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 الملخص
جيمو  وجيممو   تم  ااقموق ولمي نميطقفم  لمقممالا الى مل الطمابط اجمرا  تقيميم جيموتكييك   فم  ةم ا الاراسمة تمم

لألعممال لترسمبات الع مر الربماع  لتىايما ممام م ئمتتما  آالعراق والعائاة جيولوجيم شمال كركوك/شرق مايية 
ممموقعينا الموقمما األول )ااقمموق( بواقمما يمممو جين والموقمما ال مماي  )لممي ن(  يممما ج مممن (5) تممم جممماو  الطرسممايية

فىو مات الفيييائيمة والكيميائيمة والمتم ممة بالالمطتمفمة  الجيوتكييكيمةالفىو مات لغرض اجرا  بواقا   ث يما ج 
   والفىو ات البتروغرافية. والايمومة والمقاومة

من ط ل فىص لمتارج الىجمم  لمركمام الطشمن مطابقتتما بييت يتائج التقييم الجيوتكييك  لمفىو ات الفيييائية 
، 2]عمممام موافقتتممما متطمبمممات الموا مممفة القياسمممية العراقيمممة و  ،1]مممممم( بىسممم  ت مممييل  63ل ممميل التمممارج )

اما بط موص تمارج الركمام اليماعم لمقمالا ميطقتم  الاراسمة قما بييمت اليتمائج  ،3]البريطايية  القياسيةوالموا فة 
، ضممممن ميطقمممة التمممارج ال ال مممة وكممم لك توافمممق متطمبمممات 2]الموا مممفة القياسمممية العراقيمممة ايتممما توافمممق متطمبمممات 

 )طشن، متوسط، ياعم(. ، ضمن ىاوا مياطق التارج3]البريطايية  القياسية فة الموا
تبممين مممن يتممائج فى مم  عممامم  التسممطل والسممتطالة لمقممالا ميطقتمم  الاراسممة  ان اعمممل يسممبة لمىبيبممات  ات  

%( أي ايتمممما لممممم تتجمممماوي الىمممماوا 12%( والىبيبممممات  ات الشممممكل الطممممولي  ةمممم  )28الشممممكل المسممممطل ةمممم  )
بتمممما ىسمممم  الموا ممممفة القياسممممية البريطاييممممة وةمممم  بمممم لك توافممممق المتطمبممممات الواجمممم  توفرةمممما لألعمممممال  المسممممموح
 الطرسايية.
)فىص األيضغاطية المستيتجة من فىمص ىممل اليقطمة( لميمما ج المم طو ة  يتائج فىو ات المقاومةل وباليسبة
وبمممم لك بييممممت  (verystrongإلممممل ) 4اعتممممماااى عمممممل ت ممممييل ] المقممممالا الطمسممممة اعطممممت يتممممائج  مممميفتمممممن 

، كممممما اظتممممرت يتممممائج فىممممص المقاومممممة اليضممممغاطية م ئمتتمممما ل سممممتطاام فمممم  األعمممممال الطرسممممايية األسممممميتية
اعتممماااى عمممل الطمطممة المرجعيممة يمموم المكويممة مممن ركممام مقممالا ميطقتمم  الاراسممة  28لمطرسمماية العتياايممة بعمممر 

، والموا مممممفة القياسمممممية 5] ة القياسمممممية العراقيمممممةمقاوممممممة جيممممماة بىسممممم  الموا مممممف ويييمممممة( 4:2:1)المسمممممتطامة 
 . 6]البريطايية 

لمقممالا ميطقتمم  الاراسممة ان لفىممص لمموج ايجممموج  لفىو ممات الايمومممة ظتممرت يتممائج الفىممص المطتبممريكممما أ
، 7]%( وبمم لك تبممين م  مممة الركممام متطمبممات الموا ممفة المريكيممة 18اعمممل يسممبة فقمماان فمم  المموين بمغممت )

   ، ل ستطاام ف  العمال الطرسايية.8]ياسية العراقية والموا فة الق
ممممما متطمبممممات الموا ممممفات المطموبممممة وقممما بييممممت يتممممائج فىو ممممات ال بمممات ليممممما ج ميطقتمممم  الاراسممممة م ئمتتممما 

، اممما باليسممبة 9]، والموا ممفة القياسممية المريكيممة 5]بىسمم  الموا ممفة العراقيممة  الطرسممايية السممميتية لألعمممال
)مىتوم الكبريتات، مىتموم الممواا العضموية، مجمموع المم ح الكميمة  كيميائية المتم مة بفىو اتلمفىو ات ال

    القابمة لم وبان، مىتوم الجبج( وجات ايتا ت ئم المتطمبات الواج  توفرةا ل ستطاام العمال الطرسايية.

mailto:albeaty.hg@gmail.com
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   المقدمـة
مممممطرية يعمممرل الركمممام الطبيعممم  عممممل ايمممب مجموعمممة ممممن الىبيبيمممات ال ممم

بىجمممممممممم )الى مممممل أو الرممممممل( المتكويمممممة ممممممن تعريمممممة وتجويمممممة ال مممممطور 
)ال ممطور  ممممالمتم مممة ب (Source or mother Rocks)الم ممارية 

الياريمممة، المتىولمممة، الرسممموبية( والمتكويمممة فممم  بيئاتتممما الرسممموبية المطتمفمممة 
اليتريممممة، ترسممممبات السممممتول الفيضممممية، ترسممممبات  شممممرفاتميتا)ترسممممبات ال

أو الياتجمممة ممممن تكسمممير ال مممطور  ،والممممواا المالئمممة لموايمممان( الميىمممارات
 Crushed)المطتمفمممممة والممممم ي يسممممممل بالى مممممل والرممممممممممل المكسمممممر 

Rocks)،  أممممما الركممممام ال ممممياع  فيممممتم الى ممممول عميممممب مممممن المطمفممممات
اراسمة ةم ا الترسمبات  ،01] اال ياعية لمعاممل الىايما وال مم  وغيرةم

والضممرورية لغممرض التعممرل عمممل  ممفاتتا مممن األولويممات المتمممممممممة  ايعمم
فممم  التياسمممية ممممن جميممما اليمممواى  وتوظيمممل ةممم ا المعموممممات المطتمفمممة  

اعتممماااى عمممل  الط ممائص و  ت ممييل مجممال السممتطاام التياسمم  لمركممام
يعمما الركممام )الطشممن ات، ا  الميكاييكيممة والتياسممية المطتمفممة لتمم ا الترسممب

ةميمة اسمتعمالتا اوكم لك   ،البيا ألعمال األساج األولية والياعم( المااة 
ىجممم الطرسمماية  كويممب يشممغل الجممي  األكبممر مممنعمممال الطرسممايية فمم  األ
لم لك فمان  ،00]من الىجم الكم  لمكتمة الطرسمايية ( %75-77)ىوال 

ة ا المشاريا تتطمم  ك يمراى من عممية اطتيار يوعية الركام الم ئمة لكل 
ويواكمممم  متطمبممممات التطممممور  مممممن الجتمممما والاقممممة والم ممممااقية لكمممم  ي ئممممم

العممممممممممممممممراي  الواسمممممممممما والسممممريا فمممم  مجممممالت الىيمممماة كافممممة وعمممممل ةمممم ا 
األسممماج فممم ن عمميمممة الطتيمممار يجممممممم  أن يكمممون  و موا مممفات طا مممة 
بىيمممث تطمممابق الموا مممفات القياسمممية العالميمممممممة والعراقيمممة الطا مممة بتممم ا 

   .المواا
فم  ممموقعينا الموقمما  مىافظممة كركمموك اى ضممناااريمم تقما ميطقممة الاراسممة

 -)قضمما  ااقمموق( يقمما جيممو  ماييممة كركمموك عمممل طريممق كركمموك  األول
( كممم عممن مركممي ماييممة كركمموك ىيممث تقمما 47بغممااا والمم ي يبعمما ىمموال  )

بغمممااا كمممما  –مواقممما ميطقمممة الاراسمممة عممممل يممممين ويسمممار طريمممق كركممموك 
( يقمما جيممو  موضممل فمم  الطارطممة اايمماا. والموقمما ال مماي  )ياىيممة لممي ن

( كمممم ، وتيى مممر ميطقمممة 38شمممرق ماييمممة كركممموك والممم ي يبعممما ىممموال  )
(  وططمممم  تشممممميل 477777 -457777بممممين ططمممم  تشممممريق )الاراسممممة 

-WGSبىسمم  وىمماات اليظممام التربيعمم  )( 3892577 -3882777)

1984-UTM-zone-38N( شممكل )تم ممل ميطقممة الاراسممة موضممل 1 )
 .عميتا مواقا اليم جة

 

 
 Landsatتوضح منطقة الدراسة موضح عميها مواقع النمذجة )المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات القمر الصناعي  خريطة (0شكل )

 (GISومخرجات الــ  8
 

تتكمممون طباقيمممة ميطقممممة الاراسمممة مممممن التكوييمممات التاليمممة مممممن القمممام الممممل 
كموين ايجايمة، ت ،الىاث وة  عمل اليىمو التم ا تكموين الفتىمة، تكموين

المقاااية، تكوين باي ىسمن فضمع عمن ترسمبات الع مر الربماع  والتم  
الميىارات، الجريمان السمطى ( والتم   تتم ل بترسبات )المراوح الفيضية،

 اط ت اليما ج ميتا.
 ةياك العايا من الاراسات السابقة الت  تطص موضوع البىث ميتاا 

يت وايمومتممممب سممممماراسممممة لبيممممان مممممام تمممم  ير الت بيممممت باأل، 12] أجممممرم
وقممما قممميم ةممم ا  ،لطبقمممة األسممماج مممم طو  ممممن مقمممالا مطتمممارة لماييمممة أربيمممل

المممواا عمممل أسمماج طوا ممتا الفيييائيممة والكيميائيممة وفىو ممات المقاومممة 
الممممواا تكمممون  ات قابميمممة مقاوممممة جيممماة لفىمممص  أنسمممتيتج اوالايموممممة و 

تكممممممون  ا قابميممممممة مقاومممممممب قميمممممممة لفىممممممص  االتىمممممممل الكمممممماليفوري  ولكيتمممممم
اليضمممممممممغاط ال مى مممممممممور إل أن قممممممممميم فىمممممممممص مقاوممممممممممة اليضمممممممممغاط 

 سميت لجميا اليما ج الماروسة.ألال مى ور تيااا بت بيت المواا با
تممم  ير المتغيمممرات فممم  تمممارج الركمممام عممممل أاا  الطرسممماية  ،13] أوضمممل
كواىمما مممن المتطمبممات األساسممية لت ممميم الطرسمماية السممفمتية  اكويممب يعمم

عتممممات الاراسمممة عممممل عممماة متغيمممرات ميتممما ا فممم  كافمممة الفىو مممات وقممما
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يسممممبة المممممواا  المقمممماج األق ممممل لمىبيبممممات والمسمممماىة السممممطىية لمركممممام،
بمين السمتيتاجات أن ومن الركام الياعم  إللالمالئة ويسبة الركام الطشن 

%(ممممواا 17) مممما مممممم(1225مقممماج أق مممل) سمممتطاام تمممارج مشمممترك  وا
لطشمن إلمل  اليماعم فم  الطمطمة ( من يسبة الركام ا1/ 128مالئة ويسبة) 

مممواي ت  إعماااتمم  اى الطرسمايية يعطم  مقاوممة أعممل لمتشموا الممرن وأطيمر 
إى ممممممائية لتقيمممممميم تمممممم  ير التممممممارج المشممممممترك عمممممممل ت ممممممرل الطمطممممممات 

 الطرسايية.
سممممتطاام الركممممام الطبيعمممم  الطشممممن واليمممماعم الغيممممر اإمكاييممممة ، 14] ارج

وت  يرةمممما عممممل أةممممم ، 24]مطمممابق لشممممروط الموا مممفة القياسممممية العراقيمممة
 مممفتين ممممن  ممممفات الطرسممماية الطريممممة وال ممممبة وةممممما قابميمممة التشممممغيل 

بالعتممممممماا عمممممممل  اى يوممممممم 97و اى يوممممممم 28 أيممممممام و 7عممممممماروالمقاومممممممة باأل
الموا ممممفة األمريكيممممة وأظتممممرت اليتممممائج المستطم ممممة مممممن الركممممام الغيممممر 

 تعطمممم  قابميممممة تشممممغيل ومقاومممممة أنيممممب يمكممممن أمطممممابق لشممممروط التممممارج 
 اى أعطمممت الاراسمممة مقترىممم اى سمممتطاام الموا مممفة األمريكيمممة وأطيمممر اجيممماتين ب

 لموا فة عراقية جاياة لتارج الركام الطشن والياعم ف  العراق.
تممم  ير الركمممام الميقطممما التسمسمممل والركمممام الفاشمممل بالتمممارج  ،15]اوضمممل 

عمممل مقاومممة ايضممغاط الطرسمماية وقمما اظتممرت اليتممائج ايطفمماض مقاومممة 
مطممات الطرسممايية  ات الركممام الميقطمما التسمسممل عممن الركممام ايضممغاط الط

%( ولعممممر 6عمممن الطمطمممات الطرسمممايية  ات الركمممام المتسمسمممل بمقممماار )
( يممموم فممم  ىمممين كايمممت مقاوممممة ايضمممغاط الطمطمممات الطرسمممايية  ات 28)

%( مممن تمممك الىاويممة عمممل ركممام 3الركممام الفاشممل بالتممارج اعمممل بمعممال )
 متسمسل.
رج الركمممام الطشمممن ويوعمممب عممممل مقاوممممة ايضمممغاط تممم  ير تممما، 16]ارج 

ووىمماة وين )ك افممة( الطرسمماية واظتممرت اليتممائج أن الطمطممات الطرسممايية 
المتي ة باستعمال الرمل اليتري الطبيع  والى ل اليتري الطبيعم  غيمر 
المكسممر تعطمم  مقاومممة ايضممغاط اعمممل مقاريممة ممما ميجممات مشممابتة مممن 

الىمممم ن المكسمممر، السمممميراميك  الرممممل اليتممممري الطبيعممم  ومطمفممممات ىجمممر
المكسمر، واليجمماج المكسممر كركممام طشممن عممل التمموال  مممن ياىيممة اطممرم، 
فالطمطات الطرسايية المتي ة ب ستعمال الرمل اليتمري الطبيعم  ومطمفمات 
ىجر الى ن المكسر يعط  ك افة طريمة، رطبمة، وجافمة أقمل مقاريمة مما 

ومطمفممات السمميراميك تمممك الطمطممات المتيمم ة مممن الرمممل اليتممري الطبيعمم  
المكسممر، اليجممماج المكسمممر، والى مممل غيممر المكسمممر كركمممام طشمممن عممممل 

 التوال .
معرفمممممة  ممممم ىية الى مممممل الطمممممابط فممممم   المممممل تمممممال البىمممممث الىمممممال يو 

 ميطقت  ااقوق ولي ن ل عمال الطرسايية . 
 المواد المستخدمة وطرائق العمل

رىممة لغممرض أعتممما البىممث الىممال  عمممل اطمم  اليممما ج مممن المواقمما المقت
وقمما تممم القيممام بالعايمما مممن  ،الفىو ممات المطتبريممة عميتمما فيممما بعمما إجممرا 

الجمممولت السمممتط عية لميطقمممة الاراسمممة، لغمممرض التعمممرل عممممل ميطقمممة 
الاراسمممممة، والتممممم  ممممممن ط لتممممما تمممممم التعمممممرل عممممممل التكوييمممممات الميكشمممممفة 
والترسمممبات العائممماة جيولوجيمممآ لترسمممبات الع مممر الربممماع  وكممم لك تىايممما 

اقا الت  تم اط  اليما ج ميتا وبيا  ت مور كاممل عمن الميطقمة، بعما المو 

ىسممم  الموا مممفة القياسمممية   لمممك تممم ت  مرىممممة جمممما اليمممما ج )اليم جمممة(
، والممم ي يمممميص عممممل ان الترسممممبات الى مممموية 17]األمريكيمممة لميم جممممة 

والرمميممة الميكشممفة عمممل شممكل طبقممات وبسمممك معممين م ممل تواجمماةا فمم  
  شممقطيمماق يممتم جممما اليمممو ج و لممك بعمممل  تممرالمقممالا عمممل ضممفال الي

وبابعمماا متممر الممل ربمما المتممر وبعمممق ىمموال   عمممل طممول مكشممل الركممام
لضمممان شمممولية  األسممفلإلممل  طمم  اليمممو ج مممن األعمممل بالبمما  و  سممم15

الكبيمممرة ميتممما والمتركمممية فممم  األسمممفل  وط و ممماى كافمممة األىجمممام الىبيبيمممة 
كغمممم( 300طممم  ىممموال  )وقممما تمممم ا ،لغمممرض يجممماح الفىو مممات المطتبريمممة

 أطمممم  ىيممممث تممممم مممممن المواقمممما المطتمفممممة يممممما ج (5) بواقمممما لكممممل يمممممو ج
 يممما ج (3و) قضمما  ااقمموقالموجممواة فمم   العاممممة مممن المقممالايمممو جين 

وتمممم يقمتممما المممل مطتبمممر كركممموك  ،ممممن المقمممالا العامممممة فممم  ياىيمممة لمممي ن
 الورشممة الجيولوجيممة لقسممم عممموم الرض فمم وبعممض ميتمما الممل  اليشممائ 

مطتبمممممممر الطمممممممامات العمميمممممممة وكممممممم لك  ،كميمممممممة العمممممممموم/ جامعمممممممة كركممممممموك
لغممممممرض اجممممممرا   ،فممممممرع كركمممممموك –والستشممممممارية لتيئممممممة التعممممممميم التقيمممممم  

   عميتا ومن ة ا الفىو ات ما يم االفىو ات المطتبرية 
A –   الفحوصات الفيزيائيةPhysical Test    
ــوزن النــوعي ونســبة ا متصــا   -0  &Specific Gravityال

Absorption ratio : يق مما بممالوين اليمموع  ب يممب وين ىجممم معممين
ممممن المممممااة فمممم  ارجمممة ىممممرارة معييممممة الممممل وين يفمممج الىجممممم مممممن الممممما  
المقطمممر عيممما يفمممج ارجمممة الىمممرارة، وعمممااة يكمممون طاليممماى ممممن الوىمممممممممممممممماات 

[18 19]، تممم ايجمماا المموين اليمموع  بالعتممماا عمممل الموا ممفة،  ىيممث
 ليوع  لمركام الياعم والركام الطشن ك ى عمل ىاة.تم ىسا  الوين ا

امممما باليسمممبة ليسمممبة المت ممماص والتممم  يق ممما بتممما الييمممااة الىا ممممة فممم  
وين الركام الكم  يتيجة لاطول الما  الل التركي  الااطم  لمركمام ولميج 
لكميممة الممما  الممتممية عمممل السممطل الطممارج  لمىبيبممات بىسمم  الموا ممفة 

 .(1ط ل المعاالة )من  ،19]المريكية 
Absorption(%) = (B-A)/Ax100….....…(1)                                     

A الوين الجال لمركام = 
B الوين المشبا والجال سطىب = 
ــات   -2 يكمممن تمم  ير شممكل الىبيبممات : Grain Shapeشــكل الحبيب

تممما يكمممون بالارجمممة األسممماج عممممل قممموة مقاومتفعممممل األعممممال الطرسمممايية 
 ىيممث أن الركممام (Workability)قابميممة التشممغيل لمطرسممايةو وايمومتتمما 
الشكل الكروي والمكعب  لب مساىة سطىية أقل والم ي بماورا و الطشن  

يىتمممماج إلمممممل  كميمممممة مممممما  إلمممممل  األسممممميت أقمممممل أ يممممما  ت مممممميم الطمطمممممة 
الطرسايية عمل عكمج الركمام  ات األشمكال الطولييمة والمسمتطالة والم ي 

 أممماسممتولة التشممغيل لمطرسمماية إل أيتمما تكممون أقممل مقاومممة يعطمم   ممفة 
والسممميت  الممما  باليسمبة لمركممام اليمماعم يقت ممر تمم  يرا عممل يسمم  كممل مممن

 .27،[21،[11]الطمطة الطرسايية  أ يا  ت ميم
األشمممكال المسمممطىة والمسمممتطالة يممم  ر عممممل  ن تواجممماا ،22] وقممما بمممين

تماج إلمل  كميمة أكبمر ممن المما  ييااة يسبة الفجوات والفراغمات  بم لك تى
واألسميت لتغطية السطل الطارج  ب كممب وت  ر سمباى عممل  مفة قابميمة 

                                           التشغيل وتقميل المقاومة لمطرساية.
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أما باليسبة لوجوا األشكال المسطىة فأليتما تقممل ممن وييتما العمام ىيمث 
رة أفقيممة فممم  الطمطممة الطرسمممايية مممما يىفمممي إيتمما تىممماول أن تسممتقر ب مممو 

الممما  عمممل التجممما تىتتمما وبمم لك تقممل قمموة الممربط مممما يمم اي إلممل  تفتيممت 
الطرسمماية الميتجممة وتقميممل العمممر اهيتمماج  لتمما وكمم لك يمم اي إلممل  ييممااة 

ىية وبمعيممل رطممر ييممااة المسممامية واليفا يممة وبالتممال  ممممممممممممممممممممالمسمماىة السط
 ،23]الطرسممممممماية  غاطية والشممممممماية فممممممم ضمممممممالي اومتتمممممممامقيممممممم  ر عممممممممل 

[27،[11.  
مطتبمممر فممم  كميممممة  وقممما اجمممري فىمممص عمممامم  السممممتطالة والتسمممطل فممم 

التياسممة قسممم التياسممة الماييممة/ جامعممة كركمموك اعتممماااى عمممل الموا ممفة 
 .(3، 2)من  ط ل المعاالتين ،24] القياسية العراقية

 
B-   فحوصات الديمومةDurability test 
 Loss Angeles Abrasion Test  فح  لوس انجموس  -0

ةمممو قيممماج لتقممماير ممممام مقاوممممة الركمممام الطشمممن ممممن طممم ل قيممماج تممم  ر 
السممطل الطممارج  لمتآكممل والىتكمماك ويعمما م شممراى يوعيمماى لم مماار الركممام 

لمجممممماميا الركمممممام  ،7] المطتمفمممممة والمتشمممممابتة بالتركمممممممممممممممممممممممي  الكيميمممممائ 
مسمممتطامة فممم  طرسممماية الطمممرق والسمممطوح المعرضمممة ل ىتكممماك الشمممايا ال

يتيجمممة الىركمممة المروريمممة وغيرةممما وتىممماا يسمممبة السمممىج )التآكمممل( بمقممماار 
الفقمماان بمممالوين المم ي يطمممرأ عمممل الركمممام فممن ا كمممان الفقمماان بيسمممبة عاليمممة 

  .8] فيعي   لك أن الركام واطئ المقاومة لمتآكل والعكج  ىيل
فممم  المركمممي الممموطي  لممطتبمممرات والبىممموث اليشمممائية  تمممم اجمممرا  الفىمممص

اطم ت  ىيمث، 7]الموا فة  )مطتبر كركوك اليشائ (  بالعتماا عمل
تمممم اطممم   الويان وتمممم تىايممما عممماا الكمممرات ىسممم  الموا مممفة المممم كورة ا 

( ارجمة مئويمة 117 5( مجفل بارجة ىرارة )gm5777 يمو ج يين )
اعتمممماااى  ( كمممرة12لبمممالد عمممااةا )ا تمممم وضممما الكمممرات ،( سممماعة24لمممماة )

 مم اور  ما اليممو ج فم  الجتماي( لمركام Aعمل  يل التارج الىجم )
( اورة فممم  الاقيقمممة الواىممماة، بعممما 33-37( اورة بسمممرعة )577الجتممماي )

( ،  مممم 12ايتتمما  المماورات يسممتطرج اليمممو ج ويغربممل عمممل غربممال رقممم )
رن ارجممة ىرارتممب يغسممل الجممي  المتبقمم  عمممل ةمم ا الميطممل ويجفممل فمم  فمم

( ارجممة مئويممة ومممن  ممم يممتم ىسمما  وييممب الجممال وبتطبيممق 175-117)
 ( يجا يسبة التآكل الميكاييك .4المعاالة )

L.A. = (A – B / A)  100 .…(4) 
Aالوين الكم  لمركام المستطم لمفىص = 
B( 12= وين الجي  المتبق  عمل ميطل رقم( . 
       Soundness test    الثباتفح   -2

يتم عمل ة ا الفىمص لتىايما ممام مقاوممة الركمام لعمميمات التجويمة، ان 
المتكمممرر لميممممو ج فممم  مىممممول كبريتمممات  اتممممام ةممم ا الفىمممص يمممتم بمممالغمر

المغييسمموم والتجفممل المماوري لميمممو ج بواسممطة فممرن  وكبريتمماتال مموايوم 
وقمممما تممممم اجممممرا  فىممممص ال بممممات بالطريقممممة الكيميائيممممة ىسممممم  ، التجفيممممل

، يمممممتم غممممممر اليممممممو ج فممممم  مىممممممول كبريتمممممات 9] ريكيمممممةالموا مممممفة الم

( سماعة، 18-16ال وايوم ومىمول كبريتمات المغييسميوم المشمبا لمماة )
( ارجممممة مئويممممة وتكممممرر ةمممم ا 117 ممممم تجفيفممممب فمممم  فممممرن ارجممممة ىرارتممممب )

( مممممرات  ممممم يقمممماج مقمممماار الفقمممماان فمممم  المممموين بىسمممم  ةمممم ا 5العمميممممة )
 .الموا فة

C- التحاليل الكيميائية  Chemical Analysies 
فمم  المركمممي المموطي  لممطتبمممرات والبىممموث  الكيميائيمممة تىاليمملتممم اجمممرا  ال

لمفىو ممات  ،25]بموجمم  الموا ممفة البريطاييممة  اليشممائ  فمم  كركمموك
 الكميممة وتممم ايجمماا يسممبة األممم ح الجممبجالمىتمموم العضمموي والكبريتممات و 
 .26]بموج  الموا فة المريكية 

D-  فحوصات المقاومةStrength test      
   Point Load Test   فح  حمل النقطة -0 

يعمما ةمم ا الفىممص أىمما أيممواع فىممص اليضممغاط    مم  المىمماور، إل أن 
الضغط الجايب  يكمون مسماويا لم مفر، يعتبمر أىما الطمواص الميكاييكيمة 

يتكمممون  ،27، [28]الاالمممة فممم   ت ممماميم المشممماريا التياسمممية المطتمفمممة
اليقطممة مممن يقطتمم  تىميممل بشممكل مطممروط توضمما جممممممممممتاي فىممص ىمممل 

عييممة الى ممل  بييتممما بشممكل أفقمم  بىيممث يكممون اتجمماا الىمممل عممممممممواياى 
عمممممل اليمممممو ج وبعمممما قيمممماج قطممممرا يسمممممط الىمممممل عمممممل اليمممممو ج بشممممكل 
ميكممممماييك  باسمممممتطاام مقمممممبض يممممماوي عممممممل جايممممم  الجتممممممماي،وبىساسية 

 طممم  قمممرا ة مقممماار عيائممم  ت ( لىمممين ىممماوث اليتيمممار،kN 721مقممماارةا )
بالوىماات  الىمممممممل المسممممممط من شاشة رقمية موجواة فم  مقاممة الجتماي

وتعممرل المقاومممة اليضممغاطية ب يتمما الع قممة  ،(kN,Kgالمرغمو   فيتمما)
ممممما بممممين القمممموة الااطميممممة  لم ممممطرة أو لىبيبممممة الى ممممل والقمممموة الطارجيممممة 

لتين تكمممون ىبيبمممة المسممممطة عميتممما عموايمممآ فعيممماما تكمممون القوتمممان متعممماا
الى ل ف  ىالة التواين وتباأ ىبيبة الى مل  بالتشموا واليتيمار عيماما 
ت ممبل القمموم المسمممطة أكبممر مممن القمموة الااطميممة المعاكسممة لتمما، وتقمماج 

ويىسممممممممم  ، cm²/Kg ،mm² /N ،inch²/pountعمممممممممااة بالوىممممممممماات 
مممممن طمممم ل ( Isمقمممماار االممممة مقاومممممة ىمممممل اليقطممممة غيممممر الم ممممىىة )

 .29،[37] ،(5المعاالة )
Is=P/D

2
……..….(5) 

 (KN= اعمل ىمل مسمط )  P= قطر اليمو ج  ،   Dىيممممث  ا  
وفممم  الاراسمممة الىاليمممة تمممم ىسممما  المقاوممممة اليضمممغاطية لمى مممل فقمممط  

 testوبىالتتمممما الطبيعيممممة لمكتممممل غيممممر ميتظمممممة الشممممكل  مممممن الى ممممل )
Irregular Lumpفمم   ( فمم  الورشممة الجيولوجيممة لقسممم عممموم الرض

كميممممة العممممموم/ جامعمممممة كركمممموك وبممممما ان اليممممممممما ج تكممممون  ات أقطمممممممممممار 
تعتممممما عمممممل ىجممممم وشممممكل اليمممممو ج لمممم لك أطتيممممرت  Isمطتمفممممة والقيمممممة 
كقطممممممر قياسمممممم  لمتغممممممم  عمممممممل اليتائممممممممممممج  (،mm) 57مسممممممممممافة القطمممممممممر

ول عممل معاممل القموة المتبايية أ يا  الفىص ىيث ممن ط لمب يمتم الى م
لت ممممىيل اليممممما ج  ات األقطممممار األكبممممر أو  اى مرجمممممممممعي اى يعمممما قطممممر المممم ي 

 كما ة  الىال ف  الاراسة الىالية.   ، mm57 األ غر من 

ممن ( mm57.وة ا الىالة يج  ت مىيل الىجمم إلمل  القطمر القياسم  )
 .(6ط ل المعاالة )

Is (50)=Is  Kplt ……..…(6) 
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المعاالمة  ممن طم لب =عامل ت ىيل الىجم ويتم أسمتطراج Kplt ىيث
(7). 

(7)…… 7245(D/50 )      Kplt= 

 (.mm57 االة مقاومة الىمل اليقط  ليمو ج قطرا ) =(Is(50)ىيث 
 kpltعامل ت ىيل الشكل =  ،= D      قطر اليمو ج 

بممم ن الع قمممة بمممين المقاوممممة اليضمممغاطية   ،31،[32]ووجممما كمممل ممممن 
  اال مى ورة واالة مقاومة الىمل اليقط  ة

UCS = K  Is(50) = 24  Is(50) …… …(8) 

      .االة لعامل تىويل المقاومة Kىيث 
تمممم ت مممييل ال مممطور اعتمممماااى عممممل قيممممة  4]واعتمممماااى عممممل ت مممييل 

 .(1ستة ا يال، جاول) المقاومة اليضغاطية لتا إلل
 

( تصنيف الصخور اعتمادًا عمى قيمة المقاومة االنضغاطية  0جدول )
[4،[29 

Term(Mpa) Unconfied Compreessive 

Strength 

Extermely strong  200<فائق القوة 

Very Strong  200 -177قوي جار 
Strong  100- 50قوي 

Moderately Strong  50-12.5معتالة القوة 
Moderately Weak  5 – 12.5ضعيفة ب عتاال 

Weak  5 > ضعيفة 
 

   العادية ةفح  مقاومة االنضغاط لمخرسان -2

Compressive strength test of normal  Concrete              
، وعيممممما عممممممل مقاوممممممة القممممموة الضممممماغطة مىوريممممماى  ةممممم  مقمممممارة الطرسممممماية

الو مممول المممل ىممماوا مقاوممممة اليضمممغاط تمممتىطم الطرسممماية كميمممآ ، لممم لك 
فتمم  تعتبممر مممن اةممم الطممواص لمطرسمماية والتمم  يمكممن مممن ط لتمما معرفممة 

اجممرا  فىممص  تممم الط ممائص الميكاييكيممة الطممرم لمطرسمماية الك يممر مممن
  151515cm)اليضمممغاط ليمممما ج طرسمممماية مكعبمممة الشمممكل ب بعمممماا )

ممن ركمام يمما ج  تىضميرةاتم وبمعال   ث مكعبات لكل يمو ج، ىيث 
 ،33]ميطقتمم  الاراسممة )الى ممل، الرمممل( ىسمم  الموا ممفة البريطاييممة 

بغممااا،  –شممارية لتيئمة التعمميم التقيم  فم  مطتبمر الطمامات العمميمة والست
يعممرل اليضممغاط ب يممب مقاومممة الكتمممة الطرسممايية لمقمموم المسمممطة عميتمما 

ىيمممث ان الممممواا المسمممتطامة فممم  ايشممما  الطرسممماية  ،عيممما يقطمممة اليتيمممار
 العتيااية لتا طواص وممييات وة  كما يم ا

(ا تممم اسممتطاام ى ممل مممن Coarse Aggregateالركممام الطشممن ) -1
، بىسمممممم  (12.5mm)بمقممممماج أق ممممممل يبممممممد مممممما ج ميطقمممممة الاراسممممممة ي

تممم غسممل الركممام الطشممن لمممتطمص مممن   ،2]الموا مفة القياسممية العراقيممة 
تمممارج الى مممل   مممم اجريمممت عمميمممة الغربممممة وقممما وجممما انالممممواا الطيييمممة 

 .(2)الجاول، 2]مطابق لمموا فة العراقية 

 

 .2] المواصفة القياسية العراقيةشن لمقالع منطقة الدراسة ومقارنتها مع حدود نتائج التوزيع الحبيبي لمركام الخ( 2جدول )
[2Limit of IQS No.  Cumulative passing % of samples 

Laylan Daqouq  

5 4 3 2 0 Sieve size(mm) 
90-100 93.44 91.5 94.96 92.2 91.56 12.5 
85-100 82.3 86.92 85.13 87.5 84.8 9.5 

10-30 11.93 12.9 13.7 13.2 11.8 4.75 
 

الركمممام اليممماعم أجريمممت لمممب  (اFine Aggregateالركمممام اليممماعم ) -2
واطتيمممر الرممممل ، 2]بىسممم  الموا مممفة القياسمممية العراقيمممة عمميمممة الغربممممة

تممممارج الرمممممل مطممممابق لمموا ممممفة  ،(mm4275المممممار مممممن ميطممممل رقممممم )

الممممواا الطيييمممة فيمممب  ويسمممبة ضممممن ميطقمممة التمممارج ال ال مممة، ،2]العراقيمممة 
 2] .(3)الجاول ،كايت ضمن ىاوا الموا فة

 

 المواصفة القياسية العراقيةلمقالع منطقة الدراسة ومقارنتها مع حدود  ناعمنتائج التوزيع الحبيبي لمركام ال (3جدول)

[2Limit of IQS No.  Cumulative passing % of samples 
Laylan Daqouq  

5 4 3 2 0 Sieve size 
90-100 94.57 91.95 92.01 94.76 93.25 4.75-mm (No.4) 
85-100 88.62 90.66 88.33 87.22 86 2.36-mm (No.8) 

75-100 82.13 76.65 76.53 79.44 80.21 1.18-mm(No.16) 

60-79 64.88 65.93 66.67 69.12 67.02 600-µm(No.30) 

12-40 35.77 32.6 33.12 39.89 34.13 300-µm(No.50) 

0-10 7.98 8.89 8.56 7.93 8.23 150-µm(No.100) 
 

تمممممم اسمممممتطاام سمممممميت عراقممممم  مىمممممم   يممممموع  (اCementالسمممممميت ) -3
 Ordinary(  وةممممو سممممميت بورت يمممماي اعتيممممااي )Crestaكرسمممتة )

Portland Cement لمموا ممممفة العراقيممممة (، يتممممائج فى ممممب مطابقممممة

، والطممواص الكيميائيممة والفيييائيممة لتمم ا السممميت موضممىة 34]القياسممية 
 عمل التوال . (5)و (4) ف  الجاولين
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 /جامعة كركوك.تقنية جراء الفح  في مختبر االنشائي/ الكمية الإتم ، ( الخوا  الكيميائية لمسمنت4) جدول
Limit of Iraqi 

specification No [34 
Content 

% 
Oxides composition 

- 67.45 CaO 

8% Max 4. 65 Al2O3 

21% Max 20.11 SiO2 

5% Max 3.62 Fe2O3 

5 % Max 4.1 MgO 

2.5 %Max 2.33 SO3 

4 %Max 2.72 Loss on Ignition, (L.O.I) 

1.5 %Max 1.33 Insoluble material 

(0.66-1.02) 0.89 Lime Saturation Factor (L.S.F) 
 

 ئي/ الكمية التقنية /جامعة كركوكتم اجراء الفح  في مختبر االنشا ،( الخوا  الفيزيائية لمسمنت5جدول)
Limit of Iraqi specification No[34 Test results Physical properties 

(230 m2/kg) lower limit 308 Specific surface area (Blaine  method), (m2/kg) 

 

Not less than 45min 

Not more than 10 hrs 

 

2hrs  15min 

4hrs  10min 

Setting time (vacate apparatus) 

Initial setting, (hrs : min) 

Final setting, (hrs : min) 

 

Not less than 150 kg/cm2 

Not less than 230 kg/cm2 

 

288 

342 

Compressive strength (kg/cm2) 

For 3-day 

For 7-day 
 

 ا (Mix Waterما  الطمط ) -4
تىضممممير فمممم   (Tap Water)تممممم أدسممممتطام ممممما  الشممممر  العتيممممااي 

لمبىث الىمال ، وتمم اسمتطاامب فم  معالجمة اليمما ج  المكعبات الطرسايية
SO4 بعمما الت كمما مممن يسممبة اليويممات الرئيسممية السممالبة فيممب 

- 
,Cl

- 
, 

HCO3
-
,CO3

-2
, total salt(T.S)) فم  المطتبمر، و لمك ألن ييمااة )

يسمممممبة ةممممم ا اليويمممممات عمممممن الىممممما الطبيعممممم  تممممم  ر سممممممبآ عممممممل ايموممممممة 
 الطرساية.

يتضممن البريمامج  :  Experimental Program  البرنامج العممي
           ث مراىل ة  ا

 -A تصميم الخمطة  Mix Design  
 تعتما عممية ت ميم الطمطة الطرسايية عمل عاممين ةما ا

   يس  المواا المكوية لمطمطة -1

 (Percentage of constituents of the mixture)ا 
فممم  تىايممما يسمممبة الممممواا المكويمممة لمطمطمممة الطرسمممايية تمممم العتمممماا عممممل 

)سمميت، رممل، ى مل( وييية( 4:2:1االطريقة الوييية بموج  الطمطمة )
، و لممك ألن يسمم  الطمممط الويييممة اعطممت مقاومممة ايضممغاط عمممل التمموال 

شكل عام اكبر من يسم  الطممط الىجميمة وةم ا يعموا المل كمون الطيمرة ب
 ات مىتوم من السميت اقل من الوييية بالضمافة المل مىتواةما الكبمر 
ممممن الرممممل والى مممل بسمممب  طبيعمممة الكيمممل الىجميمممة التممم  تسممممل ليسمممبة 

 .(6الجاول) ،مواا اكبر مقارية ما الكيل الويي 
 

 
 
 
 
 
 

سب الخمط الوزنية والحجمية لمخمطة ( كميات المواد لن6جدول )
 .6]اعتمادًا عمى المواصفة(4:2:0)

  4:2:1الخلطة  الحالة المادة

 وزنية

   4:2:1الخلطة

 حجمية

 3527 3527 الوزن )غم( السمنت

 3777 3777 (3الحجم )سم

 9763 7341 الوزن )غم( الرمل

 6777 4878 (3الحجم )سم

 19437 14687 الوزن )غم( الحصى

 12777 9769 (3الحجم )سم

 7177 1835 الوزن )غم( الماء

 7177 1835 (3الحجم )سم
 

 ا(Mixing Procedure)  طريقة الطمط -2
m 0.04)تمم طممط الممواا باسمتطاام طباطمة  ات ىموض أفقم  بسمعة 

3
) ،

وتعممما طريقمممة الطممممط متممممة لمى مممول عممممل تجمممايج الطمطمممة الطرسمممايية 
الكميات المطموبمة ممن الركمام الطشمن  ،بشكل جيا وعام تكورةا وتجمعتا

تممم وييتمما وتعبئتتمما فمم  أكيمماج مممن  ،والركممام اليمماعم )الرمممل( ،)الى ممل(
اليمممايمون لمىفممماظ عممممل مىتممموم الرطوبمممة ىتمممل وقمممت الطممممط، وقممما اطممم ت 
عييات ممن الركمام الطشمن واليماعم ووييمت وجففمت فم  فمرن كتربمائ  فم  

رة  اييمممة، مىتممموم سممماعة  مممم وييمممت مممم 24لمممماة  (C°150)ارجمممة ىمممرارة 
طمطمت الممواا و الرطوبة تم ىسابب لضبط كمية الما  والركام ف  الطمطمة 

 ف  المطتبر ىس  الططوات التاليةا
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يضال ي ل الركام الطشمن )الى مل( ويسمبة قميممة ممن المما  إلمل  -1
 الطباطة اولى.

تضممال ي مممل كميمممة الركمممام اليمماعم وي مممل كميمممة الممممواا السمممميتية  -2
 عممية الطمط لماة اقيقة واىاة.وتستمر 

تضممممال المممممواا المتبقيممممة )ي ممممل الركممممام الطشممممن، والركممممام اليمممماعم،  -3
وي ل المواا السمميتية(  مم تضمال كميمة المما  المتبقيمة وتسمتمر عمميمة 

 الطمط لماة   ث اقائق أطرم.

B- الصب والمعالجة    Casting and Curing   
يايممممة التمممم  ط  ممممت لتمممم ا تممممم  مممم  اليممممما ج باسممممتعمال القوالمممم  الىا

 الغرض وكاآلت ا
تديّظل القوال  جيااى وتماةن بطبقمةخ طفيفمةخ ممن الييمت قبمل ال م  لتجيم  
ت  مممق الطرسممماية المت ممممبة مممما السمممطل المممااطم  لمقوالممم  وتممممأل كافمممة 
القوالممم  بالطرسممماية وبطبقمممة واىممماة بممماون اسمممتطاام أي ةمممياي بعممماةا يمممتم 

سمماعة فمم   24مممن اليممايمون لممماة وتغطممل القوالمم  بطبقممة  تسمموية اليممما ج
جمممممو المطتبمممممر لميممممما تبطمممممر المممممما  ولتجيممممم  تشمممممققات اليكمممممما  الممممممان 

(Plastic shrinkage cracks)  بعماةا تفمتل القوالم  وتوضما اليمما ج
يمة تمم وفم  الاراسمة الىال ،يوماى ف  المما  فم  أىمواض المعالجمة 28 لماة

      ث مكعبات لكل يمو ج 
-C ضغاطيةحساب المقاومة االن       

Calculation compressive strength         
ىسمم  الموا ممفة بمقاومممة اليضممغاط لميمما ج المكعبممة الشممكل   ايجممااتمم 

 غيمر المى مور ، إ  تم تىميمتا باتجاا أىااي المىمور33]  البريطايية
 2500(  ات سمممعة wekobباسمممتطاام ماكيمممة فىمممص كتربائيمممة يممموع )

kN،  عممممل وجتمممين متقمممابمين ممممن األوجمممب  بىيمممث يكمممون الىممممل مسممممطاى
تمممم  ،الجايبيمممة  لممكعممم   التممم  تكمممون متعامممماة مممما اتجممماا  ممم  اليممممو ج

يومممممماى  28اعتمممممماا معمممممال مقاوممممممة اليضمممممغاط ل   مممممة مكعبمممممات بعممممممر 
مىسموبة ممن لىظممة إضمافة مما  الطمممط إلمل مكويمات الطرسمماية لكمل يمموع 

اط لممكعم  تمم من أيمواع الطمطمات الطرسمايية المطتمفمة، مقاوممة اليضمغ
  (.9من ط ل المعاالة )ىسابتا 

 
  (MPa)ط لممكع  اليضغا اومةا مق :-         إ   إن

 (Nا أعمل ىمل مسمط )           
mmا مساىة مقطا اليمو ج )                   

2) 
ل مما يكافئتما ممن ويمكن تىويل مقاومة اليضمغاط لمطرسماية لممكعم  الم
  مقاومة اليضغاط ل سطواية من ط ل الع قة التالية.

)f ′c= )10.....(
2.1

fcu
 

 ا مقاومة اليضغاط لمطرسايةf ′c  -إناىيث 
  النتائج والمناقشة

A –   الفحوصات الفيزيائيةPhysical Test 
   الوزن الوزن النوعي ونسبة االمتصا  -0

Specific Gravity& Absorption ratio 

اظتمممممرت يتمممممائج الممممموين اليممممموع  ويسمممممبة المت ممممماص ايتممممما تمممممت ئم مممممما 
، أي ان جميمما الويان اليوعيممة )الجممال، متطمبممات الموا ممفات المطموبممة

 (.  8، 7(، الجاول )3.2 – 2.3المشبا( لمركام الطشن والياعم بين )
 

 لنماذج الخشن لمركام ا متصا  ونسبة النوعي الوزن نتائج( 7) جدول
 منطقتي الدراسة مقالع

 
 

 لنماذج الناعم لمركام ا متصا  ونسبة النوعي الوزن نتائج( 8) جدول
 مقالع منطقتي الدراسة

 
 

 Grain shape شكل الحبيبات  -2

كممممممما فمممممم   تممممممائج معممممممام ت الشممممممكل )التسممممممطل والسممممممتطالة(يظتممممممرت أ
 لمقممممالا ميطقتمممم  الاراسممممةالتسممممطل  لعاممممملقيمممممة  اعمممممل ن(، أ9الجمممماول)

وبمم لك توافممق المتطمبممات الواجمم  توفرةمما اعتممماااى عمممل  (28.2%)يممت كا
 %57  يجمم  ان ل تييمما قيمتممب عممن تممالموا ممفة القياسممية البريطاييممة وال
أمما باليسمبة لمعاممل  ،% لمركام المكسمر47باليسبة لمركام الطبيع  وعن 

 (%13.3قيممممة ليممممما ج المقمممالا الطمسممممة ) اعممممل فقممما بمغممممت ةالسمممتطال
فممممممق المتطمبممممممات الواجمممممم  توفرةمممممما ل سممممممتطاام فمممممم  العمممممممال وبمممممم لك توا
 الطرسايية. 

 

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

No عامل التسطل الموقا 
% 

 عامل األستطالة
% 

 10.5 22.7 ااقوق 1

2 24.3 8.3 

 9.4 26.6 لي ن 3

4 28.2 11.7 

5 25.8 12.3 
 

B-   فحوصات الديمومةDurability test 
   Los Anglos Test  فح  لوس انجمس -0

ان يسمبة الفقماان  ليمما ج ميطقتم  الاراسمةبييت يتائج الفىص المطتبمري 
بمغمممممممت  المممممممم طو ة ممممممممن قضممممممما  ااقممممممموق (2، 1فممممممم  الممممممموين لميمممممممما ج )

الممماطو ة مممن  (5، 4، 3عممل التمموال  ولميمما ج ) %( 18.152،17.1)
%( 16.7، 15.6، 15.3قمممما بمغممممت يسممممبة الفقمممماان فيتمممما ) ياىيممممة لممممي ن

، ا  العمممال الطرسمماييةعمممل التمموال  وةمم  بمم لك م ئمممة لسممتطامتا فمم  
%( بالعتمممممماا عممممممل 35يبممممممد اق مممممل ىممممما مسمممممموح لمفقممممماان بمممممالوين )

 .7]الموا فة المريكية 
    Soundness Test فح  الثبات  -2
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ة الفقممماان فممم  الممموين لمركمممام أ بتمممت يتمممائج الفىو مممات المطتبمممري ان يسمممب
والمغييسمممميوم  بتمممم  ير مىمممممول كبريتممممات ال مممموايوم  ،الطشممممن )الى ممممل(

( المم ي يم ممل الموقمما األول )ااقمموق( قمما 1اورات لميمممو ج رقممم ) 5ولعمماا 
( المم ي يم ممل الموقمما 3(، اممما باليسممبة لميمممو ج رقممم )1.0652%بمغممت )

(، فمم  %0.916ن )ال مماي  )لممي ن( فقمما بمغممت يسممبة التآكممل لمركممام الطشمم
ىين اظترت اليتائج ان يسبة التآكل لمركمام اليماعم )الرممل( لميممو ج رقمم 

( فقما بمغمت يسمبة 3(، اما باليسبة لميممو ج رقمم )3.38%( قا بمغت )1)
 ،5] الموا مممممممممفة القياسمممممممممية العراقيمممممممممة ىسممممممممم بو %(، 2.684التآكمممممممممل )

المئويممممة يجمممم  أن ل تييمممما اليسممممبة  ،9]والموا ممممفة القياسممممية األمريكيممممة 
اورات فم  مىممول  5%عيا إجمرا  12لمفقاان بالوين لمركام الطشن عن 

فممم   ،% فممم  مىممممول كبريتمممات المغييسممميوم18كبريتمممات ال ممموايوم وعمممن 
 ىممين يجمم  أن ل تييمما اليسممبة المئويممة لمفقمماان بممالوين لمركممام اليمماعم عممن

%( فمممم  مىممممممول 15%( فمممم  مىمممممول كبريتمممممات ال مممموايوم وعمممممن )17)
 .يسيومكبريتات المغي

C-  التحاليل الكيميائية    Chemical Analyses   
ا بتمممت يتمممائج التىاليمممل الكيميائيمممة لجميممما يمممما ج مقمممالا ميطقتممم  الاراسمممة 

 الموا مفةو  25]متطمبمات الموا مفة القياسمية البريطاييمة ما تت ئم ايتا 
ل سمممتطاام فممم  األعممممال الطرسمممايية كمممما فممم  الجممماول  26] األمريكيمممة

(17.) 
 

( نتائج التحاليل الكيميائية لنماذج مقالع منطقتي الدراسة 01) جدول
 26]والمواصفة ا مريكية  25]ومقارنتها مع حدود القياسية البريطانية 

Limits of 

B.S.[25& [26 

Gyp 

% 
O.M.C 

% 
T.D.S. 

% 

SO3 

% 
Sample 

No 

SO3    5%Max 0.183 0.10 0.467 0.085 1 

T.D.S.  10% Max 0.195 0.13 0.511 0.091 2 

O.M.C    2% Max 0.118 0.03 0.320 0.055 3 
Gyp   10.75% 

Max 
0.137 0.05 0.297 0.064 4 

0.113 0.083 0.375 0.053 5 
 

D-  فحوصات المقاومةStrength test      
Point Load Test     فح  حمل النقطة -0

القمميم ضمممن  فمم  تفاوتممآمقاومممة وقمما أوضممىت يتممائج الفىممص المطتبريممة لم
اطممت ل بتروغرافيممة و مممطارية الركممام فمم  ميطقمممة   المقممما الواىمما بسمممب

يمما ج ممن ى مل الركمام  طمسمةالاراسة، وقا تم إجرا  الفىص باطتيار 
يتمائج الفىو مات  تاعتماااى عمل اطت ل  فة المون لكل مقما وقا بيي

كممممما فمممم  الجمممماول  لميممممما جالمطتبريممممة ان قيمممممة المقاومممممة اليضممممغاطية 
(11). 

 ( قيم المقاومة االنضغاطية لنماذج مقالع منطقتي الدراسة00جدول )
 المقاومة األيضغاطية الموقا رقم اليمو ج

(Mpa) 
 134.28 ااقوق 1
2 175.5 
 128.57 لي ن 3
4 122.64 
5 181.87 

المطتمفمة ممن ركمام ال مطور  لأليمواعوقا تمم ت مييل مقاوممة اليضمغاط 
  ضممممن very strong إلمممل  قممموي جممماا، 4]ل اعتمممماااى عممممل ت ممميي

 .(277-177) المام

  فح  مقاومة االنضغاط لمخرسانة -2

Calculation compressive strength           
الت  تم تىضميرةا ممن يتائج المقاومة اليضغاطية لممكعبات الطرسايية  

يمممموم  ةمممم  كممممما فمممم  الجمممماول  28ركممممام يممممما ج ميطقتمممم  الاراسممممة بعمممممر 
(12). 

 

 وزن وكثافة المكعبات الخرسانية وقيمة المقاومة ( 02جدول )
 االنضغاطية لها

Compressive  

strength (Mpa) 
Density 

(gm/cm3) 
Volume of 

Cubic (cm3) 

Weight 

(gm) 

Sample 

No 

32.8 2.24 3375 7543.4 1 
31.96 2.233 3375 7537.5 2 
32.64 2.232 3375 7541.9 3 
30.96 2.231 3375 7531.8 4 
32.28 2.230 3375 7524.7 5 

 

ي ىممممظ تقممممار  فمممم  قمممميم المقاومممممة اليضممممغاطية لكافممممة اليممممما ج المم مممممة 
الاراسممة يتيجممة تقممار  ك افممة الركممام المسممتطام فمم  ايشمما   ممموقع لمقممالا 

 4:2:1الطمطة الطرسمايية واعتمماار عممل الطمطمة المرجعيمة المسمتطامة )
تعتبممممر قمممميم مقاومممممة  ،3] سممممية العراقيممممةوبىسمممم  الموا ممممفة القياويييممممة( 

الاراسممة جيمماة باليسممبة لمطرسمماية العاايممة غيممر  ممموقع اليضممغاط لميمما ج 
 .المسمىة

 االستنتاجات 
   -تو ل الباىث الل الستيتاجات التية ا

اظتممممرت يتممممائج التممممارج الىجممممم  لمركممممام الطشممممن مطابقتتمممما ل مممميل  -1
افقتتممممما متطمبمممممات ،  وعمممممام مو 1]مممممممم( بىسممممم  ت مممممييل  63التمممممارج )

 ، 3]البريطاييممة  القياسممية،  والموا ممفة 2]الموا ممفة القياسممية العراقيممة 
امممما بط ممموص تمممارج الركمممام اليممماعم لمقمممالا ميطقتممم  الاراسمممة قممما بييمممت 

،  ضممممن 2]الموا مممفة القياسمممية العراقيمممة اليتمممائج ايتممما توافمممق متطمبمممات 
 القياسممممميةمممممممممممفة ميطقمممممة التمممممارج ال ال مممممة وكممممم لك توافمممممق متطمبمممممات الموا مم

)طشمن، متوسمط، يماعم(   ضمن ىاوا ميماطق التمارج ، 3]البريطاييممممممممممة 
 وب لك تكون م  مة ل ستطاام ف  العمال الطرسايية.

اظتمممرت يتمممائج الممموين اليممموع  ويسمممبة المت ممماص لمقمممالا ميطقتممم   -2
الاراسمممممة تطابقتممممما لمتطمبمممممات الموا مممممفات المطموبمممممة وةممممم  بممممم لك بييمممممت 

 .متتا ل ستطاام ف  العمال الطرساييةم  
تبين من يتمائج فى م  عمامم  التسمطل والسمتطالة لمقمالا ميطقتم   -3

%( 28الاراسمممة  ان اعممممل يسمممبة لمىبيبمممات  ات الشمممكل المسمممطل ةممم  )
%( أي ايتممممما لمممممم تتجممممماوي 12والىبيبمممممات  ات الشمممممكل الطمممممولي  ةممممم  )

طاييمممة وةممم  بممم لك الىممماوا المسمممموح بتممما ىسممم  الموا مممفة القياسمممية البري
 توافق المتطمبات الواج  توفرةا ل عمال الطرسايية.

تبمممين ممممن طممم ل يتمممائج فىممممص )لممموج ايجمممموج(، لمقمممالا ميطقتمممم   -4
%( وبممم لك تبمممين 18الاراسمممة ان اعممممل يسمممبة فقممماان فممم  الممموين بمغمممت )

والموا مممفة القياسمممية العراقيمممة ، 7]م  ممممة الركمممام متطمبمممات الموا مممفة 
[8 ،  العمال الطرساييةف  ل ستطاام. 

أظتممممرت يتممممائج )فىممممص ال بممممات( لكممممل مممممن الركممممام الطشممممن واليمممماعم  -5
لمقممممالا ميطقتمممم  الاراسممممة ان الفقمممماان كمممممان بيسممممبة قميمممممة ضمممممن ىممممماوا 
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وبممممممم لك تبمممممممين م  متتممممممما ل سمممممممتطاام فممممممم  العممممممممال  ،9]الموا مممممممفة 
 الطرسايية.

مميفت يتممائج فىو ممات المقاومممة )فىممص اليضممغاطية المسممتيت -6 جة  د
 إلممممل قمممموي جممممااى  مممممن فىممممص ىمممممل اليقطممممة(، لمقممممالا ميطقتمممم  الاراسممممة

((very strong اعتماااى عممل ميكاباسكال  (277-177) المام ضمن
وبممممممم لك بييمممممممت م  متتممممممما ل سمممممممتطاام فممممممم  األعممممممممال  ، 4]ت مممممممييل 

 الطرسايية السميتية.

اظتمممرت يتمممائج فىمممص المقاوممممة اليضمممغاطية لممكعبمممات الطرسمممايية  -7
اعتممماااى عمممل يمموم المكويممة مممن ركممام مقممالا ميطقتمم  الاراسممة  28بعمممر 

مقاومممممة جيمممماة بىسمممم   ويييممممة( 4:2:1)الطمطممممة المرجعيممممة المسممممتطامة 
 .6]والموا فة القياسية البريطايية، 5]الموا فة 

أوضىت اليتائج الكيميائية لمفىو ات المطتبريمة مطابقتتما لمشمروط  -8
 سميتية.ال عمال الطرساييةاأل ف الواج  توفرةا  لمركام المستطام 
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Validity of Studying Aggregate deposits in Daqouq and Laylan Areas South 
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Abstract 
Geotechnical assessment carried out for aggregate deposits quarries  in (Daqouq) and (Laylan) site South and 

South East Kirkuk city  - North Iraq which are Geologically belonging to Quaternary Deposits to determine their 

suitability for concrete works, Five samples were collected from two sites: the first site (Daqouq) two samples 

were taken and the second site (Laylan) from which three samples were taken  for the purpose of carrying out 

various geotechnical tests physical and chemical tests, durability, strength and petrographic tests. 

 The physical geotechnical assessment results grain size distribution for coarse aggregate for all samples of  two 

study area showed their conformity to the grading class (63 mm) according to the classification of 1, and non- 

their conformity with the requirements of the Iraqi standard 2, and the British Standard 3.  

As for the fine aggregate of the quarries of the two study areas , the results indicated that their conform to the 

requirements of the Iraqi standard 2, within the third grading area and the requirements of the British standard 

3, within the limits of the grading zones (Coarse, Medium, fine).  

For the results of the compressive strength tests (point load test) for the samples taken from the quarries of the 

two study areas,the strength of the aggregates was classified according to the classification of 4, to (verystrong) 

and thus indicated their suitability for concrete cement works 

The results of the compressive strength values for the concrete cubes of the quarries of the two study areas were 

approximate to the compressive strength` values of all the samples representing the quarries of the two study 

areas because the proximity of the density of aggregates used in the construction of the concrete mix based on 

the reference mixture used (1: 2:4) and according Iraqi standard 5, & British standard6, the values of 

compressive strength for the quarries samples of the two study areas are good for the non-reinforced concrete. 

The results of the laboratory tests of the durability tests showed that the highest loss of weight for all samples of 

the quarries of the two study areas is (18%), This is in line with the requirements of the US Standard 7, and 

Iraqi standard 8, for use in the concrete works.  

The results of the Soundness test for the studied samples indicated their suitability with the requirements of the 

specifications required for cement concrete works according to5,  and US Standard 9. 

The chemical analysis which includes (Total sulphate content, Organic Matter Content, Total Soulable Salt, 

Gypsum Content) shows  suitability to use in concrete works.                 
 
 


