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 الملخص
 مركػػز مديةػػة سػػامرا لتربػػة إل ػػدل ع ػػر مكقعػػان بعػػض الاػػكاص الجيكتكةيكيػػة يىػػدؼ الب ػػث الػػم تقيػػيـ 

 المف كصػة بػيف لتربػةةمػاذج اةسبة الم تػكل المػا ي ل تبايةت ترسبات العصر الرباعي.تةك ؼ فيىا التي 
ف بػ  اتربيػرغ دكد تظىر قيـ فيما  .متكسطالم  ةافضإذ تككف ذات م تكل ما ي م (%7.68-0.026)

، متكسػطة السػيكلة وػي الم طػاتفػي المػب ةمػاذج ( ML)مف ةكع السػمت كاطػا المدكةػة  التربة الةاعمة
م طػػات مةطقػػة أللمػػب ةمػػاذج  ةصػػةؼ التربػػ ف  أةجػػد ف ةك سػػب قػػيـ المدكةػػة يػػتـ تصػػةيؼ تماسػػؾ التربػػ

 ،(-2.719 2.236)بػيف تتػراكح قػيـ الػكزف الةػكعي لةمػاذج التربػة  أفك  .جز يػا ةمتماسػك ةوي تربالدراسة 
،  3سػػػـ\لـ (-1.68 1.44تػػػراكح )تلمتربػػػة  مالعظمػػػ الجافػػػة ف الكثافػػػةبػػػ   ػػػدؿال ف ػػػص ةتػػػا   كمػػػا تبػػػيف

المقاكمػػة القصػػية  معػػام ت أمػػا .%( 12.0-16.1)كةسػػبة الم تػػكل الرطػػكبي المثػػالي لىػػا يتػػراكح بػػيف 
 باسػػكاؿكيمػػك ( 55-111)مػػا بػػيف  تتػػراكح قيمػػة التماسػػؾ فيىػػا تػػي ف صػػتالةمػػاذج الم طػػات لمتربػػة فػػي 

( بػػيف Ccكتراك ػػت قػػيـ دليػػؿ اتة ػػ اط ) (.44º- 41º) بػػيفالمقاسػػة راكح زاكيػػة ات تكػػاؾ الػػداامي تػػكت
قػػيـ  بيةمػػا. مةطقػػة الدراسػػة تربػػةفػػي كاطػػا  اتة ػػ اط دليػػؿعمػػم اف  ممػػا يػػدؿ( 0.1932 - 0.4348)

ةسػبة اةتفػاخ قميمػة، لىػا ( دليػؿ عمػم اف التربػة 0.0498 - 0.1914تػراكح بػيف )ت فإةىػا Crدليػؿ اتةتفػاخ 
 ( كيمك باسكاؿ.1.9-19.5بيف )تتراكح  Pcقيـ   ط اتة ماـ المسبؽ  فيما كاةت

بػػػيف تتػػػراكح ماتبريػػػا  تالتػػػي ف صػػػالم طػػػات الجػػػبس لةمػػػاذج  ةةسػػػبأف  الت اليػػػؿ الكيميا يػػػة قػػػيـ دلػػػت
بػيف  فتتػراكح الدراسػة الةسبة الم كية لألم ح الكميػة القابمػة لمػذكباف فػي ةمػاذج، اما % (70.18-12.47)
%. امػػا قػػيـ األس  (-0.51 0.31) قيمىػػا بػػيف بم ػػتالمػػادة الع ػػكية ةسػػبة ، ك %  (73.51-21.80)

 فيمػػػػا ياػػػػص ةسػػػػبة. امػػػػا ف كصػػػػةالمالم طػػػات  ةمػػػػاذجلجميػػػػ   (6.56-7.32)الىيػػػدركجيةي فتتػػػػراكح 
تػػرثر عمػػم المة ػػ ت كلكةىػػا  ةسػػبتىا قميمػػةأم اف  (0.16-2.1%) بػػيف  فتراك ػػتفػػي التربػػة  لكمكريػػداتا

 .المقامة عميىا فيجب مراعاة ذلؾ عةد التصميـ
المعدةية  ب ف المعادف لير الطيةية السا دة في مةطقة الدراسة وػي معػادف الجػبس  كقد بيةت الف كصات

كبةسػػبة عاليػػة يميىػػا كبةسػػب قميمػػة معػػدف الكالسػػايت كالكػػكارتز كالفمدسػػبار، فيمػػا كاةػػت ةتػػا   الف كصػػات 
كاتتيػت    الطيةية التي تسكد في ةماذج الدراسة فىي الكمكرايػت كالبالي كرسػكايت  كالكاركليةايػتلممعادف 

كةسػػبة كػػ  مػػف وػػذن المعػػادف الطيةيػػة قميمػػة جػػدا. كاف القػػيـ المست صػػمة مػػف الف كصػػات الجيكتكةيكيػػة 
رديػػا الػػم وبػػكط لتربػة مةطقػػة الدراسػػة ت ػير الػػم  ػػدكث م ػاكؿ وةدسػػية عةػػد ةفػاذ المػػا  كاذابػػة الجػبس م

 التربة كلتجةب ذلؾ يجب ااذوا بةظر اتعتبار عةد تصميـ المة  ت الىةدسية.
      المقدمـة

 السػكةية  يػا سامرا  فػي ات مركز وا ىدتي ال ةالعمراةي اتةظرا لمتكسع
متعػػددة مثػػؿ اسػػؼ  ةوةدسػػي ك تم ػػ ة ػػ ت كاسػػت داث الطػػرؽ لممديةػػة

 ات كافيػةيعػكد لعػدـ تػكفر دراسػفي ذلؾ الطرؽ كت ققات األبةية كالسبب 

ط سػػػػم  عمػػػػم ت مػػػػؿ ال ػػػػ كط التػػػػي تي لاػػػػكاص التربػػػػة الماتمفػػػػة كقابميتىػػػػا 
اك  المة ػػ تمعالجػػة التربػػة قبػػؿ ال ػػركع ب ة ػػا  تممػػؾ لػػذا يجػػب  ،عميىػػا
مػػف الةا يػػة الجيكلكجيػػة مثػػؿ  ةه التربػػة مىمػػ اصػػا صى ة معرفػػ ف  . إالطػػرؽ
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اذ يجػػػب  ػػػػماف عػػػػدـ ف ػػػمىا ت ػػػػت تػػػػ ثير  ت ممىػػػا ات مػػػػاؿ الماتمفػػػػة،
يف فػي وػذا المجػاؿ ات ماؿ المسمطة عميىا لذا يتكجب عمػم المتاصصػ

كااػػذوا  التعامػػؿ ب ػػذر مػػ  التربػػة كالقيػػاـ بجميػػ  الف كصػػات ال ػػركرية،
 .]1[بةظر اتعتبار اثةا  تصميـ الم اري  الىةدسية 

كاف ذلػؾ في العراؽ مف مكاف الم اار سكا   تاتمؼ التربة ككفكةظرا ل
سػبب  يعػزلالىةدسػية  كا يالجيكلكجية اك مف الة كا يمف الةاتات ؼ 

بيف مككةات التربػة األصػمية كصػاكر  رتباطتككيف كاتال ةذلؾ الم طريق
ةقػػؿ التربػػة التػػي تػػردم الػػم عكامػػؿ الالػػم ذلػػؾ  م ػػافااتسػػاس المصػػدر 

 .]2[  الم اارل ةمف مةطقالمرثرة المةااية  عكامؿكال

 التػػػي يػػػرادالمكاقػػػ   ألسػػػس دراسػػػةو عمػػػؿى  األمػػػكر المىمػػػةلػػػذا اصػػػب  مػػػف 
التربػػة  اػػكاصعمػػم  التعػػرؼ دراسػػةن دقيقػػةن ألجػػؿميىػػا المة ػػ ت ع ةاقامػػ

دراسػػػة مػػػدل  ، باإل ػػػافة الػػػمالفيزيا يػػػة كالكيما يػػػة كالمعدةيػػػةك  الىةدسػػػية
ىػػذن العكامػػؿ ل لمػػاالميػػان الجكفيػػة  سػػكبارتفػػاع كاةافػػاض مةالتربػػة ب تػػ ثر

كػػػػؿ  مػػػػفعمػػػػم اات فىػػػػا ك الم ػػػػاري  كالمة ػػػػ ت  تةفيػػػػذ مػػػػف تػػػػ ثير عمػػػػم
 .]3[التصميمية كالتةفيذية  الةكا ي ت سيما الةا يتيف

( كػػـ  ػػماؿ مديةػػة 120الدراسػػة فػػي مركػػز ق ػػا  سػػامرا  ) ةتقػػ  مةطقػػ
باإل ػػػػػػداثيات كت ػػػػػدد  ب ػػػػػداد  ػػػػػمف ال ػػػػػدكد البمديػػػػػة لمركػػػػػز الق ػػػػػا ،

 - (3776341) ػرؽ ك باتجػان ال (403789) - (396000)  التربيعيػة
 .(1ال كؿ )، باتجان ال ماؿ (3786365)

 

 
 طة موقعیه لمركز قضاء سامراء مبینا عمیها مواقع النماذج یخر ( 1شكل )

 (GIS: عمل الباحث باالعتماد عمى بیانات القمر الصناعي ومخرجات الــ المصدر)
 

ظىػر بعػض تكتةك ؼ في مةطقة الدراسة ترسبات العصر الربػاعي كمػا 
 ػػكؿ مةطقػػػة الدراسػػػة فػػي الفت ػػػة  ػػماتن كفػػػي جبػػػؿ  الترسػػبات مةك ػػػفة 

كالتػػػػي ت ػػػػـ التككيةػػػػات ترسػػػػبات العصػػػػر الث ثػػػػي كوػػػػي  مػػػػريف  ػػػػرقان 
، كتتمثػػؿ ترسػػبات ]4[المقداديػػة( ة باإل ػػافة الػػم تكػػكيف اةجاةػػك  )الفت ػػة

كالتػػي  (كليروػػاالمة ػدرات ك المػػراكح الفي ػػية )العصػر الربػػاعي بترسػبات 
 تمت الةمذجة مةىا.

تىػػػدؼ الدراسػػػة ال اليػػػة الػػػم دراسػػػة الاػػػكاص الجيكتكةيكيػػػة )الاػػػكاص ك 
الفيزيا يػػػػة كالىةدسػػػػية كالكيميا يػػػػة كالمعدةيػػػػة( لمتربػػػػة فػػػػي مركػػػػز ق ػػػػػا  

يػػػػػدة مػػػػػف مركػػػػػز الق ػػػػػا  سػػػػػامرا  مػػػػػف اػػػػػ ؿ الةمذجػػػػػة مػػػػػف ا يػػػػػا  عد
كلماتمػػػػؼ اتعمػػػػاؽ كالترسػػػػبات كالعمػػػػؿ عمػػػػم اجػػػػرا  دراسػػػػة مستفي ػػػػة 
 لتقييـ كتصةيؼ التربة كفؽ المكاصفات القياسية المتفؽ عميىا عالميا.

  طرائق البحث
 : ما  یمينوجز من مراحل البحث 

   Preliminary work stageالمرحمة التحضیریة  .1
وػػػػذن المر مػػػػة جميػػػػ  المعمكمػػػػات المتػػػػكفرة ذات الع قػػػػة بالطبيعػػػػة  ت ػػػػـ

الجيكلكجيػػػة  لمةطقػػػة الدراسػػػة ، ككػػػؿ المعمكمػػػات المتا ػػػة عػػػف مك ػػػكع 
الدراسة مف ب كث عمميػة كتقػارير سػابقة ، كػذلؾ ال صػكؿ عمػم اػرا ط 

 . ديثة كمر يات ف ا ية ألجؿ دراسة المةطقة ب كؿ تفصيمي
Field work stage2 - العمل الحقمي مرحمة      

اسػػػبكعيف تقريبػػػا فػػػي بدايػػػة العمػػػؿ ال قمػػػي ة العمػػػؿ ال قمػػػي مػػػد اسػػػت رؽ
جػػػػػكتت اسػػػػػتط عية لت ديػػػػػد مكاقػػػػػ  الةمػػػػػاذج كالتعػػػػػرؼ عمػػػػػم  تاجريػػػػػ

( GPSمةطقػػة ككػػذلؾ ت ديػػد تمػػؾ المكاقػػ  باسػػتاداـ جىػػاز )الجيكلكجيػػة 
كت ديػد العمػػؽ المػػ اكذ  ةكتثبيػت ا ػػداثياتىا ككصػؼ كػػؿ مكقػػ  عمػم  ػػد

الكمػػي لمترسػػبات التػػي تمػػت الةمذجػػة  ؽمػػف الةمػػكذج باإل ػػافة الػػم العمػػ
 .ثـ بعد ذلؾ اجريت الةمذجة مةىا كالتقاط الصكر لىا

 Laboratory work stageمرحمة العمل المختبري  - 3
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 اإل ػدلماتمؼ ةمػاذج مةطقػة الدراسػة لممكاقػ  عمم الف كصات  اجريت
 :ت مةت ما يمي ك  ع ر

 Physical Tests  الفحوصات الفیزیائیة 
 .    ]5[  كفؽ مكاصفة  Moisture Content الم تكل الرطكبي

 . ]6[  كفؽ مكاصفة Specific Gravityالكزف الةكعي
 كفقػا لممكاصػفة  Particle Size Analysisالت ميػؿ ال جمػي ال بيبػي

]7[ . 
 .]8[  مكاصفة كفؽ   Atterburg Limits  غ دكد اتربير 

 Engineering tests  هندسیةالفحوصات ال
 .] 9[ كفؽ مكاصفة Direct Shear Testeف ص القص المبا ر

كفػػؽ Standard Compaction Test   لقياسػػيف ػػص الػػرص ا
 .]11 [ مكاصفة

 .] 11[  كفؽ مكاصفة  test   Consolidation  ف ص اتة ماـ
 Chemical   tests          التحالیل الكیمیائیة

 -: [12] كفؽالمب وذن الت اليؿ اجريت 
 .Gypsum  content أ. الم تكل الجبسي  

  Total Dissolved (TDSب. اتمػػ ح الكميػػة القابمػػة لمػػذكباف )

Salts . 
 Organic Material ( O.Mج. م تػػػػكل المػػػػكاد الع ػػػػكية )

Content. 
 . PHد. قياس اتس الىيدركجيةي )الدالة ال ام ية( 

    Chlorite Content. (CL)ق. م تكل الكمكريدات 
 -:Mineralogical tests         الفحوصات المعدنیة 

-x)ة األ ػػعة السػػيةية ال ا ػػد ةتقةيػػ ةاجريػػت الف كصػػات المعدةيػػة بكاسػػط

rayالتػاب اتلمػاةي  -( اذا اجريت وذن الف كصات فػي الماتبػر العراقػي 
ب ػػداد كتػػـ اجػػرا  الف ػػص لسػػتة ةمػػاذج فقػػط لتكػػكف بػػذلؾ ممثمػػة  ةجامعػػل

 لكامؿ مةطقة الدراسة.

 -: Office work stageمرحمة العمل المكتبي  - 4

 Arc)اسػػتادمت فػػي وػػذن المر مػػة عػػدن بػػرام   اسػػكبية مةىػػا برةػػام  

GIS) كك ػػػعىا عمػػػم مر يػػػة ف ػػػا ية  ل ػػػرض تثبيػػػت مكاقػػػ  الةمػػػاذج
ااصػػة بمةطقػػػة الدراسػػػة كذلػػؾ بتثبيػػػت ا ػػػداثيات كػػؿ مكقػػػ  ، كػػػذلؾ تػػػـ 

مػ   (Excel.v.2010)اجػرا   كسػبة لمبياةػات كالةتػا   بكاسػطة برةػام  
رسػػػـ ات ػػػكاؿ كالجػػػداكؿ ال زمػػػة ألعػػػداد وػػػذن الدراسػػػة كمةاق ػػػة الةتػػػا   

 )عالميػة كبرةػام  كذلػؾ بتصػةيفىا اعتمػادا عمػم المكاصػفات القياسػية ال

(Word.v.2010  . الذم تمت كفقه كتابة الرسالة 

  -الفحوصات المختبریة : 

The Physical Properties       1-الخواص الفیزیائیة 
     Moisture content             المحتوى الرطوبي اوال: 

المػػكاد مػػف قبػػػؿ طريقػػة ف ػػص  اسػػتةادا عمػػمتػػـ قيػػاس الم تػػكل المػػا ي 
 .في الكر ة التابعة لقسـ عمػـك اترض التطبيقيػة [5] الجمعية األمريكية
 (1) كما في جدكؿ

 Specific  gravity         الوزن النوعي       ثانیا:
كمػا فػي  [6]ي سب الكزف الةكعي لمتربة باستعماؿ المكاصػفة األمريكيػة 

 (.1) جدكؿ
 Particle - Size analysis of soilالتحمیل الحجمي لمتربة  ثالثا:

اجريػػت تجػػارب الت ميػػؿ لةمػػاذج التربػػة الممثمػػة لمةطقػػة الدراسػػة باعتمػػاد 
 .[7]الطريقػػة المتبعػػػة مػػػف قبػػػؿ الجمعيػػة اتمريكيػػػة لممػػػكاد كالف كصػػػات 

 .(1) كما في جدكؿ
 Atterberg Limitsحدود اتربیرك   : رابعا

كتتػػػػزاؿ وػػػػذن  .[8]أجريػػػػت ف كصػػػػات  ػػػػدكد اتربيػػػػرؾ كفػػػػؽ المكاصػػػػفة 
 ماطػط المدكةػة ةالتربة بكاسط ةماوي معرفة الم اتف في ةال دكد معتمد

plasticity chart   (1) كما في جدكؿك  (2ال كؿ )مك   في كما. 

 

 

 . الدراسةمنطقة  محطاتلنماذج  Plasticity chart ( مخطط المدونة2شكل )
 

 Soil Activity   فعالیة التربة  خامسا:
( كةسػػػبة المػػكاد الطيةيػػػة اتقػػػؿ مػػػف P.Iتمثػػؿ الةسػػػبة بػػػيف دليػػؿ المدكةػػػة )

ظػاورتي اتةتفػاخ كاتةكمػاش الػم  ]13[سكمبتكف  تىطىر ؽى  ( مايكركف،2)
ال جمػػي ال اصػػمة فػػي اوميػػة الت يػػر ك  فػػي التػػرب الطيةيػػة المتػػاًف ت ػػدثافً 

بػػػيف قيمػػػة دليػػػؿ المدكةػػػة مػػػا د ع قػػػة تػػػربط ك وػػػذن العمميػػػة، كاسػػػتةت  كجػػػ
(P.I( م  ةسػبة ال بيبػات الطيةيػة العالقػة ذات القطػر اتصػ ر مػف )2 )

 . (1) مايكركف كما في جدكؿ
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 االحدى عشر في منطقة الدراسةاذج نتائج الفحوصات الفیزیائیة لمنم (1)جدول 
رقم 

 المحطة

 العمق

 )متر(

الوزن 
 النوعي
Gs 

المحتوى 
الرطوبي 

M% 

 U.C.S التحمیل الحبیبي لمتربة حدود أتربیرك
تصنیف 

 التربة

فعالیة 
التربة 
A% 

L.L 

% 

P.L 

% 

P.I 

% 
 الرمل الحصى%

% 

 الغرین
% 

 الطین
% 

ST1 1.6 2.34 4.39 30.629 29.896 0.733 8.79 68.71 13.13 9.37 SM 0.08 

ST2 1.2 2.539 0.068 27.731 26.597 1.135 14.22 53.07 23.87 8.84 SM 0.13 

ST3 4.0 2.55 0.898 2.54 12.7 84.32 0.44 غیر لدنة SM - 

ST4 1.3 2.414 6.101 24.735 20.833 3.902 12.43 59.16 21.67 6.73 SM 0.58 

ST5 4.7 2.719 7.68 49.592 34.039 15.553 2.17 42.67 37.01 18.06 ML 0.86 

ST6 1.6 2.52 0.424 31.921 29.997 1.924 3.55 72.51 21.03 2.91 SM 0.66 

ST7 2.2 2.564 0.042 29.918 28.248 1.67 3.33 67.99 22.93 5.75 SM 0.29 

ST8 1.0 2.236 0.026 24.701 24.668 0.033 1.62 75.86 16.61 5.91 SM 0.01 

ST9 1.05 2.504 0.343 25.273 25.018 0.255 1.93 74.06 16.96 7.04 SM 0.04 

ST10 1.1 2.56 0.36 23.074 23.061 0.014 0.77 55.85 36.15 7.22 SM 0.002 

ST11 1.15 2.636 2.754 27.344 27.307 0.037 1.43 66.91 21.72 9.94 SM 0.004 
 

   Engineering  testsالفحوصات الهندسیة   - 2
 Direct Shear testالقص المباشر    فحصاوال: 

عمميػػة اةػػزتؽ جػػز  م ػػدد مػػف التربػػة  هالقػػص المبا ػػر لمتربػػة باةػػ ؼي ر  عىػػيي 
عبػػارة فػػكؽ جػػز  ااػػر فػػي كتمػػة التربػػة امػػا بالةسػػبة لمقاكمػػة القػػص فىػػي 

التربػػة  ػػد اتةػػزتؽ الػػذم ي صػػؿ داامىػػا ةتيجػػة  بػػديىاالقػػكة التػػي تعػػف 
ثقػػػؿ اػػػارجي مسػػػمط عميىػػػا . تة ػػػ  قػػػكة القػػػص فػػػي دااػػػؿ التربػػػة كيعػػػزل 
سببىا الر يسي الم ال  ط المبا ر المسمط عمم التربة ، كيتجػاكز ذلػؾ 
 اتجىػػاد ال ػػد اتقصػػم لقػػكة القػػص يسػػبب فػػي البدايػػة ت ريكػػا اك اةزتقػػان 

اجػػرم ف ػػص القػػص  .]3[عض اتاػػر ل بيبػػات التربػػة بعػػض عمػػم الػػب
فقػػط  يػػث اف قيمػػة  ةمػػكذجيف كعػػددوا ةالدراسػػ ةةمػػاذج مةطقػػالمبا ػػر ل

. قػػػيـ (2كمػػػا فػػػي الجػػػدكؿ ) كيمػػػك باسػػػكاؿ (111-55)التماسػػػؾ تتػػػراكح 
( 2زكايػػػػا ات تكػػػػاؾ فػػػػي الةمػػػػاذج التػػػػي تػػػػـ ف صػػػػىا ماتبريػػػػا كعػػػػددوا )

 .(2) جدكؿ، (41º-44ºةماذج تراك ت بيف )
 

لنماذج ( Ø) وزاویة االحتكاك الداخمي( C) قیم التماسك مثلی( 2) دولج
 منطقة الدراسة

 

            فحص الرص القیاسيثانیا: 

Standard Compaction test     
وػك أكؿ مػف ابتكػر ف ػص ال ػدؿ  (R. Proctorيعد المىةدس برككتر )

 ، أجريػػػػػت اعتمػػػػػادان عمػػػػػم( 1933) عػػػػػاـالقياسػػػػػي أك ف ػػػػػص برككتػػػػػر 
ةتػػا   الف كصػػات الماتبريػػة  بيةػػت( . 9اػػكاص المكاصػػفة اتمريكيػػة  )

-1.68بػػػػػػ ف قػػػػػػيـ الكثافػػػػػػة الجافػػػػػػة العظمػػػػػػم لمتربػػػػػػة تتػػػػػػراكح مػػػػػػا بػػػػػػيف )

 لي يتػراكح بػيفكةسبة م تػكل الرطكبػة المثػا، (3) الجدكؿ ³سـ\(لـ1.44
 .(3) الجدكؿ  %(  -16.1 12.0)

 نتائج فحص الرص القیاسي لنماذج تربة منطقة الدراسة وضح( ی3جدول )
 العظممالجافة  الكثافة المكق 

 (3سـ\)لـ

 المثالي الما ي م تكلال
 )%و(

ST1 1.473 12.0 

ST3 1.64 13.1 

ST4 1.68 15.6 

ST8 1.62 16.1 

ST9 1.44 15.5 

ST11 1.66 13.5 
 

   Consolidation test     فحص االنضمامثالثا:  
ـ التربػة  جػالػذم ي ػدث فػي  صيمكف تعريؼ اتة ماـ عمػم اةػه التةػاق

مػػف الفرالػػات داامىػػا ةتيجػػة  كازا تىػػاالم ػػبعة بسػػبب عمميػػة دفػػ  المػػا  
 ،]1[كليروػػا  المقامػػة تػػ ثير ات مػػاؿ الاارجيػػة المسػػمطة عميىػػا كاألبةيػػة

تػػـ ف ػػص  .(11ف ػص اتة ػػماـ كفػؽ المكاصػػفة اتمريكيػة ) يػتـ اجػػرا 
 اػػػكاصمعرفػػػة قرصػػػية ال ػػػكؿ ل ػػػرض   ك ػػػةليػػػر م فقػػػط سػػػتة ةمػػػاذج
( كالتػػي يقصػػد بىػػا  جػػـ eالتربػػة التػػي تتمثػػؿ بةسػػبة الفرالػػات )اة ػػماـ 

كمػػػف اػػػكاص اتة ػػػماـ دليػػػؿ ، ]1[الصػػػمبة  المػػػادة الفجػػػكات الػػػم  جػػػـ
مػػػف يقصػػػد بػػػه ميػػػؿ مة ةػػػي اتةتفػػػاخ كالػػػذم يكػػػكف الػػػذم  (Crاتةتفػػػاخ )
يمثػؿ مقيػاس التزايػد فػي  جػـ التربػة فػي  ػاؿ  وػك اطػي اك الةػكع ال يػر

كمػػا يعػػد (.4) كمػػا وػػك مك ػػ   بالجػػدكؿ ]1[رفػػ  اتجىػػاد عػػف العيةػػة 
دليػؿ اتة ػ اط باة ػدار مة ةػي  هيعبػر عةػ يث ( Ccدليؿ اتة  اط )

 logت ك لكلػػػاريتـ ال ػػػ ط )بػػػيف ةسػػػبة الفرالػػػاالتػػػي تػػػربط الع قػػػة 

p)]14[ ػػػػػ ط اتة ػػػػػماـ  (.كاايػػػػػرا4) كمػػػػػا وػػػػػك مك ػػػػػ   بالجػػػػػدكؿ 
قيمػة عػد ت( وك اعمم ثقؿ سبؽ كاف تـ تسميطه عمػم التربػة ك Pcالمسبؽ )

كبيػرة فػي معرفػة التػاريج الجيكلػكجي  فا دة  ط اتة ماـ المسبؽ ذات 
   (.4) كما وك مك    بالجدكؿ ]15[لمتربة 

 

 

 

 

 

 العمؽ المكق  ت
(m) 

Cالتماسؾ 

(kpa) 

 زاكية ات تكاؾ الداامي
Øº 

1 ST3 4 55 41 

2 ST8 1.0 111 44 
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 نتائج فحص االنضمام لنماذج محطات الدراسة( یوضح 4جدول )
 
 ت

 العمق لموقعا
(m) 

 الكثافة
(kg/m

3
) 

دلیل 
 االنضغاط

Cc 

دلیل 
 االنتفاخ

Cr 

نسبة 
 (e)الفراغات

 الضغط الفعال
Pο 

kpa 

ضغط االنضمام 
 المسبق

Pc kpa 

 نسبة االنضمام
 المفرط
OCR 

1 ST2 1.2 1655.06 0.3221 0.0612 0.6135 19.48 3.0 0.154 

2 ST3 4.0 1551.15 0.3621 0.1914 0.4274 60.87 4.5 0.074 

3 ST7 2.2 1685.12 0.4348 0.0899 0.1521 36.37 2.0 0.052 

4 ST8 1.0 1347.7 0.254 0.0498 0.4149 13.22 4.0 0.291 

5 ST11 1.15 1787.83 0.1932 0.1329 0.1474 20.17 1.9 0.089 
 

       Chemical Analysesالتحالیل الكیمیائیة3- 
 مف الف كصات كوي كما يمي : ةت مؿ وذن الت اليؿ مجمكع

        Gypsum Content  محتوى الجبساوال: 
الكالسػػػػػيـك الما يػػػػػة ا ػػػػػد المعػػػػػادف المتككةػػػػػة مػػػػػف كبريتػػػػػات اف الجػػػػػبس 

(CaSO4.2H2O ذك لػػكف ابػػيض كلىػػذا المعػػدف قابميػػة )عمػػم ةاف ػػة م
يعمػؿ ففػي التربػة، فػي بعػض ات يػاف الػذكباف بالميػان الجكفيػة المتكاجػدة 

مػػػػ  الكميةػػػػات ث ثػػػػي الكالسػػػػيـك  مسػػػػاعد لتفاعػػػػؿ الجػػػػبس عامػػػػؿالمػػػػا  ك
سػػػػمفكالكميةات ) اتترتكايػػػػت هفيعمػػػػؿ عمػػػػم تكػػػػكيف مركبػػػػان كيميا يػػػػان اسػػػػم

 الارساةة تعمؿ عمػم تفتيتىػاة في (، مما يسبب اجىادات متكلدالكالسيـك
 .(5اجريت الف كصات لجمي  ةماذج مةطقة الدراسة جدكؿ ) ]16[

       مجموع االمالح القابمة لمذوبانثانیا: 

Total  Dissolved  Salts 
اك ت م ػػػؿ  فيىػػػا جريػػػاف الميػػػان السػػػط ية يسػػػبب لمػػػر التػػػرب المم يػػػة أك

الجػػػبس كاتمػػػ ح فػػػي إذابػػػة المػػػا  الجػػػكفي ك ركتػػػه بػػػيف طبقػػػات التربػػػة 
المكجػػػػكدة اتاػػػػرل فػػػػي التربػػػػة . يمكػػػػف تعريػػػػؼ اتمػػػػ ح الكميػػػػة القابمػػػػة 
لمػذكباف باةىػػا الةسػبة مػػا بػػيف كزف اتمػ ح التػػي لىػػا قابميػة عمػػم الػػذكباف 

فقػػط  اجريػػت الف كصػػات  لتسػػعة ةمػػاذج  ]17[بالمػػا  الػػم كزف التربػػة 
 .(5في مةطقة الدراسة ككما مك   في جدكؿ )

 :                                                      pH   االس الهیدروجیني ثالثا :
السػػػالب لمتركيػػػز  ة كوػػػك عبػػػارة عػػػف المكلػػػاريتـيالدالػػػة ال ام ػػػيسػػػمم بك 

المػػػكترم أليػػػػكف الىيػػػدركجيف كيعتبػػػػر دلػػػي ن لقيػػػػاس  ام ػػػية كمتعادلػػػػة 
كمػػػػا اف تركيػػػػز ايكةػػػػات الكربكةػػػػات  ]18[كقاعديػػػػة الم اليػػػػؿ الماتمفػػػػة 

ككمػػا  ]19[كالكربكةػات الذا بػػة فػي المػػا  تػػرثر عمػم اتس الىيػػدركجيةي 
لجميػ  ةمػاذج  مبيةا ةتا   الف كصات الكيميا يػة ( 5مك   في جدكؿ )

 .الدراسة 
       Chlorite Content        الكموریداتمحتوى  رابعا: 

Clيتفاعػػػؿ ايػػػكف )
H( مػػػ  ايػػػكف )-

 ػػػامض كيةػػػت  عػػػف وػػػذا التفاعػػػؿ  (+
( تكمػػف اطػػكرة وػػذا ال ػػامض بتفاعمػػه مػػ   ديػػد HClالىايػػدرككمكريؾ )

 .]21[التسمي  المككف لمارساةة مسببة بذلؾ ت كمه 
 محتوى المواد العضویة خامسا: 

Organic Materials of content    
بقايا  يكاةيػة كةباتيػة ذات ت تكم كوي عبارة عف كتمة ليفية لكةىا داكف ك 

ي ػػدث ت كسػػد لممػػكاد الع ػػكية  ]21[الع ػػكيات  متفسػػاة لكجػػكد را  ػػة
كمػػا يتكػػكف اي ػػان ا مػػاض  H2So4 ػػامض الكبريتيػػؾ عػػف ذلػػؾ فيةػػت  

ع ػػػكية ةاتجػػػة عػػػف ت كسػػػد مػػػادة الكػػػاربكف الع ػػػكم فتقمػػػؿ بػػػذلؾ مػػػف 
 .]22[مقاكمة التربة 

 

 منطقة الدراسةالمحطات في لنماذج  التحالیل الكیمیائیة نتائج( 5جدول )
CL % PH GYPS % TDS % O.M % Depth (m) Sample  NO. 

2.1 6.56 12.47 41.27 0.31 1.6 ST 1 

0.43 6.91 14.83 34.30 0.38 1.2 ST 2 

0.16 7.00 17.34 26.48 0.41 4.0 ST 3 

0.82 7.14 13.85 25.31 0.41 1.3 ST 4 

0.51 7.12 22.28 73.51 0.45 4.7 ST 5 

0.31 7.09 15.41 27.78 0.45 1.6 ST 6 

1.08 6.91 49.67 - 0.41 2.2 ST 7 

0.72 7.32 12.74 24.23 0.48 1.0 ST 8 

1.26 7.25 21.81 25.36 0.51 1.05 ST 9 

0.94 7.19 70.18 - 0.45 1.1 ST 10 

1.42 7.17 15.27 22.70 0.45 1.15 ST 11 
   

 X-ray diffraction)   ةفحــص االشــعة الســینیة الحائــد  4-

analysis) 
 -فػػػػي الماتبػػػػر العراقػػػػي  ةالف كصػػػػات ات ػػػػعة السػػػػيةية ال ا ػػػػدأجريػػػػت 
الةمػاذج  . كيػتـ تىي ػةجامعة ب ػدادلقسـ عمـك اترض في  التاب اتلماةي 

( مػف اجػؿ Bulk Sampleمس كؽ كالذم يمثؿ الةمكذج الكمػي )  كؿب

بػػػػػاتثيميف طيةيػػػػػة، ثػػػػػـ ةقػػػػػـك بمعاممػػػػػة الةمػػػػػاذج الالمعػػػػػادف ليػػػػػر  ةمعرفػػػػػ
ك اصػػػت وػػػذن المعػػػادف  .][24]23[المعػػػادف الطيةيػػػةلتميػػػز ك يكػػػكؿ 

التػي اظىػرت بػ ف المعػادف ال يػر  ةبكاسػطة  يػكد ات ػعة السػيةية ال ا ػد
، كبػػػػذلؾ تػػػػـ تميػػػػز الطيةيػػػػة ذات ةسػػػػبة عاليػػػػة قياسػػػػا بالمعػػػػادف الطيةيػػػػة

، معػػدف الفمدسػػبار، معػػدف الجػػبس المعػػادف السػػا دة كوػػي معػػدف الكػػكارتز
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تعػػد  كمػػا .(4)(3)ككمػػا فػػي  ػػكؿ بكةاتيػػة المعػػادف الكار باإل ػػافة الػػم 
معرفػػػػة المعػػػػادف الطيةيػػػػة امػػػػران مىمػػػػان ت سػػػػيما مػػػػف الةا يػػػػة الجيكلكجيػػػػة 
الىةدسية لمػا تسػبب مػف تػ ثير عمػم الاػكاص الىةدسػية كالفيزيا يػة لمتربػة 

التربػػػػػة كمركةتىػػػػػا. كتسػػػػػبب  كاةتفاايػػػػػةكالمقاكمػػػػػة القصػػػػػية، اة ػػػػػ اطية 
المعػػػػػادف الطيةيػػػػػة المكجػػػػػكدة فػػػػػي التربػػػػػة عمػػػػػم سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ اتتيػػػػػت 

ك اصػت  معػادف الطيةيػة ، ]25[تقميؿ المقاكمػة القصػيةفي كالكمكرايت 
كوػي مةطقػة الدراسػة الةماذج التي تـ ف صػىا  فػي كبةسبة قميمة جدا في 

اتتيػػت كمعػػدف  معػػدف الكمكرايػػت كمعػػدف الكاركليةايػػت كمعػػدفبمتمثمػػة 
 .(6()5)ككما وي مك  ة في  كؿ  البالي كرسكايت

 

 

 (ST1الكمي ) لمنموذج األول( X-Ray)  یوضح مخطط حیود االشعة السینیة الحائدة (3) الشكل

 

 

 (ST3الثالث الكمي )لمنموذج ( X-Ray)  یوضح مخطط حیود االشعة السینیة الحائدة (4) الشكل
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 (.ST1( لمتربة الناعمة لنموذج المحطة األولى )X-Rayیوضح مخطط حیود االشعة السینیة الحائدة )( 5)الشكل 

 

 

 (.ST3( لمتربة الناعمة لنموذج المحطة الثالثة )X-Rayیوضح مخطط حیود االشعة السینیة الحائدة ) (6) الشكل
 

 االستنتاجات
المػػػب  أف  لتػػػرب مةطقػػػة الدراسػػػة   بيةػػت الف كصػػػات الجيكتكةيكيػػػة .1

ترب مةطقة الدراسة وي مف الةكع الا ف )رمؿ( فكاةػت المبىػا مػف ةػكع 
تػرب الةاعمػة ةمكذج كا د مف الك  (SM) ةالترب الرممية م  ةكاعـ لريةي

 .(MLذات لدكةة كاط ة ) لريةيةمف ةكع 

عةد مقارةة  د السػيكلة مػ  التصػةيفات المعتمػدة ة  ػظ بػ ف ألمػب  .2
 كمػػػا يك ػػػ  م طػػػات تربػػػة مةطقػػػة الدراسػػػة تكػػػكف متكسػػػطة سػػػيكلة .

 ألمػب م طػات مةطقػة الةاعمػة فػي تربػةالبػاف  تصةيؼ قيـ دليؿ المدكةػة
 ةكع التربة المتماسكة جز يا .  وي مف الدراسة

 2.236 -)راسػػػة مػػػف قػػػيـ الػػػكزف الةػػػكعي لتػػػرب مةطقػػػة الد تظىػػػر .3
فبكجػػػكد مػػػدل كاسػػػ  مػػػف مككةػػػات التربػػػة ة  ػػػظ مػػػديات قػػػيـ  (2.719

 .  الكزف الةكعي تسجؿ مدل كبير ةسبيا
تتػػػراكح بػػػيف م طػػػات مةطقػػػة الدراسػػػة اف قػػػيـ فعاليػػػة التربػػػة لةمػػػاذج  .4
م طػات في المب ةمػاذج  مما يدؿ عمم اف التربة %(0.002 - 1.62)

ليػر فعالػة كذلػؾ لكجػكد المعػادف الطيةيػة مةطقة الدراسة عمػم اةىػا تربػة 
   .  بةسب قميمة في التربة

المقاكمػػػة  معػػػام تتبػػػيف مػػػف اػػػ ؿ ف ػػػص القػػػص المبا ػػػر بػػػاف  .5
مػػا  تتػػراكح قيمػػة التماسػػؾ فيىػػا تػػي ف صػػتالةمػػاذج القصػػية لمتربػػة فػػي ال

الرمػػؿ  ا جػػاـةسػػب  بػػايفبسػػبب ت كذلػػؾ كيمػػك باسػػكاؿ(55-111)  بػػيف 
-44º)  بػػيفالمقاسػػة راكح زاكيػػة ات تكػػاؾ الػػداامي تػػكالطػػيف كت سػػمتكال

41º). 
 تتػراكح لمتربػة العظمػم الجافػة الكثافػة ب ف ال دؿ ف ص ةتا   تبيف  .6
 لىػػػػػا المثػػػػػالي الرطػػػػػكبي الم تػػػػػكل كةسػػػػػبة،  3سػػػػػـ\لػػػػػـ( 1468- 1444)

 ( %.  1641 - 1241) بيف يتراكح
ممػا ( 0.1932 - 0.4348( بيف )Ccتراك ت قيـ دليؿ اتة  اط ) .7

 بيةمػػا ، عمػػم اف معامػؿ اتة ػػ اط كاطػػا فػي تػػرب مةطقػة الدراسػػة يػدؿ
(  دليػؿ عمػم 0.0498 - 0.1914تػراكح بػيف )ي اةػهف Crدليػؿ اتةتفػاخ 
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قػػػػيـ  ػػػػ ط اتة ػػػػماـ  فيمػػػػا كاةػػػػتةسػػػػبة اةتفػػػػاخ قميمػػػػة، لىػػػػا اف التربػػػػة 
 .( كيمك باسكاؿ1.9-19.5بيف )تتراكح  Pcالمسبؽ 

 الكميػػػة لألمػػػ ح الم كيػػػة الةسػػػبة بػػػ ف الكيميا يػػػة الت اليػػػؿ قػػػيـ دلػػػت .8
 كةسػبة( % ، 22.70-73.51) بػيف ما الةماذج جمي  في لمذكباف القابمة
 قميمػة ةسػبة كوػي( 1451 - 1431)%  بػيف قيمىػا بم ػت الع كية المادة
( 7432-6456( فتتػػػػراكح الىيػػػػدركجيةي األس قػػػػيـ امػػػػا. تػػػػ ثير لىػػػػا لػػػػيس
 التربػة فػي الكمكريػدات ةسػبة ياػص فيمػا امػا. المف كصػة الةماذج لجمي 

 الم تػػػكل ت ميػػػؿ ةتػػػا    اظىػػػرتكمػػػا  .( 241-1416)% بػػػيف فتراك ػػػت

 إذ عاليػػة  كاةػػت الجػػبس ةسػػبة بػاف الدراسػػة مةطقػػة تربػػة لةمػػاذج الجبسػي
 .( %12.47-70.18) بيف تراك ت

 باسػػػتاداـ الدراسػػػة مةطقػػػة لترسػػػبات المعدةيػػػة الف كصػػػات اظىػػػرت .9
 ةسػب عمػم ت تػكم التػرب وػذن بػ ف ال ا ػدة السيةية ات عة ف ص جىاز
 لػدليؿ القميمػة القػيـ عميػه دلت ما كوذا المةتفاة الطيةية المعادف مف قميمة

 الطيةيػة ليػر المعػادف  عمػم عاليػة كبةسبة ا تكا ىا عف ف  . اتةتفاخ
 .  كالفمدسبار كالكالسايت، كالككارتز كالجبس
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Abstract 
This study aims to assessment some geotechnical properties Quaternary Deposits for eleven sites in center of 

Samarra city. 

The percentage of water content of soil samples tested varied between (0.026-7.68)% with low to medium water 

content. The values of Atterberge limits show that the fine soils are (ML) . According to the values of plasticity 

index  is classified for most samples , the soil type is partially cohesive soil . And that the specific gravity of the 

soil samples ranged between (2.236 - 2.719). The results showed that the maximum dry density of the soil 

ranged between (1.44-1.68 gm / cm
3
) and the optimum moisture content ranged from (12.0 - 16.1%). The 

Cohesion  of the samples is between (55-111) kPa and the internal friction angle ranged between (14º-44º) . The 

values of the compression index (Cc) ranged between ( 0.1932-0.4348) indicating that the index of compression 

is low in the soil of the study area. While the index of the swelling  Cr , it ranges between (0.1914 - 0.0498) index 

that the soil has a low  swelling rate, while the values of pre-consolidation  pressure Pc ranges from (1.9-19.5) 

kPa. 

The values of chemical analysis indicate that the ratio of gypsum ranges from (12.47-70.18)% the percentage of 

Total Dissolved Salts  in all samples ranged  between )73.51-21.80)% and the percentage of organic matter 

ranging between (0.31-0.51%). The PH values range from (6.56-7.32) for all samples. And the percentage of 

chlorides in the soil ranged between (0.16-2.1%) ,  

The mineralogy tests showed that the non-clay minerals predominant in the study area are gypsum minerals with 

a high percentage followed by calcite, quartz and feldspar. the clay minerals that are predominant in the area are 

chlorite, palligorskite, kaolinite and illite.  

The values obtained from the geotechnical tests conducted on the study area  showed that engineering problems 

may occur as a result of the penetration of the water and the dissolved of the gypsum present  in the study area. 

Which caused a subsidence of soil. Therefore, must be avoid these problems before proceeding with the design 

of engineering and building establishments . 

 


