)

12-4035.7732.633.1239.8934.13300-µm)No.50)

0-107.988.898.567.938.23150-µm)No.100)
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مقارنتها مع لمقالع منطقة الدراسة و الناعم التوزيع الحبيبي للركام نتائج ( 6)جدول 
(1984/45ع . ق . م )المواصفة القياسية العراقيةحدود 



 Specific Gravity  &Absorptionاالمتصاصالنوعي ونسبة لوزن ا  2-
ratio                                                                         باالعتممماد علممى المواصممفة  النمموعي ونسممبة األمتصمماص ايجمماد المموزن تممم((ASTM,C-

لمى حمدة حيث تم حساب الوزن النوعي للركام الناعم والركام الخشمن كمال  ع 127-88,2004
أي ضممممن حمممدود ( 3.2– 2.3)جميمممع االوزان النوعيمممة بمممين ، وقمممد اظهمممرت النتمممائج أن  

، 7)جممدول المواصممفات المطلوبممة وبممذلك تكممون صممالحة لألسممتخدام فممي االعمممال الخرسممانية، ال
8. )

طقتي نتائج الوزن النوعي ونسبة األمتصاص للركام الخشن لنماذج مقالع من( 7)جدول 
.الدراسة 

36

Noنسبة األمتصاصعالوزن النوعي االجمالي المشبالوزن النوعي االجمالي الجافالموقع%
2.6722.680.26داقوق1
22.6332.6720.30
3

ليالن
2.6262.6330.27

42.6282.6340.24
52.6312.6410.38
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Noالوزن النوعي االجمالي الموقع
الجاف

الوزن النوعي االجمالي 
المشبع

%نسبة األمتصاص

2.61126421.144داقوق1
22.6312.6461.26
3

ليالن
2.6242.661.42

42.6372.671.25
52.62662.6541.30

ع منطقتي لنماذج مقالالناعم نتائج الوزن النوعي ونسبة األمتصاص للركام ( 8)جدول 
.الدراسة 



 Grain Shapeشكل الحبيبات -3

أو Roundness))أن يعبر عن شكل الحبيبات بمصطلحات االستدارة يمكن 
على تأثير كبير ، يعد شكل الحبيبات مهما  وذا Angularity))زاوية الشكل  

عمليات النقل وطول ، يتأثر شكل الحبيبات بشكل رئيس بللركام الخواص الجيوتكنيكية 
بيبات مرتبط كثيرا  المسافة التي تنتقل خاللها الحبيبات الى بيئات الترسيب ، شكل الح

بة ، شكل الحبيبات يخضع لعاملين بالنسRoundness))بمصطلحات االستدارة  
تسطح فحص عامل ال، وقد تم اجراء ( االستطالةالتسطح ، ) لألعمال الخرسانية هما 

من خالل ( 1989/ 45ع . ق . م )باالعتماد على المواصفة العراقية  واالستطالة 
( . 9)ونتائج الفحص مدرجه في الجدول ( 2)،( 1)المعادلتين 

𝟏 …………………
𝟕. 𝟐𝒎𝒎 من اقل سمكها يكون التي الحبيبات وزن

للحبيبات الكلي الوزن
= التسطح عامل
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 𝟐 ……………………𝟏𝟎𝟎 
  𝟐𝟏. 𝟔𝒎𝒎 وزن الحبيبات التي يكون طولها اكبر من

الوزن الكلي للحبيبات 
=  عامل االستطالة



نتائج فحصي عامل التسطح واالستطالة لنماذج مقالع منطقتي الدراسة(9)جدول 

Noالتسطح عامل

%

طح  القيم العظمى المسموح بها لعامل التس

واع بحسب النظام الفرنسي لكل نوع من ان

)%(الخرسانة 

األستطالةعامل

%

ذو مقاومة عاليةA))نوع خرسانة 122.7%20

ذو نفوذية قليلةB))نوع خرسانة %25

خرسانة عادية او C))نوع خرسانة %30

قليلة التسليح

10.5
224.38.3
326.69.4
428.211.7

525.812.3
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بالنسبة %( 50)أن ال تزيد قيمها عن يجب البريطانية اما بحسب المواصفة 
المكسر، وبذلك تكون للركام %( 40)وعن ( الحصى )للركام الطبيعي 

. صالحة لألستخدام لألعمال الخرسانية 



-B الديمومة  فحوصاتDurability Tests 
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   Los Anglos Testفحص لوس انجلس 1-

ة المواصممممفتممممم اجممممراء فحممممص لمممموس انجلممممس لنممممماذج مقممممالع منطقتممممي الدراسممممة بحسممممب 
-ASTM, C)االمريكيممة  ج ، وقممد  بينممت نتممائج الفحممص المختبممري للنممماذ( 131,2004

.( 10)وكما في الجدول ( %18)المدروسة أن اعلى نسبة فقدان في الوزن هي 
نتائج التآكل الميكانيكي لنماذج مقالع منطقتي الدراسة( 10)جدول 

No التآكل الميكانيكي%Limit of IQS No. 41/1984
118.152 

40 % Max
217.1
315.3
415.6
516.7

.منتية االسوهي بذلك تصلح الستخدامها في االعمال الخرسانية 



 Soundness Testالثباتفحص 2-
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Noشننسبة التآكل للركام الخالموقع

%

نسبة التآكل للركام 
%الناعم 

Limits of (ASTM C88-05,2004)

1.06523.38Gravel-12%داقوق1 Max
sand-18% Max 0.9162.684ليالن3

بالغمر يتم عمل هذا الفحص  لتحديد مدى مقاومة الركام لعمليات التجوية ، ان اتمام هذا الفحص يتم
اسطة فرن المتكرر للنموذج في محلول كبريتات الصوديوم أو المغنيسوم والتجفف الدوري للنموذج بو 

-ASTM C88وقد تم اجراء فحص الثبات بالطريقة الكيميائية حسب المواصفة االمريكية .التجفيف 
والناعم في محلول في محلول كبريتات الصوديوم نموذج الركام الخشن يتم غمر ، ((05,2004

درجة ( 110)ساعة ، ثم تجفيفه في فرن درجة حرارته ( 18-16)كبريتات المغنيسيوم المشبع لمدة 
المواصفة وكانتمرات ثم يقاس مقدار الفقدان في الوزن بحسب هذه ( 5)مئوية وتكرر هذه العملية 

.(   11)النتائج كما في الجدول
.فحص الثبات لنماذج مقالع منطقتي الدراسة نتائج ( 11)جدول 

.منتية االسوهي بذلك تصلح الستخدامها في االعمال الخرسانية 



-c فحوصات المقاومةStrength Tests 
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Point Load Test           ةالنقطحمل فحص -1 
بب اختالف وقد أوضحت نتائج الفحص المختبرية للمقاومة تفاوتآ في القيم ضمن المقلع الواحد بس

من نماذجخمسةبتروغرافية وصخارية الركام في منطقة الدراسة ، وقد تم إجراء الفحص باختيار 

برية ان قيمة حصى الركام اعتماداً على اختالف صفة اللون لكل مقلع وقد بينت نتائج الفحوصات المخت
.( 12)المقاومة االنضغاطية للنماذج كما في الجدول 

قيم المقاومة االنضغاطية لنماذج مقالع منطقتي الدراسة ( 12)جدول 

Noالمقاومة األنضغاطية الموقع
(Mpa)

Hawkins,1986))تصنيف 

200<فائق القوة 234.28داقوق1
200-100قوي جدًا 2175.5
3

ليالن
200<فائق القوة 228.57

200-100قوي جدًا 4122.64
200-100قوي جدًا 5181.87

.منتية االسوهي بذلك تصلح الستخدامها في االعمال الخرسانية 



-D الكيميائية التحاليلChemical Analyses 
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االنشائي في في المركز الوطني للمختبرات والبحوثتم اجراء التحاليل الكيميائية
(  (B.S. 1377-1990-T.3,5,7,9بموجب المواصفة البريطانية كركوك

مالح بموجب ايجاد نسبة األوتم للفحوصات المحتوى العضوي والكبريتات والجبس 
( .13)، الجدول Earth Manual E8المواصفة االمريكية 

Limits of( B.S. 1377-
1990-T.3,5,7,9)

Gyp 
%

O.M.C 
%

T.D.S.
%

SO3 
%No

SO3    5%Max0.1830.100.4670.0851
T.D.S.  10% Max          0.1950.130.5110.0912
O.M.C    2% Max      0.1180.030.3200.0553
Gyp   10.75% Max0.1370.050.2970.0645

0.1130.0830.3750.0535

.يوضح نتائج التحاليل الكيميائية للنماذج المدروسة( 13)جدول 

.وهي بذلك تصلح الستخدامها في االعمال الخرسانية 



Conclusionsاالستنتاجات •
-:توصل الباحث الى االستنتاجات االتية 

-:في ما يخص اعمال الخرسانة 
المأخوذة من مقالع ( 5، 4، 3، 1،2)تبين من خالل نتائج التدرج الحجمي للنماذج -1

مع انحراف بسيط في الركام الخشن بحسب( A)مطابقة للصنف ( داقوق وليالن)منطقتي الدراسة 
ية مالءمتها ألعمال الطرق والخرسانة األسمنتوبذلك تثبت ( AASHTO,T27-2001)تصنيف 

ة بالطرق اعتمادا  على المواصفات القياسية العراقية والمواصفة البريطانية والمواصفة الخاص
( .SROP/R6)1999-2003والجسور وتعديالتها لسنة 

ستديرة تصل تبين من خالل دراسة اشكال الحبيبات ان نسبة الحبيبات المستديرة وشبه الم-2
.وهي االشكال المالءمة لالستخدام في االعمال الخرسانية %( 64)تقريبا  ألكثر من 

تتجاوز تبين من نتائج فحصي عاملي التسطح واالستطالة ان النماذج الخمسة جميعها لم-3
بات الواجب الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية البريطانية وهي بذلك توافق المتطل

.الخرسانة توفرها ألعمال 
كان لكل من الركام الخشن والناعم ان الفقدان( فحص الثبات) أظهرت فحوصات الديمومة -4

مع متطلبات ( 3، 1)بنسبة قليلة ضمن حدود المواصفة وبذلك تبين مالئمة قيمة الثبات للنماذج 
جميع فإن( لوس انجلوس)المواصفات المطلوبة في االعمال الخرسانية ، اما بالنسبة لفحص 

لوزن النماذج ضمن الحدود المسموح بها في االعمال الخرسانية إذ بلغ اعلى نسبة فقدان في ا
.ة وبذلك تبين مالءمة الركام متطلبات المواصفات المطلوبة في االعمال الخرساني%( 18
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ص حمل فحص االنضغاطية المستنتجة من فح)نتائج فحوصات المقاومة أظهرت 5-
Mpa ،175.5 Mpa 234.28)للنماذج المأخوذة من المقالع الخمسة بلغت ( النقطة

 ،228.57 Mpa ،122.64 Mpa ،(181.87 Mpa  والتي صنفت مقاومة
و (  very strong) إلى  (Hawkines,1977)الركام اعتمادا  على تصنيف  

(Extermely strong)ة وبذلك بينت مالءمتها لالستخدام في األعمال الخرساني
.االسمنتية

ة من اظهرت نتائج فحص المقاومة االنضغاطية للخرسانة االعتيادية المكون-6
، 30.96، 32.64، 31.96،  32.8)نماذج ركام مقالع موقعي الدراسة الخمسة 

32.28 Mpa ) 4:2:1)على التوالي واعتمادا  على الخلطة المرجعية المستخدمة
ُتعد مقاومة جيدة ( 1984/44ع . ق . م )وبحسب المواصفة القياسية العراقية ( وزنية

.بالنسبة للخرسانة االعتيادية غير المسلحة
وط الواجب توفرها  أوضحت النتائج الكيميائية للفحوصات المختبرية مطابقتها للشر -8

نية االسمنتية للركام المستخدم للتطبيقات المختلفة سواء أعمال الطرق واألعمال الخرسا
.
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-:في ما يخص اعمال الطرق 

نيات إن جميع تبين عند تمثيل نتائج فحص التوزيع الحبيبي بشكل منح-1
الخشنة )ية النماذج اعطت اشكاال  جيدة التدرج حيث تشمل جميع االقطار الحبيب

اعمال ، وهذه هي المنحنيات االفضل لالستخدام في( ، المتوسطة ، الناعمة 
.الطرق 

قيم ليس لها) تبين من خالل النتائج ان جميع النماذج عديمة اللدونة -2
اد الناعمة إذ وذلك بسبب كثرة المواد الخشنة وقلة المو ( لحدود السيولة او اللدونة

%( .6.8)ال تتجاوز
رق  تبين من نتائج فحوصات المقاومة للركام المستخدم في أعمال الط-3

1)للنموذجين % 95مالءمتها من ناحية فحص التحمل الكاليفورني لنسبة حدل 
على التوالي، وبذلك توافق ومتطلبات%( 76)و%( 48)والذي بلغت ( 3، 

( .ASTM-C654,2005)الشروط الواجب توفرها اعتمادا  على المواصفة 
لشروط الواجب أوضحت النتائج الكيميائية للفحوصات المختبرية مطابقتها ل-4

.توفرها  للركام المستخدم في اعمال الطرق 
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Recommendationالتوصيات •
-:توصيات االتيةبعد إجراء الفحوصات الجيوتكنيكية المختلفة والمتعلقة بالتقييم للركام تم التوصل إلى  ال

ة للمسح توصي الدراسة بمتابعة عمل المقالع في المنطقة ومتابعتها باستمرار من قبل الهيئة العام-1
جراء الفحوصات بإ( مختبر كركوك االنشائي)الجيولوجي وتوصية المركز الوطني للمختبرات والبحوث االنشائية

.الدورية  المختلفة على الركام لضمان مدى جودتها ومالءمة استخدامها 
(  ملم50)استخدام الكسارات الصخرية في المقالع لغرض كسر الركام ذات المقاس الحبيبي  األكبر من -2

روط ومتطلبات لغرض االستفادة من  كساراتها واستخدامها في الطبقة السطحية للطريق نتيجة لمالئمتها لش
لنماذج ل( فحص لوس أنجلوس) كل من الفحوصات الكيميائية وفحوصات المقاومة الركام وفحص الديمومة 

.المدروسة 
يرها من ناحية الزاب وغ)التوصية بإجراء دراسة جيوتكنيكية مماثلة للترسبات الحصوية االخرى في -3

خدامات بغية الحصول على ركام يحقق المواصفات المطلوبة لالست( المقالع الموجودة في قضاء الحويجة
(الطرق والخرسانة)الهندسية المختلفة مثل 

تصادية لتقدير التوصية باجراء دراسات جيولوجية من مختلف االختصاصات التركيبية والهيدرولوجية واالق-4
ة من خيرات حجم االحتياطي من الركام في المنطقة الستثماره بشكل مرضي لتتسنى استفادة االجيال القادم

.الطبيعة 
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اهللتم بحمد

شكـــــــراً إلصـــــــــــــــــغائكم
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