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 الملخص
غػػرا العػػراؽ /يهػػ ؼ الب ػػث الػػة  راسػػة وػػت ية وػػفور تكػػويف ال ػػرات الجيػػري  ػػ  م طقػػة   ي ػػة 

ألغراض الب اء وك جر لت كػيـ سػكؾ ال  يػ  وكػإلؾ نمكا يػة اسػتف اـ ركػاـ ال جػر إاتػش كركػاـ ف ػف 
) سػػبة   ػػ  الفمطػػات الفرسػػا ية، واظهػػرت بعػػض الفػػواي الجيوتك يكيػػة لهػػإم الوػػفور التػػ  ت ػػمؿ

، المقاومة اال ضغاطية التم وورة، مقاومػة اال   ػاء، التلكػؿ الميكػا يك   الك ا ة الجا ة االمتواي،
وغيػػر متةمػػة ك جػػر  [1]وػػت ية هػػإم الوػػفور كب جػػار ب ػػاء  سػػا المواوػػ ة القياسػػية االمريكيػػة
والمواوػػػ ة الم ػػػ  ة مػػػف  [2]ت كػػػيـ لسػػػكؾ ال  يػػػ   سػػػا المواوػػػ ة العراقيػػػة الفاوػػػة بركػػػاـ السػػػكؾ

، اما  يما يتعمؽ باسػتف اـ كسػارة هػإم الوػفور كركػاـ ف ػف  ػ  الفمطػات الفرسػا ية  تبػيف اف [3]قبؿ
مقاومة اال ضغاط غير الم وورة لممكعبات المستف ـ  يهػا ركػاـ الوػفور مقاربػة لمقاومػة المكعبػات 
المسػػػػتف ـ  يهػػػػػا ال وػػػػة الوػػػػػالة لمفمطػػػػػات الفرسػػػػا ية  مػػػػػف م طقػػػػػة ال مػػػػرة، وتراو ػػػػػت المقاومػػػػػة 

لممكعبػػػات الفرسػػػا ية ال اويػػػة عمػػػة  [4]غاطية غيػػػر الم وػػػورة مػػػف معت لػػػة الػػػة عاليػػػة  سػػػااال ضػػػ
 وفور ال جر الجيري كركاـ ف ف.

  مقدمةال
ع يػػػػ ة عر هػػػػا اال سػػػػاف م ػػػػإ القػػػػ ـ وت وعػػػػت هػػػػإم  ال جػػػػر اسػػػػتف امات

االسػػتف امات  سػػا متطمبػػات و قا ػػة ال ضػػارات المتعاقبػػة  ولهػػا كا ػػت 
 ػ  الب ػاء ومػ هـ مػف   ػت الجبػػاؿ واتفػإها بيوتػا ومػ هـ مػف  وف لغػػتهـ 
عميها وغيرهـ و ع التما يؿ وغيرهػا الك يػر مػف االسػتف امات وغالبػا مػا 

رسػػػوبية وا ػػػ  اهػػػـ هػػػإم الوػػػفور هػػػو تكػػػوف مقتوػػػرة عمػػػة الوػػػفور ال
ال جػػػػػر الجيػػػػػري او مػػػػػا يعػػػػػرؼ بػػػػػال جر الكمسػػػػػ  ويرمػػػػػ  لػػػػػش كيمياةيػػػػػا 

(CaCO3)  مػػػػػػف مجموعػػػػػػة الكربو ػػػػػػات واهػػػػػـ مكػػػػػػو يف لػػػػػػش همػػػػػػا وهػػػػػو
ويعتبػػػػر موػػػػ ر رةيسػػػػ  لممعػػػػا ف والوػػػػفور ، يتايت والػػػػ ولوماالكالسػػػػ

 سػبة .    العػراؽ ت ػكؿ [5] يث ت تؿ المرتبة ال ال ة عالمياالمستفرجة 
و ظرا لتػوا رم بك ػرم  قػ  اسػتف ـ عالميػا  ػ  ، [6]كبيرة مف العمو  الطباق 

اعمػػػاؿ الب ػػػاء لمػػػا لػػػش مػػػف فوػػػاةي تميػػػ م عػػػف بػػػاق  الوػػػفور  يػػػث 
يتميػػ  بوػػتبتش الواطةػػة  وعػػا مػػا  يػػث يمكػػف تهإيبػػش ومعاممتػػش بسػػهولش 

ويمكػػف  يضػػا اسػػتف امش  ػػ  ت كػػيـ سػػكؾ  ،مفتم ػػة بػػبلوافوكػػإلؾ يوجػػ  

وكػػػإلؾ يسػػػتف ـ ركامػػػش كطبقػػػة اسػػػاا  ػػػ  الطػػػرؽ و ػػػ  اعمػػػاؿ ال  يػػػ  
 .ت ققت ال روط الت مة لتمؾ األغراض نإاالفرسا ة 

الفوػػػاةي الجيوتك يكيػػػة مػػػف فػػػتؿ بعػػػض  راسػػػة يهػػػ ؼ الب ػػػث الػػػة 
ال  ووػػػات البترو ي ياويػػػػة والميكا يكيػػػػة والبتروغرا يػػػػة لوػػػػفور ال جػػػػر 

ك جػػػػػر و لمم طقػػػػة ومعر ػػػػة وػػػػػت يتها لتسػػػػتف اـ  ػػػػ  الب ػػػػاء  الجيػػػػري
       .الفرسا ةف ف     و اع  كركاـال  ي  و  ت كيـ سكؾل

تقػػػػع م طقػػػػة ال راسػػػػة  ػػػػ  قضػػػػاء   ي ػػػػة غػػػػرا العػػػػراؽ ضػػػػمف ال ػػػػ و  
اإل اريػػة لم ا ظػػة اال بػػػار والتػػ  تبعػػ  عػػػف مركػػ  الم ا ظػػة )الرمػػػا ي  

  25˚ 52' 1")وت  وػر ضػػمف ا ػ ا يات فطػ  طػػوؿ ، كػـ غربػا 061
 41' 1") –  42˚ 1' 1"   ػػػػػػػػػرقًا و اةرتػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػرض )25˚ 51' 1") –
 .  يوضة إلؾ0وال كؿ )   مااًل 42˚
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 ( خارطة توضح المنطقة ومحطات الدراسة5شكل )

 

 طرائق البحث
 ػػػ  عػػػ ة مرا ػػػؿ وهػػػ  المر مػػػة الت ضػػػيرية التػػػ  تضػػػم ت تهيةػػػة  تكمػػػف

 قمػػػ  التػػػ  الفػػػراةط والتقػػػارير المتعمقػػػة بالم طقػػػة تمتهػػػا مر مػػػة العمػػػؿ ال
  م طػػػػػػات مم مػػػػػػة لمم طقػػػػػػة 2   يػػػػػػاـ تضػػػػػػم ت  راسػػػػػػة )8)اسػػػػػػتغرقت 

 الجيولوجيػػة،المطرقػػة  الجيولوجيػػة، )البووػػمةباسػػتف اـ األ وات ال قميػػة 
 يػػث ت ك ػػؼ  ػػ  م طقػػة  ، GPSجهػػا  ت  يػػ  المواقػػع  قيػػاا، ػػريط 

تمهيػػػ ا  ال راسػػػة وػػػفور تكػػػويف ال ػػػرات الجيػػػري إات الوضػػػعية اال قيػػػة
البترو ي ياويػػػػػػػة اجػػػػػػػراء ال  ووػػػػػػػات لمعمػػػػػػػؿ المفتبػػػػػػػري الػػػػػػػإي تضػػػػػػػمف 

  . مػػاإج اسػػطوا ية ال ػػكؿ ) مػػوإجيف مػػف كػػؿ م طػػة 8ؿ والميكا يكيػػة 
واجػػراء ال  ووػػات  كػػإلؾ تػػـ تهيةػػة ركػػاـ الفرسػػا ة مػػف   ػػا الم طػػات

الغيػػػػر م وػػػػورة  المقاومػػػػة اال ضػػػػغاطية قيػػػػاا ومػػػػف  ػػػػـالت مػػػػة عميػػػػة 
 الفرسا ية. لممكعبات

 النتائج والمناقشة
ل راسػػػة : Petrophysical testsالفحوصااات البتروفيزيائيااة    -5

ال  ووػػػػات ب ظػػػػر التوػػػػرؼ اله  سػػػػ  ألي مػػػػا م وػػػػفريش  بفػػػػإ هػػػػإم 
االعتبار الت  تع  مهمش    ت  ي  م ى متةمػة هػإم الوػفور كب جػار 

 [8]  ج ت هإم ال  ووات والت  اعتم ت طريقػة االو اف ال ت ػة .[7]ب اء
 ال كؿ.اسطوا ية ل ماإج م تظمة 

تػػػتمفي طريقػػػة نيجػػػا  االو اف ال ت ػػػة التػػػ  مػػػف فتلهػػػا   وػػػؿ عمػػػة 
  :الفواي البترو ي ياوية باآلت

 ، ويج ػؼ(Wn)بع  ت ظيؼ سطة ال موإج  بفإ الو ف الطبيعػ  لػش  -أ
 ػػـ يبػػر    C 105ب رجػػة  ػػرارة )  سػػاعة و 24ال مػػوإج الوػػفري لمػػ ة )

يؤفػػػػإ الػػػػو ف الجػػػػاؼ  ب رجػػػػة  ػػػػرارة الغر ػػػػة لمػػػػ ة  وػػػػؼ سػػػػاعة بعػػػػ ها
(Wdry). 

 يػث يغمػر بالمػاء المقطػر ب رجػة   سػاعة 48لم ة ) ي بع ال موإج -ب
متوػػػػؿ بجهػػػػا  ت ريػػػػخ الهػػػػواء لمػػػػتفمي مػػػػف  رجػػػػة مةويػػػػة   20 ػػػػرارة )

الهػػواء الموجػػو   ػػ  المسػػامات  ػػـ يمسػػة السػػطة الفػػارج  لم مػػوإج مػػف 
 .(Wsat)يؤفإ الو ف الم بع الماء بواسطة قطعة قماش بع ها 

بالمػػػػاء الػػػػإي يم ػػػػؿ الػػػػو ف ال مػػػػوإج الم ػػػػبع ويػػػػو ف معمقػػػػًا  يغمػػػػر -ج
 .(Wsub)المغمور 

هػػ   سػػبة كتمػػة : Dry density (𝛒dry)الكثافااة الكتميااة الجافااة 
ال موإج الجاؼ الة  جمػش الكمػ  بمػا  ػ  إلػؾ  جػـ ال راغػات المتوػمة 

ومػػػػف فػػػػتؿ ال مػػػػاإج . [9]  4سػػػػـ\غـ)  او 4ـ \)كغػػػػـوالمغمقػػػػة وو ػػػػ اتها 
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ال جػػػػـ الكمػػػػ  يمكػػػػف نيجػػػػا  الك ا ػػػػة الكتميػػػػة  وال وػػػػوؿ عمػػػػةالم تظمػػػػة 
 : 0وال تاةج موض ة    الج وؿ )  0)الجا ة مف فتؿ المعا لة 

𝛒               …… (1) 

   𝛒   الك ا ة الكتمية الجا ة 
 الكتمة الجا ة لم موإج      

 ال جـ الكم          
المةويػة بػيف  جػـ ال راغػات هػ  ال سػبة : Porosity( %nالمساامية )
،  يػػػػث تعتمػػػػ  [10]الػػػػة ال جػػػػـ الكمػػػػ  لم مػػػػوإج الوػػػػفري او ال جػػػػوات

 جػػػـ و ػػػػكؿ ال بيبػػػات و رجػػػة ترتيبهػػػػا  عمػػػة المسػػػامية ب ػػػكؿ  ساسػػػػ 
،  [11]وطريقػػة الػػري مػػع بعضػػها الػػبعض باإلضػػا ة الػػة المػػا ة الرابطػػة 

لمػػػ ة  الهػػػواء،وتػػػـ نيجػػػا  المسػػػامية الكميػػػة بعػػػ  ت ريػػػخ ال مػػػوإج مػػػف  [12]
 ، ويمكف  سابها مف فتؿ المعا الت التالية:[13]ساعتاف و وؼ 

Ww = W sat – W dry    Vv = Vw = 

Ww / γw  

 : 5)ج الم تظمة  طبؽ المعا لة ومف فتؿ معمومية ال جـ مف ال ماإ
Porosity (n) % = (Vv / Vt) × 100 … (2) 

Ww       و ف الماءVv   جـ ال راغات  
W sat الم بع   الو فVw   ال راغات  جـ الماء    

W dry الو ف الجاؼ  γw   الك ا ة الو  ية لمماء 
(n) % المسامية 

هػ  ال سػبة : W.ab.) )Water absorptionنسبة امتصاص الماء
ع ػػػ   المةويػػػة لػػػو ف المػػػاء الممػػػتي الػػػة الػػػو ف الكمػػػ  الجػػػاؼ لموػػػفرة

،  يػػػث تعػػػ  هػػػإم الفاوػػػية مهمػػػش [9] سػػػاعة (48)غمرهػػػا بالمػػػاء لمػػػ ة 
  ك ػرألغراض الب اء الف الوفرة الت  لهػا  سػبة امتوػاي قميمػة تكػوف 

، [7] وتغيػػػرات الج ػػػاؼالرطوبػػػة  الػػػإوباف، باال جمػػػا ،ت مػػػت واقػػػؿ تػػػب يرا 
وال تػػػػػػاةج م و ػػػػػػة  ػػػػػػ    4  هػػػػػػإم ال سػػػػػػبة مػػػػػػف المعا لػػػػػػة )ويمكػػػػػػف نيجػػػػػػا

  0الج وؿ)
×100 … (3) =( (Ww/Wd W.ab. 

W.ab.   سػػػػػػػػػػػبة امتوػػػػػػػػػػػاي المػػػػػػػػػػػاء  Ww     و ف المػػػػػػػػػػػاء    ،Wd     
 الو ف الجاؼ لم موإج

 

 ( يوضح نتائج الفحوصات البتروفيزيائية لمحجر الجيري5جدول )
 رقم المحطة
 والنموذج

 الكثافة الكتمية
 (𝛒dry) الجافة

gm/cm3 

 المسامية
 (%n) الكمية

 نسبة
 % االمتصاص

(Wab.) 
1 A 2.154 14.617 6.786 

B 2.216 13.109 5.917 

2 A 2.314 8.168 3.530 
B 2.448 8.033 3.282 

3 A 2.005 12.896 6.434 
B 2.036 14.144 6.933 

4 A 2.295 7.565 3.296 
B 2.339 7.723 3.302 

 

 Mechanical Propertiesالخواص الميكانيكية  -2
تػػت كـ  هػػ  الفػػواي التػػ  تتػػب ر بالعوامػػؿ الفارجيػػة الم يطػػة بهػػا  يػػث

بهػػا مػػؤ رات القػػوى واالجهػػا ات  ي ا ػػش ع ػػ   يػػا ة ال مػػؿ المسػػمط عميهػػا 

وهػإا مػا يسػمة باإلجهػا  ي ػتج ع ػش ا  عػاؿ يتسػبا  ػ  ت ػوم الوػػفرة او 
ته ػػػمها،  يػػػث تغيػػػر الوػػػفرة بعػػػ  هػػػإم المر مػػػة السػػػموؾ اله  سػػػ  لهػػػا 

 .[11] سبة لمقوة الفارجية المسمطة عميها
 Unconfinedمحصاااااااورة  الغيااااااار  االنضااااااا اطيةالمقاوماااااااة 

Compressive Strength : هػػػ  قيمػػػة اجهػػػا  الضػػػغط الم ػػػوري
والػإي توػؿ اليػش المػا ة ع ػ  ا هيارهػا كميػا  ي ا ػش يكػوف ال مػؿ المسػػمط 
مػػػػوا ي لمم ػػػػور الطػػػػول  وإلػػػػؾ بتسػػػػميطش عمػػػػة الجسػػػػـ  ػػػػ  االتجػػػػاهيف 
المتقػػػابميف باسػػػػتمرار ل ػػػػيف  ػػػػ وث اال هيػػػار  ػػػػ  ال مػػػػوإج  يػػػػث تقػػػػاـو 

، ويمكػػػف تم يػػػؿ العتقػػػة بػػػيف االجهػػػا  المسػػػمط عميهػػػا الضػػػغط رةالوػػػف
م طقػػة فطيػػة والتػػ  تفضػػع  واال  عػػاؿ ب ػػكؿ م   ػػ   يػػث  ت ػػظ  يػػش

لقػػػا وف هػػػوؾ والتػػػ  تتوػػػرؼ  يػػػش المػػػا ة ب ػػػكؿ مػػػرف وع ػػػ   هايػػػة هػػػإم 
الم طقػػة الفطيػػة ت تهػػ  ب قطػػة تسػػمة  قطػػة الفضػػوع وتم ػػؿ  يضػػا إروة 
ها الم   ػػ  التػػ  تتوػػرؼ بعػػ ها المػػا ة ب ػػكؿ لػػ ف ولػػف تعػػو  الػػة  ػػكم

عطػػػ  ، و ع ػػػ  هػػػإم ال قطػػػة يلمسػػػمط عميهػػػااألوػػػم  بعػػػ  ن الػػػة ال مػػػؿ ا
 المقاومػةالجها  القراءة الت  تم ؿ ال مػؿ المسػمط عمػة و ػ ة المسػا ة )

تـ تهيةة  ماإج اسػطوا ية ال ػكؿ لغػرض ال  ػي بجهػا  ، اال ضغاطية 
، جامعػة تكريػت/عمػـو األرض التطبيقيػة/قطع المباا  ػ  ور ػة الوػفور

/ مفتبػر الكو كريػت  ػ  اما ال  ػي تػـ ، [12]االمريكية المواو ة سا 
، وتػػػػـ  سػػػػػاا اله  سػػػػة الم  يػػػػة/ كميػػػػة اله  سػػػػة/ جامعػػػػة تكريػػػػتقسػػػػـ 

   : 2مف المعا لة ) التم وورةالمقاومة اال ضغاطية 
C = F / A … (4) σ 

Cσ المقاومة اال ضغاطية غير الم وورة 
F     القوة ع   اال هيار   A  مسا ة مقطع العي ة 

هػػػػإا  تػػػػب ير مفتم ػػػػة ولتجػػػػاو والف  سػػػػبة اطػػػػواؿ ال مػػػػاإج الػػػػة اقطارهػػػػا 
االفػػتتؼ وال وػػوؿ عمػػة مقاومػػة ا ضػػغاطية ل مػػاإج ب سػػبة طػػوؿ الػػة 

 :[12] وه  لتو ية االفتت ات  2) معا لة تستف ـ 1:1قطر 
  σCc= ( σc / 0.778) + (0.222×D / L) … (5) 

σCc المقاومة اال ضغاطية غير الم وورة المو  ة 
D   قطر ال موإج  L   طوؿ ال موإج 

لم مػػػاإج االسػػػطوا ية بعػػػ   ا ضػػػغاطية يػػػث تػػػـ ال وػػػوؿ عمػػػة مقاومػػػة 
 Mpaالػػػة  ال ال ػػة ػػػ   Mpa 10.161التوػػ ية وبقػػيـ تراو ػػػت مػػف 

 ضػػػعي ةمػػػف  [13] يػػػث وػػػ  ت  سػػػا الرابعػػػة، ػػػ  الم طػػػة  48.051
 باعت اؿ. قويةباعت اؿ الة 

 

 [13]يبين تصنيف المقاومة االنض اطية محورة عن (2)الجدول 
 cالمقاومة االنض اطية 

σ Mpa)) 
 نوعية الصخرة

 قوية ج ا 011مف   كبر
 قوية 21 – 011

 قوية باعت اؿ 0522 – 21
 ضعيؼ باعت اؿ 2 – 0522

 ضعيؼ 0252 – 2
 ضعيؼ ج ا 0252اقؿ مف 
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 [13]لعينات الحجر الجيري في الحالة الطبيعية وتصنيفها حسبمحصورة الغير يبين قيم المقاومة االنض اطية  (3)جدول ال

حالت 

 النوورج

رقن الوحطت 

 والنوورج

D 

(mm) 

L 

(mm) 

D/L F 

KN) ) 

Cσ 

Mpa 

CCσ 
Mpa 

حسب بالتصنيف 

Anon,1977)) حـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــ
ال

ــــة 

طبيعـــــــــــــة
الــــــــــــــــــ

 

1 A 55 79 0.696 31.232 13.140 14.091 قوية باعتدال 

B 55 62 0.887 45.216 19.024 19.514 قوية باعتدال 

2 A 55 109 0.505 81.275 34.463 38.718 قوية باعتدال 

B 55 110 0.5 80.912 34.043 38.294 قوية باعتدال 

3 A 55 74 0.743 22.773 9.581 10.161 باعتدال ةضعيف 

B 55 75 0.733 32.902 13.847 14.719 قوية باعتدال 

4 A 55 110 0.5 80.912 34.043 38.294 قوية باعتدال 

B 55 104 0.529 102.266 43.027 48.051 قوية باعتدال 
 

  Flexural strengthء ثنامقاومة االن
يعػ  هػإا ال  ػي مػػف اهػـ ال  ووػات الميكا يكيػػة لتقيػيـ مػ ى وػػت ية 

 لألبػػػػػوااالوػػػػػفور  ػػػػػ  اسػػػػػتف امها كمػػػػػوا  ب ػػػػػاء م ػػػػػؿ العتبػػػػػات العميػػػػػا 
. اإ تػػـ ت ضػػير ال مػػاإج اعتمػػا ا  [14]وال ػػبابيؾ وكػػإلؾ  ت ػػات التكييػػؼ

متػػػوا ي  جال مػػػوإالتػػػ  ت ػػػير بػػػاف يكػػػوف  [15]األمريكيػػػةعمػػػة المواوػػػ ة 
ارت ػاع  xعػرض  x  )طػوؿ mm 57x101x203) وبببعػا مستطيتت 
عمػػػػـو األرض /، تػػػـ تجهيػػػ  ال مػػػػوإج  ػػػ  ور ػػػة الوػػػفورعمػػػة التػػػوال 

 يث اف المستوي الطول  لم موإج يكػوف مػوا   ،جامعة تكريت/التطبيقية
السػطة الػإي  أل شلمستويات التطبؽ وكإلؾ إو  رجش عالية مف ال عومة 

ال مػاإج  ػتـ  ػ  مفتبػر الكو كريػت    ي اما،سيتـ تسميط ال مؿ عميش 
تػػػػتمفي  ، / قسػػػػـ اله  سػػػػة الم  يػػػػة / كميػػػػة اله  سػػػػة / جامعػػػػة تكريػػػػت

قػػة ال  ػػي بوضػػع ال مػػوإج  ػػ   التػػش الطبيعيػػة  ػػ  الجهػػا  ب يػػث يطر 
  ا قيػػػػًا عمػػػػة المسػػػػ  يف 101x203mmيكػػػػوف السػػػػطة الػػػػإي مقاسػػػػش )

الت ميػػػػؿ)المرك ي    والمسػػػػا ة بػػػػيف مسػػػػ   180mmوالمسػػػػا ة بي همػػػػا )
والمسػػػا   الجا بيػػػة تكػػػوف متسػػػاوية عمػػػة اف تكػػػوف هػػػإم المسػػػا   الػػػ تث 

بعػػػ ها يسػػػمط ال مػػػؿ تػػػ ريجيا وبمعػػػ ؿ ال ي يػػػ   موا يػػػة لبعضػػػها الػػػبعض
 سػػػاا  الوػػػفري. ويمكػػػفل ػػػيف   ػػػؿ ال مػػػوإج  N/min  4450عػػػف)

 : 6 اء مف فتؿ المعا لة )مقاومة اال  
R = 3Wl/2bd 

2
 … (6) 

R   مقاومة اال   اء(N/mm
2
)       b   ( عرض ال موإجmm  

W المسمط ع   اال هيار ) ال مؿN     d   ( سمؾ ال موإجmm  
l    ( المسا ة بيف مس  ي الت ميؿmm  

 10.968اعمػػػة قيمػػػػة لمقاومػػػػة اال   ػػػػاء  ػػػػ  الم طػػػػة ال ا يػػػػة كا ػػػػت 

N/mm
5.204N/mmاقػػؿ قيمػػة سػػجمت  ػػ  الم طػػة األولػػة بي مػػا  2

2 

 اال   اء.  يوضة قيـ مقاومة 2، والج وؿ )
 ناء لمحجر الجيريثيبين مقاومة االن( 4الجدول )
 رقم

 المحطة
 القوة عند
 Nاالنهيار 

 مقاومة االنحناء
(N/mm2  

1 6325 5.204 

2 13330 10.968 

3 8209 6.754 

4 10008 8.235 

 Mechanical abrasionالسحق( التآكل الميكانيكي )
الػػإي يطػػرا عميهػػا  تيجػػة  بالتلكػػؿعي ػػة مػػف الركػػاـ  تػػب رهػػو قيػػاا مػػ ى 

اال تكػػػاؾ والوػػػ ـ  يػػػث يسػػػتعمؿ هػػػإا ال  ػػػي لمركػػػاـ المسػػػتف ـ  ػػػ  

الفرسا ة والطرؽ المعرضػة لت تكػاؾ وت  يػ ا  يمػا يفػي  راسػت ا عػف 
تػػػػػـ تهيةػػػػػة العي ػػػػػة و ػػػػػؽ ،  ػػػػػ  ت كػػػػػيـ سػػػػػكؾ ال  يػػػػػ  المسػػػػػتف ـالركػػػػػاـ 

 تلكػؿتتضػمف هػإم المواوػ ات   ػي .[16]لقياسػية المواو ة االمريكية ا
بواسػػػطة جهػػػا   mm 37.5الف ػػػف إو المقاسػػػات األوػػػغر مػػػف الركػػػاـ 

مػػػػف  سػػػػطوا ة  والإيػػػػة مجو ػػػػة و مغمقػػػػة  يتػػػػبلؼلػػػػوا ا جمػػػػوا والػػػػإي 
عمػة التػػوال   mm 710،508ال هػايتيف امػا ابعا هػا )القطػر ، الطػوؿ  )

جامعػػػة /التطبيقيػػػةعمػػػـو األرض /تػػػـ ال  ػػػي  ػػػ  ور ػػػة الوػػػفور، ±5
تكريػت  يػػث يتضػػمف ال  ػي ل راسػػت ا افػػإ  مػوإج مػػف ال جػػر الجيػػري 
وتكسيرم بالمطرقػة الػة ركػاـ  ػـ  وػمش عمػة تػ رج معػيف وبم افػؿ معي ػة 
 سػػا الغػػرض مػػف ال  ػػي، وبمػػا اف الهػػ ؼ مػػف ال راسػػة هػػو نمكا يػػة 
اسػػتف اـ هػػإا الركػػاـ ك جػػر لت كػػيـ السػػكؾ ال  ي يػػة لػػإا  تبػػع الوػػ ؼ 

  كػرة متسػاوية الػو ف تقريبػا والتػ  مجموعهػا 11   الإي يتكوف مف )ال ا
عي ػػػش مػػػف الركػػػاـ مػػػف جػػػ يةيف متسػػػاوييف  يػػػتـ افػػػإ،  يػػػث   غػػػـ4565)

 (5±110) بعػ  التج يػؼ  ػ   ػرف ب رجػة  ػرارة  kg 5مجمػوع و  يهمػا 
 رجػػػػة مةويػػػػة والووػػػػوؿ الػػػػة و ف  ابػػػػت  يػػػػث اف مقػػػػاا الجػػػػ ء األوؿ 

متبقػػػػا عمػػػػة م فػػػػؿ  (19mm)يكػػػػوف عػػػػابرا مػػػػف م فػػػػؿ اقطػػػػار  ت اتػػػػش 
،ومقػػػػاا الجػػػػ ء ال ػػػػا   يكػػػػوف عػػػػابرا مػػػػف  (12.5mm)اقطػػػػار  ت اتػػػػش 

متبقيػػػا عمػػػة م فػػػؿ اقطػػػار  ت اتػػػش  (12.5mm)م فػػػؿ اقطػػػار  ت اتػػػش 
(9.5mm) ( غػػػـ وكػػػرات ال  ػػػي ال والإيػػػة ك  5، بعػػ ها يوضػػػع الركػػػاـ

كرة    جها  لػوا ا جمػوا  ػـ يػتـ وضػع الغطػاء وا كػاـ ال ت ػة   11)
وبعػػػػػ    قيقػػػػة \   ورة 33-30جيػػػػ ا ،بعػػػػ ها تػػػػ ار األسػػػػػطوا ة بسػػػػرعة )

 ورة يتـ  تة الغطاء وافراج العي ة مف الجهػا  عمػة  500الوووؿ الة 
مػػوإج مػف ال  ي  ػػ ء الوعػاء الفػاي بػػش لضػماف عػػ ـ  وػوؿ ضػياع 

 ػػػـ يػػػتـ  فػػػؿ  (2.36mm)و ت فػػػؿ العي ػػػة عمػػػة م فػػػؿ اقطػػػار  ت اتػػػش 
الجػػػػ ء العػػػػابر مػػػػف الم فػػػػؿ السػػػػابؽ الػػػػإكر عمػػػػة م فػػػػؿ اقطػػػػار  ت اتػػػػش 

(1.7mm)   ومف  ـ يغسؿ المتبق  عمػة هػإا الم فػؿ ،بعػ ها يج ػؼ  ػ
 رجػػة مةويػػة ل ػػيف  بػػوت الػػو ف  ػػـ  (5±110) ػػرف ت ػػت  رجػػة  ػػرارة 
  عمػػػة الم فػػػؿ األوؿ والػػػإي اقطػػػار  ت اتػػػش يضػػػاؼ اليػػػش الجػػػ ء المتبقػػػ

(2.36mm)   يوضػػػػػة ال سػػػػػػا 2، والجػػػػػ وؿ )و يؤفػػػػػإ الػػػػػو ف الكمػػػػػ  
 : 7)المةوية لمس ؽ  يث تـ  سابها و ؽ المعا لة 

Abrasion ratio = (A – B) / A × 100 … (7) 

A     الو ف الكم  لمعي ة قبؿ ال  ي )غراـ 
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B   الػػو ف الجػػاؼ المتبقػػ  عمػػػة م فػػؿ اقطػػار  ت اتػػش(1.7mm)   بعػػػ
 .ال  ي )غراـ 

 

 نتائج فحص السحق لنماذج الحجر الجيري ( يوضح5الجدول )
 رقن

 الوحطت

 وزى العينت الكلي

 قبل الفحص

 )غرام(

 وزى العينت الجاف

 الوتبقي

 على هنخل

 )غرام( 52رقن )

 نسبت

 السحق

% 

1 5000 3025 39.5 

2 5000 3260 34.8 

3 5000 3165 36.7 

4 5000 3470 30.6 
 

 ركام الخرسانة 

عمػػة فػػواي و وعيػػة الفرسػػا ة  يػػؤ ر  ػػوع وفػػواي الركػػاـ ب ػػكؿ كبيػػر
%  مػػػػػف ال جػػػػػـ الكمػػػػػ  لمكتمػػػػػة 72-71 سػػػػػبة  ػػػػػوال  ) لكو ػػػػػش ي ػػػػػغؿ

يع  الركػاـ )ال ػاعـ والف ػف  المػا ة األوليػة األسػاا  ػ   .[17] الفرسا ية
 ،[18]اعمػػػاؿ الطػػػرؽ وب التهػػػا الطبيعيػػػة وبػػػ وف اسػػػتف اـ المػػػوا  الرابطػػػة

 استف امها مػع المػوا  الرابطػة اإلسػم تية واإلسػ متيةوكإلؾ     [20] ،[19]
مػػف ال ا يػػة التوػػميمية هػػو  األهػػ اؼ الرةيسػػية   ػػ  يػػث اف  .[22] ،[21]

ل يػػػا ة مقاومػػػة الفرسػػػا ة لمت ػػػوية  تيجػػػة ال ركػػػة المروريػػػة مػػػع مراعػػػاة 
 .[20] ،[18] ستقراريتها ت قيؽ عامؿ الكم ة و يا ة 

تػػـ ت ضػػير الركػػاـ الف ػػف المكسػػر مػػف وػػفور ال جػػر الجيػػري لتكػػويف 
ال ػػرات مػػف فػػػتؿ تكسػػير الوػػػفور الكبيػػرة وت ويمهػػا الػػػة ركػػاـ فػػػاي 

ت ضػػػػػػير الركػػػػػػاـ  ، وكػػػػػػإلؾ[23]وبتػػػػػػ رج مطػػػػػػابؽ لممواوػػػػػػ ة بالفرسػػػػػػا ة
مف م طقػة ال مػرة عمػة   ػا التػ رج ضػمف  المبفوإاالعتيا ي لم وة 

  يوضػػة 6والجػػ وؿ ) بي همػػا. المقار ػػة  ػػا المواوػػ ة  تػػة يتسػػ ة ل ػػا 
وتػػـ  وػػػر الركػػاـ الف ػػػف  كمػػػا [23] ػػ و  التػػػ رج لمركػػاـ الف ػػػف  سػػا

 9.5mm مػػف وافػػإ  سػػا ال بيبػػات و ػػؽ ال سػػا الم ػػ  ة  ػػ  المواوػػ ة
  .6)الج وؿ كما     25mmالة 

امػا الركػاـ ال ػػاعـ  ػتـ اسػتف اـ ركػػاـ  هػري والػإي موػػ رم م طقػة الطػػو  
التػػ   [23] ػػ  م ا ظػػة كركػػوؾ واجػػراء الت ميػػؿ الم فمػػ  لػػش اعتمػػا ا عمػػة

 والموضػ ة  ػ ـ ال ػاعـ المسػتف ـ  ػ  الفرسػا ة تبيف   و  الت رج لمركػا
وتـ  ورم وافإ  سا ال بيبػات و ػؽ ال سػا الم ػ  ة   ، كما7)الج وؿ 

 . 7)الج وؿ    المواو ة كما    
 الحصى وركام الحجر الجيري()الخشن ( يوضح حدود التدرج لمركام 6جدول )

 [23]حسب

 فتحت

 الونخل

mm 

 حذود التذرج في

 [23]الوواصفت 
 الركام الوستخذم تذرج

 % في الخلطت

 النسبت التراكويت

 الوارة %

 النسبت التراكويت

 الوارة %

 النسبت الوحجوزة

 على الونخل %

37.5 100 100 0 

25 100-90 95 5 

19 85-40 57.5 37.5 

12.5 40-10 17.5 40 

9.5 15-0 2.5 15 

4.75 5-0 0 2.5 
 

 
 
 

 [23]الناعم حسب( يوضح حدود التدرج لمركام 7جدول )

 فتحة المنخل
mm 

 حدود التدرج في
 [23]المواصفة

 تدرج الركام
 % المستخدم في الخمطة

 النسبة التراكمية
 المارة %

 النسبة التراكمية
 المارة %

 النسبة المحجوزة
 عمى المنخل %

9.5 100 100 0 

4.75 100-95 98 2 

2.36 100-80 87 11 

1.18 85-50 66 21 

0.6 60-25 47 19 

0.3 30-5 20 27 

0.15 10-0 0 20 
 

   لممكعبات الخرسانية ال ير محصورة فحص المقاومة االنض اطية
 7بعػػػ  ) [24] سػػػا مكعبػػػات الفرسػػػا يةتػػػـ   ػػػي مقاومػػػة اال ضػػػغاط لم

 ػػػػ  مفتبػػػػر  تػػػػـ ال  ػػػػي الفمػػػػط،مػػػػف ل ظػػػػة نضػػػػا ة مػػػػاء    يػػػػـو58و
جامعػػة تكريػػت،  يػػث تػػـ \قسػػـ اله  سػػة الم  ية\كمية اله  سػػة \الفرسػػا ة

الػػػوجهيف المتقػػػابميف مػػػف تسػػػميط  مػػػؿ ا ػػػا ي الم ػػػور وعمػػػو ي عمػػػة 
 تمامػا  ب يػثمسػتوية   سػطةات )أل ها تكػوف إ األوجش الجا بية لممكعا

)أل هػػػا تكػػػوف  تكػػػوف القػػػوة المسػػػمطة متعامػػػ ة مػػػع اتجػػػام الػػػري لم مػػػوإج
وضػػػػة الكميػػػػات المسػػػػتف مة  ػػػػ    ي8مػػػػا يمكػػػػف . والجػػػػ وؿ )  ضػػػػعؼ

 الفمطة و تاةج المقاومة اال ضغاطية.
 

 ( المقاومة االنض اطية لنماذج لها نفس الحجم من المكونات8جدول )
 نوع الركام
 والمحطة

 (kg)الكتمة 
 في المتر المكعب

 المقاومة االنض اطية
Mpa 

 ركام ناعم ، 368.52) أسمنت
  199.76) ماء ، 778.98)

كسارة الحجر  يوم 28 ايام 7 ركام خشن
الجيري
 1 887.74 22.381 31.937 

2 960.21 24.660 33.588 

3 876.87 19.413 26.375 

4 909.48 27.004 37.716 

 31.190 23.626 964.03 حصى

 

 المناقشة 
 ظهػػػرت ال  ووػػػات البترو ي ياويػػػة اف وػػػفور م طقػػػة ال راسػػػة تمتمػػػؾ 

،  0) يػػػث وػػػ  ت الم طتػػػيف  %(7.565-14.617)مسػػػامية متباي ػػػة 
 متوسػػػػػػػػطة  2، 5)عمػػػػػػػػة ا هػػػػػػػػا ضػػػػػػػػعي ة بي مػػػػػػػػا كا ػػػػػػػػت الم طتػػػػػػػػيف  4

 الوػػػفور تمتمػػػؾ ك ا ػػػة اف كمػػػا واظهػػػرت هػػػإم ال  ووػػػات ،[25] سػػػا
  2، 5  وك ا ػػػة متوسػػػطة  ػػػ  الم طػػػات )4، 0واطةػػػة  ػػػ  الم طػػػات )

  5 ػػ  الم طػػة ) %3.282و سػػبة امتوػػاي تراو ػػت بػػيف  ،[26] سػػا
  ، اف لهػػإم الفػػواي تػػرابط  يمػػا بي هػػا 4 ػػ  الم طػػة ) %6.933الػػة 

امػا ال  ووػات . ب يا ة المسػامية تػ  ا   سػبة االمتوػاي وتقػؿ الك ا ػة 
 بالميكا يكيػػػة ظهػػػرت  تػػػاةج تبػػػيف تػػػرابط الفػػػواي ال ي ياةيػػػة  الميكا يكيػػػة

 يػػث لػػو ظ اف المقاومػػة اال ضػػغاطية التم وػػورة تػػ  ا  ب يػػا ة الك ا ػػة 
-Mpa (48.051 يث  عطت قيما تراو ػت بػيف وتقؿ ب با ة المسامية 

ب يػػػػا ة الك ا ػػػػة وتقػػػػؿ ب يػػػػا ة  سػػػػبة  ػػػػاء ، وتػػػػ  ا  مقاومػػػػة اال  (10.161
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بال سػػبة  وكػػإلؾ %(5.204-10.968)او ػػت بػػيف االمتوػػاي  يػػث تر 
 .% (30.6-39.5)الميكا يك   يث تراو ت قيمش بيف  التلكؿلمقاومة 

  يوضػػػػة متطمبػػػػات ال جػػػػر الجيػػػػري السػػػػتف امش ألغػػػػراض 9الجػػػػ وؿ )
ور لمب ػػاء والػػإي عمػػة ضػػوةش تبػػيف وػػت ية هػػإم الوػػف [1]الب ػػاء  سػػا

  يوضػة متطمبػات ال جػر الجيػري 00الجػ وؿ )  ،01كما  ػ  الجػ وؿ )
وعمة هػإا األسػاا تبػيف  [3]،  [2]سكؾ ال  ي  لت كيـ امش ك جر الستف 

عػػػ ـ وػػػت ية هػػػإم الوػػػفور لغػػػرض ت كػػػيـ سػػػكؾ ال  يػػػ  وكمػػػا  ػػػ  
كػػػػإلؾ ال ػػػػاؿ بال سػػػػبة لركػػػػاـ الفرسػػػػا ة  يػػػػث  عطػػػػت  . 05الجػػػػ وؿ )

ـ ف ػف مكسػر مػف مقاومة ا ضغاطية اعمة لممكعبات ال اوية عمػة ركػا
ا ػػػػػة واالقػػػػػؿ  سػػػػػبة امتوػػػػػاي  تػػػػػة اف بعضػػػػػها الم طػػػػػات األعمػػػػػة ك 

تضػػاه  المقاومػػة اال ضػػغاطية لممكعبػػات ال اويػػة عمػػة الركػػاـ الطبيعػػ  
ويػػة عمػػة االػػإي وػػ ؼ عمػػة اف مقاومػػة الكتػػؿ الفرسػػا ية ال  ل وػػة)ا

معػػػ ؿ المقاومػػػة   يػػػث كػػػاف،  [4]إات ت مػػػؿ معتػػػ ؿ  سػػػا هػػػإا الركػػػاـ
 31.190)الركاـ الف ف الطبيعػ  ال اوية عمة ممكعبات لاال ضغاطية 

Mpa) الركػػػػاـ  ال اويػػػػة عمػػػػة ممكعبػػػػاتل المقاومػػػػة بي مػػػػا تراو ػػػػت قػػػػيـ
 .(Mpa 26.375-37.716)ف ػف المكسػر مػف ال جػر الجيػري بػيف لا

 [4]قػػػػوة الت مػػػػؿ عمػػػػة اسػػػػاا الفرسػػػػا ةة توػػػػ يؼ   يوضػػػػ04الجػػػػ وؿ)
 .[4]الفرسا ة لجميع الم طات و سا   يوضة تقييـ02والج وؿ )
يوضح متطمبات الحجر الجيري عند استخدامها ألغراض البناء  (9)الجدول 

 [1]حسب

الصااااااااناااااااااااف
 

 

 المتطمبات الفيزيائية
 االمتصاص

 بالوزن)%( 
 الكثافة
kg/m3 

 المقاومة
 االنض اطية

Mpa 

 مقاومة
 Mpaاالنثناء 

Max Min Min Min 
I 12 1760 12 2.9 

II 7.5 2160 28 3.4 
III 3 2560 55 6.9 

 

كأحجار بناء  الحجر الجيريالتقييم النهائي لصخور  يوضح( 51الجدول )
 [1]ومدى مطابقتها لممواصفة

  الخواص الفيزيائية رقم المحطة
 التقييم
 النهائي

 االمتصاص
 % بالوزن

 الكثافة
Kg/m3 

 المقاومة
 االنض اطية

Mpa 

 مقاومة
 االنثناء
Mpa 

1 ( +II  ( +II  ( +I  ( +II  اجة  
2 ( +II  ( +II  ( +II  ( +III  اجة  
3 ( +II  ( +I  ( +I  ( +II  اجة  
4 ( +II  ( +II  ( +II  ( +III  اجة  

 

 
 

تحكيم  لمركام المستخدم كحجر ( المتطمبات الميكانيكية والفيزيائية55جدول )
 [3]، [2]السكك الحديدية

 المديات المسموح المتطمبات الميكانيكية والفيزيائية
 بها 

gm/cmالك ا ة الجا ة ال قيقية 
3 Min 2.4

 

 Max 3%  سبة امتواي الماء
 % Max 25 – 30 مقاومة التلكؿ )الس ؽ 

 Mpa Min 80المقاومة اال ضغاطية التم وورة 
 

يوضح صالحية صخور الحجر الجيري لمنطقة الدراسة كحجر  (52)جدول 
 لتحكيم السكك الحديدية.

 رقم
 المحطة

 نسبة
 االمتصاص

% 

الكثافة 
 الجافة
 الحقيقية

gm/cm3 

 المقاومة
 االنض اطية
 الالمحصورة

Mpa 

 نسبة مقاومة
 التآكل

 )السحج( %

1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 

 X      خارج المواصفة 
 

 [4]( يوضح تصنيف الخرسانة حسب قوة التحمل53جدول )

 نوع الخرسانة حسب  ت
 قوة التحمل

 المقاومة االنض اطية
Mpa 

 17.5اقؿ مف  واطةة الت مؿ 1

 35 - 17.5 إات ت مؿ معت ؿ 2

 35اعمة مف  إات ت مؿ عال  3

 

 [4]لجميع المحطات حسب  الخرسانة( يوضح تصنيف 54جدول )

 نوع الركام
 والمحطة

 المقاومة االنض اطية
Mpa 

 [4]التصنيف حسب

كسارة الحجر
 

الجيري
 

 إات ت مؿ معت ؿ 31.937 1
 إات ت مؿ معت ؿ 33.588 2
 إات ت مؿ معت ؿ 26.375 3
 إات ت مؿ عال  37.716 4

 إات ت مؿ معت ؿ 31.190 حصى
 

 االستنتاجات 
االسػػػػ ا ية  لمجػػػػ راف )الب ػػػػاء وػػػػت ية وػػػػفور الم طقػػػػة ألغػػػػراض  -0

 .بها ضمف الم يات المسمو ة عوتق الت مةت قؽ ال روط  أل ها
هػػإم الوػػفور غيػػر متةمػػة لغػػرض ت كػػيـ سػػكؾ ال  يػػ  لعػػ ـ  تعػػ  -5

 توا ر ال روط الت مة لإلؾ.
وػػػػػت ية اسػػػػػتف اـ وػػػػػفور ال جػػػػػر الجيػػػػػري كركػػػػػاـ ف ػػػػػف  ػػػػػ   -4
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Abstract 
This research aims to investigate the suitability of Euphrates limestone formation at Hadeitha area west of Iraq in 

building stone suitability, railway ballast stone and the ability to use limestone aggregate itself in concrete mix. 

The geotechnical characteristics of limestone that include (absorption%, dry density, unconfined compressive 

strength, flexural strength, and mechanical abrasion) show that limestone rocks are suitable to be used for 

building stone according to the American standard specifications 
[1]

 and unsuitable to be used as a railway ballast 

stones according to the Iraqi specifications regarding railway aggregate
[2]

 and specification determined by
[3]

. 

Concerning the use of limestone rocks as a coarse aggregate in concrete mixture, the engineering characteristics 

show that the unconfined compressive strength values of cubes that contain limestone aggregate was near the 

Unconfined Compressive strength of cubes that contain gravel in concrete mixture, which is taken from Alhamra 

area and according to
[4] 

.the Unconfined Compressive strength cubes contain limestone aggregate are medium to 

high. 

 


