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من طیة  الشرقيیالتقیم الجیوتكنیكي لصخور الحجر الجیري لتكوین الفتحة في منطقة الغاطس الجنوب
  تكسیة حجریة خانوكة لغرض استخدامه كصخور

  ألصالحيمحمد  أرجان، محمد راشد عبود ، خالد احمد عبد اهللا 
  یة ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراققسم علوم االرض التطبیق

 الملخص
وبي الشـرقي لطیـة صـخور الحجـر الجیـري الموجـودة ضـمن تكـوین الفتحـة فـي منطقـة الغـاطس الجنـلتهدف الدراسـة الـى إجـراء تقیـیم جیولـوجي هندسـي 

ذات نقـاوة  التـي اجریـت علـى صـخور الحجـر الجیریبأنهـا ).تبین من خالل الفحوصاتRiprapلمعرفة مدى مالئمتها كأحجار تكسیة (خانوكة المحدبة
ص) وخواصـها عالیة وواطئة السلیكا وعدیمة او واطئـة المغنیسـیوم ،وان خواصـها البیتروفیزیاویـة (المسـامیة ، الـوزن النـوعي ، الكثافـة ، نسـبة االمتصـا

تآكـل المیكـانیكي بجهـاز لـوس في الحالت المشبعة والجافة واالعتیادیة (المقاومـة االنضـغاطیة غیـر المحصـورة ، مقاومـة شـدیة ومقاومـة ال ،المیكانیكیة
تبـین  العراقیـة عند مقارنـة الصـفات اعـاله مـع المواصـفات القیاسـیة،انجلس) اضافة الى مقاومة التآكل الكیمیاوي بأستخدام محلول كبریتات المغنیسیوم 

  ).1989) لسنة (1387مالئمتها كأحجار تكسیة حسب المواصفة العراقیة رقم (
  المقدمة
) بأنهــا عبــارة عــن  Rip Rapصــخور التكســیة الحجریــة ( [1] عــرف 

مواد صخریة تستخدم لدعم الطبقـات األساسـیة المكونـة لضـفاف األنهـار 
،وتعمل عمل حاجز تحمي الترب التي تقع تحتها وتمنعها مـن االتصـال 

. [2]مـــع عوامـــل التعریـــة القویـــة والتـــي تســـبب تآكـــل وتكـــوین الحفـــر فیهـــا
سـتخدمة هناك العدید من المواصفات الواجب توفرها ضمن الصـخور الم

لیــــة كصـــخور تكســــیة تشــــمل الصــــالبة والمتانـــة وتكــــون ذات مقاومــــة عا
 اختیــرت [3]فــي US DOT,1995)  (للتجویــة والتآكــل بفعــل المیــاه 

) لمـــا تتـــوفر فیهـــا مـــن riprap( كمـــواد تكســـیه صـــخور الحجـــر الجیـــري

ضفاف النهر مـن فعـل  ى المواصفات الالزم تواجدها لغرض الحفاظ عل
  .إلعطاء جمالیة على طول مجر النهرحركة المیاه وانهیارها وكذلك 

تقع منطقة الدراسة شمال العراق / محافظة صـالح الـدین فـي منطقـة    
الغــاطس الجنــوب الشـــرقي مــن طیـــه خانوكــة المحدبــة بـــالقرب مــن قریـــة 

، "43o 26' 15) و ("43o 18' 45( الزویــة والمحــددة بــین  ) شــرقا ً
، شــكل  ) شــماال"35o 16' 60) و ( ""35o 13' 5وخطـي عــرض (

)1(.

  
  .[4] عن محورة ) خارطة موقعیه لمنطقة الدراسة 1شكل( 
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ــــةالمــــن الناحیــــة  تمتــــاز منطقــــة الدراســــة بوجــــود الودیــــان  جیومورفولوجی
) والتــــي تتمیــــز بكونهــــا تمتــــد Longitudinal Valleysالمضــــربیة (

جنــوب شــرق) و تتصــف  -باتجــاه مــوازي لمضــرب الطیــة ( شــمال غــرب
تكـوین الفتحـة  الطبقات الضعیفة فيبانخفاضها النسبي الناتج من تعریة 

، وكـــــذلك تتواجــــــد ودیـــــان مستعرضــــــة عمودیــــــه علـــــى مضــــــرب الطیــــــة 
)Transverse Valleys (التفاضـلیة اهرة اإلذابـةظـ .كمـا لـوحظ سـیادة 

  .واضحوبشكل  صخور الجبسیةال في
ضـمن فـي شـمال شـرق العـراق تقـع منطقـة الدراسـة  من الناحیـة التركیبیـة

 التــابع للرصــیف غیــر )Low Folded zoneالطیــات الواطئــة(نطــاق 
 [5]التكتونیـــة ات العـــراقحســـب تقســـیم) Unstable shelf( المســـتقر
  .)2شكل (

قیـد الدراسـة، تـم تصـنیفها بأنهـا طیـة  گـةمن الجدیر بالذكر أن طیـة خانو 
محدبـــة ثنائیــــة الغــــاطس شــــبه متماثلــــة وتفصـــلها طیــــة مقعــــرة عــــن طیــــة 
مكحــول المحدبــة الموازیــة لهــا متمثلــة بــوادي یســمى (وادي الجفــر) وهــي 

وتعتبـــر طیـــة خانوكـــة ،[4]واســـعة فـــي منتصـــفها وضـــیقة عنـــد غاطســـیها
ر الثنــائي للحركــة حالهـا حــال بقیــة الطیـات قــي المنطقــة ناتجــة عـن الطــو 

  .[6] )االلبیة في عصر البالیوسین
دراســة الخــواص البیتروفیزیاویــة والمیكانیكیــة والكیمیائیــة لصــخور تهــدف 

ـــــد الحجـــــر الجیـــــري ضـــــمن تكـــــوین الفتحـــــ ة فـــــي منطقـــــة الدراســـــة وتحدی
ـــــة صـــــالحیتها  )Riprap( لغـــــرض اســـــتخدامها كصـــــخور تكســـــیة حجری

  .لضفاف االنهار
لصــــخور الحجــــر  یجــــب توفرهــــا التــــي مواصــــفاتال وأخــــواص تتغــــایر ال

عنــد  بحســب المكونــات الصــخریةإذ الجیــري المســتعملة كصــخور تكســیة
اخــتالف  نجــد مالحظــة الدراســات والبحــوث الســابقة المتعلقــة بالموضــوع

لصــخور حســب اخــتالف ا علــى التــي تجــرى المیكانیكیــةنــوع الفحوصــات 
  . [7] نهابیالحالة  لتحدید مدى مالئمتها لهذا الغرض كما 

المواصـفات التـي یجـب توفرهـا  اإلنشـائیةللمختبـرات  القـوميحدد المركز 
األنهـار حسـب ضـفاف  أكسـاءالحجر الجیري المستخدم فـي  في صخور
  .)1، جدول ( [8]المواصفة 

  

 مواصفات الحجر الجیري لغرض استخدامها للتكسیة حجریة )1(جدول
)I.Q.S 1387/1989.(  

  المواصفة
  النوعیة
  غیر مقبول  مقبول  ناجح

  الكثافة الجافة
gm/cm3 2اقل من  2 - 2.2 2.2 اكبر من 

 47اكبر من   47 – 45  45اقل من  %  المیكانیكي التآكل

  18اكبر من   _____ 18اقل من   %الكیمیائي التآكل
 10اكبر من   _____ 10اقل من   %االمتصاص

  المواد وطرائق العمل
  التحلیالت الكمیائیة

المكونـة للصـخور ونسـبة الفقـدان ،   ةنسب االكاسـید الرئیسـی إیجادشمل 
إذ تـم الفحـص الكیمیـاوي فـي مختبـرات الكیمیـاء لمعمـل سـمنت لــیالن  / 

  كركوك.
  الخواص الفیزیائیة

 تختلــف الخــواص الفیزیائیــة للصــخور بــاختالف مكوناتهــا المعدنیــة وقــوة
الصـخور هـي وان من اهم خـواص ونوع المواد الالحمة حبیبات التحام ال

مقاومتهــا للقــوة الخارجیــة حیــث للمقاومــة عالقــة بالكثافــة والمســامیة وهــذه 
 اشـــتملت الفحوصـــات  قیـــاس [3] و  [9] العالقـــة لیســـت عالقـــة حدیـــة

 والمحتــوى الرطــوبي الــوزن النــوعي ،الكثافــة ،، امتصــاص المــاءالمســامیة
فــــي الورشــــة  [10] وتــــم اجــــراء الفحوصــــات حســــب المواصــــفة االمریكیــــة

  .  في قسم علوم االرض /جامعة تكریتالجیولوجیة 
  الخواص المیكانیكیة

یم یــللصـخور مــن االختبـارات المهمــة فـي التق میكانیكیــةتعـد االختبـارات ال
معلومــات  ومــن خاللهــا نحصــل علــىالجیــوتكنیكي المختبــري للصــخور. 

للمـــواد الصـــخریة، كمـــا یمكـــن تصـــنیف  میكانیكیةأساســـیة عـــن الخواصـــال
ـــــى الخصـــــائص و ،الصـــــخور حســـــب هـــــذه الخـــــواص لغرض التعـــــرف عل

، تــم   إجــراءالمیكانیكیــة االســتاتیكیة للصــخور وتقویمهــا وتصــنیفها هندســیًا
من خـالل تسـلیط إجهـادات علـى العینـات عدد من الفحوصات الهندسیة 

  شمل على:،قیاس االنفعال الناتج عن ذلكو الصخریة 
  قاومة االنضغاطیة غیر المحصورةالم-1

وهــي تمثــل مقاومــة الصــخرة للضــغط العمــودي المســلط علیهــا عنــد نقطــة 
صــرة التحــام الحبیبــات نهــا مجموعــة القــوى الممثلــة بآاالنهیــار. وتعــرف بأ

او البلــورات المكونــة لمــادة الصــخرة والمقاومــة للقــوى الخارجیــة المســلطة 
ــــى الصــــالبة  علیهــــا عمودیــــا، ومقاومــــة الصــــخرة تعتمــــد بشــــكل عــــام عل

وتــم تحضــیر وفحــص .[12]و [11]والمتانــة والنســیج ومحتویاتهــا المعدنیــة 
ر الخرســانة / فــي مختبــ [13]مریكیــة النمــاذج اعتمــادا علــى المواصــفة األ

المركــــز الـــــوطني للمختبـــــرات اإلنشـــــائیة / كركـــــوك، حیـــــث تـــــم الفحـــــص 
  ،الطبیعیة،الجافة).الثالثة (المشبعة  حاالتهانماذج في ال
  المقاومة الشدیة    -2

هـــي مقاومـــة الصـــخرة لقـــوة الشـــد والســـحب المســـلط علیهـــا مـــن الخـــارج 
. وتعـــد  [14]ویمكـــن ان یحصـــل الشـــد بطریقـــة مباشـــرة او غیـــر مباشـــرة 

دراســة خاصــیة الشــد فــي الصــخور وایجــاد مقاومتهــا ضــروریة جــدًا وذلــك 
لتحدیــد مقــدار اســتجابة المــواد للقــوى الدینامیكیــة اثنــاء التفجیــر او الحفــر 

. وفــي هـــذه  [15]بالمعــدات المختلفــة وعمــل المقــالع ألغــراض المختلفــة 
لیـــــة) و الدراســــة تــــم اســــتخدام الطریقـــــة غیــــر المباشــــرة ( الطریقــــة البرازی

إذ تم تحضیر نمـاذج قرصـیة  [16]باألعتماد على المواصفات األمریكیة 
) إذ تـم فحـص المقاومـة 1-0.4الشكل نسبة سمكها الى قطرها مـابین ( 

(طبیعیـــة ، مشـــبعة ، جافـــة ) فـــي حاالتهـــا الثالثـــة  الشـــدیة للنمـــاذج وفـــي
  مختبر الخرسانة / المركز الوطني للمختبرات اإلنشائیة / كركوك.

 مقاومة التآكل المیكانیكي -3

فــــي هــــذا الفحــــص تــــم  [17]هــــي قیــــاس لمــــدى تحمــــل الصــــخرة للتآكــــل 
اســـتخدام جهـــاز لـــوس أنجلـــس إذ نحصـــل مـــن خـــالل هـــذا الجهـــاز علـــى 
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بأنـــه یمكـــن  [18]قیـــاس مقاومـــة الصـــخرة للتآكـــل واالصـــطدام. وقـــد ذكـــر 
اعتبـــار فحـــص لـــوس أنجلـــس مؤشـــرًا قویـــًا علـــى ســـهولة تـــأثر الركـــام أو 

  التحطم المیكانیكي.
مریكیـــة الخاصـــة فحـــص تـــم االعتمـــاد علـــى المواصـــفة األفـــي هـــذا ال   

ـــر الطـــرق / قســـم  [17]لموضـــوع البحـــث  ، وتـــم هـــذا الفحـــص فـــي مختب
  الهندسة المدنیة/جامعة تكریت. 

  الكیمیائيمقاومة التآكل  -4

) هــي عبــارة عــن قطــع  Rip Rapإن صــخور التكســیة الحجریــة (    
صخریة طبیعیة تسـتخدم فـي مشـاریع المیـاه لغـرض التقلیـل مـن عملیـات 

ألجـــــراء  [6]    اعتمـــــادا علـــــى المواصـــــفة األمریكیـــــةتـــــم . [19] التعریـــــة
یحـــاكي التجویـــة بصـــورة متســـارعة  حیـــث تعتبـــر هـــذا الفحـــص الفحـــص

  .   .والتي ینتج عنها نقصان في حجم النماذج بفعل التغیرات البیئیة
  النتائج 

ــائج التــي تــم الحصــول علیهــا بعــد اجــراء الفحوصــات كانــت كمــا  ان النت
  :یلي

   
  الدراسة منطقة) نتائج التحلیالت الكیمیائیة للحجر الجیري في 2جدول (

  % L.O.I% SiO2% Al2O3% Fe2O3%  CaO% MgO% SO3  رقم النموذج

11  41.53  2.8  0.55  0.4  53.28  0.00  1.13  

12  41.79  1.6  1.2  0.25  54.39  0.00  0.35  

13  42.7  1.54  0.15  0.25  54.11  0.20  0.47  

14  41.53  3.64  1.15  0.6  51.89  0.40  0.45  
  

  البیتروفیزیاویة لألحجار الجیریة في منطقة الدراسة) قیم الخواص 3جدول (

  
  

  نضغاطیة غیر المحصورة لنماذج منطقة الدراسة للحاالت الثالثة) قیم المقاومة األ 4جدول (
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 [20]للحاالت الثالثة لصخور منطقة الدراسة وتصنیفها حسب  ) نتائج المقاومة الشدیة 5جدول (

  
  

  الحجر الجیري لمنطقة الدراسة) نسب السحج لنماذج 6جدول (

  رقم المحطة
  الوزن الكلي الجاف

  قبل الفحص 
gm 

  الوزن الجاف المتبقي
 No. 12على  منخل  

gm 

  نسبة السحج
%  

11 9980 5240.7 47.49 
12 9982.4 6014.2 39.75 
13 9987.9 5807.0 41.86 

14 9770.2 5505.4 43.65 

  
  لنماذج قید الدراسة ) نتائج فحص التآكل الكیمیائي7جدول (

  رقم النموذج
وزن النموذج الجاف قبل 

  التجربة
gm  

وزن النموذج الجاف بعد 
  التجربة
gm 

  نسبة التأكل
%  

11 513.06  511.02 0.4 
12 526.70 523.34 0.64 
13 505.66 502.56 0.61 
14 497.59 491.74 1.18 

  
   والتوصیات   االستنتاجات

لوحظ ان تراكیز اكاسید الكالسـیوم فـي النمـاذج االربعـة تكـون عالیـة  .1
% ) بینمــا كانــت نســبة اكاســید 54.39-%51.89حیــث تتــراوح مــابین (

المغنیسوم قلیلة جدا الى معدومة لـنفس النمـاذج قیـد الدراسـة بینمـا كانـت 
مـابین قلیلـة جـدا حیـث تراوحـت Fe2O3 , Al2O3 , SiO2نسـبة أكاسـید 

ومن خالل استعراض نتـائج التحالیـل الكیمیائیـة %) . %0.25 –3.64(
نســـتنتج ان نمـــاذج الحجـــر الجیـــري المدروســـة ذات نقـــاوة عالیـــة وواطئـــة 
الســــیلیكا وعدیمــــة او واطئــــة والمغنســــیوم. وذات تركیــــب كیمیــــاوي قلیــــل 

 .التغیر وثابت تقریبا في منطقة الدراسة

ان قــیم المقاومــة االنضــغاطیة غیــر المحصــورة للصــخور لهــا  لــوحظ .2
عالقة مع نسبة المسامیة حیث ان زیادة المسامیة تؤدي الـى زیـادة قابلـة 

النمـــوذج فـــي امتصــــاص المـــاء واالخیـــر تعمــــل علـــى اضـــعاف مقاومــــة 
الصخرة. اذ نجـد ان قـیم مقاومـة االنضـغاطیة ضـمن نمـوذج محطـة رقـم 

، الجافـة ) مقارنـة  ةالثـة ( المشـبعة ، الطبیعیـ) قلیلة في الحاالت الث14(
ـــى قیمـــة المســـامیة  مـــع النمـــاذج األخـــرى والســـبب فـــي ذلـــك هـــو یعـــود ال
العالیة التي تمتلكها النمـوذج ، بینمـا نالحـظ العكـس فـي نمـاذج المحطـة 

) حیــث تمتلــك قــیم مقاومــة االنضــغاطیة عالیــة فــي الحــاالت الــثالث 12(
لكونهـــا تمتلـــك نســـبة مســـامیة قلیلـــة جـــدا،  الطبیعیـــة ،الجافـــة)  (المشـــبعة،

) تمتلــك قــیم مســامیة عالیــة بلغــت 11أمــا بالنســبة لنمــوذج محطــة رقــم (
%) نجدها تمتلك قیم مقاومـة منخفضـة فـي الحالـة المشـبعة امـا 12.49(

فــي الحالـــة الطبیعیــة والجافـــة تـــزداد وتصــبح النمـــوذج االعلــى قیمـــة مـــن 
ذج قیــد الدارسـة وبالتــالي یمكــن ناحیـة المقاومــة االنضــغاطیة ضـمن النمــا



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

306 
 

ــادة المحتــوى الرطــوبي   القــول ان المقاومــة االنضــغاطیة للنمــاذج تقــل بزی
وفي نفس الوقت یمكـن اعتبـاره اشـارة الـى دور المسـامیة فـي تـأثیره علـى 
تصــرف الصــخور تحــت االجهــادات المختلفــة. وبشــكل عــام تراوحــت قــیم 

ـــــر المحصـــــورة حســـــب تصـــــنیمال مـــــابین [21]ف قاومـــــة االنضـــــغاطیة غی
) الــــى قویــــة بأعتــــدال   Moderately Weakضــــعیفة بأعتــــدال (

)Moderately Strong. (  
نجــد ان قــیم المقاومــة الشــدیة ضــعیف لجمیــع النمــاذج قیــد الدراســـة  .3

( الجافــة ، الطبیعیــة ، المشــبعة ) حیــث صــنفت علــى  وللحــاالت الثالثــة
، والسـبب یعـود [20]كونها صخور ضعیفة حسب التصنیف الذي وضـعه

ـــــى وجـــــود نســـــب مـــــن الحجـــــر الجیـــــري الطباشـــــیري (   Chalkyال

limestone  الـــذي تـــم تمییـــزه حقلیـــا والـــذي یـــؤدي الـــى تكـــون منـــاطق (
انهیــار الصــخرة وكـــذلك ضــعف ضــمن الصـــخور وبالتــالي یســاعد علـــى 

في تقلیل المقاومة الشدیة حیث تسـاعد فـي زیـادة كمیـات  للمسامات دور
سـتاتیكي علـى و یدر ابالتالي الزیادة من الضـغط الهالماء ضمن الصخرة و 

 الحبیبات .

-%39.75تراوحـــت نســـبة الســـحج لصـــخور الحجـــر الجیـــري بـــین ( .4
 %)داللة على  المقاومة االنضغاطیة القویة بأعتدال.47.49

%) داللــــة 1.18-%0.4تراوحــــت نســــبة التاكــــل الكیمیــــائي مــــابین ( .5
 على المقاومة العالیة للتجویة.

ـــــیم نمـــــا .6 ـــــد تقی ـــــة عن ـــــى المواصـــــفة العراقی ذج المحطـــــات اعتمـــــادا عل
)I.Q.S 1387/1989) 14) و (12) نجـــــد ان نمـــــاذج المحطـــــات (

) تنطبـــق 11تنطبـــق علیـــه المواصـــفة بینمـــا نالحـــظ ان نمـــاذج المحطـــة (
علیهــا جمیــع القــیم التــي حــددتها المواصــفة العراقیــة مــا عــدا قــیم التآكـــل 

حـــــددتها المواصـــــفة بمقـــــدار المیكـــــانیكي حیـــــث تـــــزداد عـــــن القـــــیم التـــــي 
) حیـــث تنطبـــق علیهـــا 13%) وكـــذلك بالنســـبة لنمـــاذج المحطـــة (0.49(

) عـــن التـــي 0.01جمیـــع القـــیم عـــدا الكثافـــة الجافـــة حیـــث تقـــل بمقـــدار (
القیمـة حــددتها المواصــفة العراقیــة وبالتـالي یمكــن القــول ان جمیــع نمــاذج 

عتمـادا علـى المحطات بصورة عامة یمكن ان تكون مقبولة الى حـد مـا ا
المواصــفة العراقیــة وذلــك لكــون الفــرق قلیــل جــدا عــن القــیم التــي حــددتها 

 المواصفة.

  وأوصت الدراسة بما یلي
) لصـــخور الحجـــر الجیـــري Durabilityإجـــراء فحـــص الدیمومـــة ( .1

 في منطقة الدراسة لمعرفة مقاومتها لعوامل التجویة.

ة لغـرض تقیم جیوتكنیكي لصخور الحجر الجیري في منطقـة الدراسـ .2
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Geotechnical Evaluation of Limestone Rock of Fatha Formation of the 
Southeastern Plunging Area of KhanugaeAnticline to Uses as Riprap 
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Abstract 
The aim of this study is attempts to carried out the Geological Engineeringassessmentfor limestone rock of fatha 
Formation in southeastern  plunging  area of khanuga Anticline. The study involve geological surveying to made 
geotechnical evaluation of limestone rock to determining its suitabilityfor using it as Riprap.From physical 
properties (Porosity, Water Absorption, Density, Specific Gravity) and mechanical properties (Unconfined 
Compressive Strength, Tensile Strength, Mechanical Abrasion Resistance) also Chemical Abrasion 
Resistanceshown that most limestone are acceptable for using as riprap according to Iraqi standards (I.Q.S. 
1387/1989). 
 

 


