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الممخص

تضمن البحث دراسة بعض الخواص الجيوتكنيكية لتربة موقع جامعة الموصلل ملع عملل مسلو جيوايزيلالط بالطريقلة الكترباليلة ،تلم اخلذ خمسلة نملاذج

من خمسة مواقع داخل منطقة الدراسة وةلط  )Aقلر ممعل
و  )Eاللط موقللع كميللة ةندسللة الكتربللا

الجامعلة و  )Bقلر مطبعلة الجامعلة و  )Cقلر البحيلرو و  )Dخمل

كميلة طل

نينلو

اظتللرت نتللالف الاحوصللات ان نسللبة المحتللو الرطللوبط تراوحللت  )%2654-7552وكانللت قلليم الللوزن النللوعط

تتراوح بين  ،)25726 – 2 36.اظترت نتالف التحميل الحجمط لتربة منطقة الدراسة انتا غير متجانسة وذات ملد واسلع ملن احجلام الحبيبلات التلط
تختمل

اللط نسللبة الحجللوم المكونللة لتللا ،امللا حللدود المدونللة اكانللت قيمللة حللد السلليولة لمنمللاذج بللين  )%51 – 21وحللد المدونللة بللين )%2654 – 853

ودليلل المدونلة بلين  ،)%2456 – 753اظتلرت نتلالف احلص القلص المباللر لمنملاذج  )A ,Eلقليم التماسل(  68,82كيملو باسلكا ) عمل التلوالط املا
قيمللة زاويللة االحتكللا( الللداخمط اكانللت  )o23، o21عم ل التلوالط ،اظتللر احللص االنضللمام ان قلليم دليللل االنضل ا

 ) Ccتراوحللت بللين – 15158

 )15192وقلليم دليللل االنتاللاخ بللين  )15176 – 15142ويللد ةللذا الل ان نسللبة االنتاللاخ لمتربللة قميمللة جللدا وكانللت نسللبة الا ارغللات االوليللة لمنمللاذج بللين

 ) 1 824 – 1 716وقيم الض ط المسبق بين  79 – 61كيمونت/م )2والتربة لجميع النماذج كانت من نوع التربة مسلبقة االنضلمام اظتلرت نتلالف

التحاليل الكيميالية ان قيمة االس التيدروجينط تراوحت بلين  )759 – 754وان قليم نسلبة االملاح الكميلة القابملة لملذوبان  )T.D.Sتراوحلت بلين 456
–  )%8511ونسبة المحتو الجبسط كانت بين  )%1555 – 1551املا نسلبة الملواد العضلوية اكانلت قيمتتلا تتلراوح بلين  )%453 – 2519المسلو
الجيوايزيللالط تضللمن اج ل ار قيللاس لممقاومللة النوعيللة الكترباليللة عبللر اربعللة مسللارات موزعللة اللط امللاكن مختماللة مللن منطقللة البحللث ،وقللد اجللر المسللو
بأسللمو مسللو المقاومللة النوعيللة عنللالط البعللد  ،)2d Resistivity Surveyوقللد اظتللرت نتللالف تاسللير المسللو وجللود نطللاقين رليسلليين لممقاومللة
الكتربالي للة ،تراوح للت قيم للة المقاوم للة النوعي للة لمنط للاق االو

العم للو ) ب للين م للا يق للار

 )811 – 71اوم م وال للذ يمع للل ترس للبات المص للاط

المتمعملة بالملدممكات ،املا النطللاق العلانط اقلد تراوحلت قيمللة المقاوملة النوعيلة للب بللين ملا يقلار

النتري للة

 )71 – 1اوم م ويمعلل طبقللات االطيلان العاللدو لمجللز

العمو من تكوين الاتحة ايضا اظترت نتالف المسو الجيوايزيالط وجود نطاق جيوكتربالط ال تتعد قيملة المقاوملة النوعيلة للب ا

 )21اوم م يظتلر

عم سطو االرض اط بعض المناطق المحدودو من منطقة البحث وةو يمعل طبقة التربة السطحية الماككة

الكممات المفتاحية :تقييم جيوتكنيكط  ،مسو جيوايزيالط ،تربة  ،موقع جامعة الموصل

.1المقدمة

تتطم

عمميةِ البنا المعراة بطبيعة التربة وملد تأعيرةلا عمل اسلتق اررية

وديمومللة المنلللأ اضللااة الل ذللل( الجتللد الللذ سللينتجب ةللذا المنلللأ عمل
الترب للة والمل لواد الت للط تحتت للا [ ]1والن الترب للة ة للط الت للط تتحم للل احم للا
المنل ل للأ المق ل للام عميت ل للا ل ل للذ يس ل للتدعط د ارس ل للة وااي ل للة ع ل للن خصالص ل للتا
الميكانيكية والايزيالية والكيمالية وتلتالم ةلذا الد ارسلة ملع حجلم المللروع
او المنللأ المقلام عميتلا وقلد اعبتلت التجلار االنللالية الط بملدان عللدو ان

المبالغ الباةظة التط تناق اط معالجب لبعض العيو بعلد االنللا تالوق

بلللكل كبيلر المبللالغ التللط يللتم انااقتللا اللط اجل ار د ارسللة او تقيلليم ل ل رض

اللط وقللت سللابق لمبنللا [ ]2واضللااة الل الطللرق التندسللية اقللد اسللتخدمت
ايض ل ا الطللرق الجيوايزياليللة اللط التحريللات التندسللية الموقعيللة اللط تحديللد

التلللققات والتكتاللات والاوالللق ولمعراللة سللم( الطبقللات الصللخارية ولقللد

استم التداخل بلين الطلرق الجيوتكنيكيلة والجيوايزياليلة الط اختل از الجتلد

واختصار الوقت وتقميلل التكمالة الماديلة الط تقيليم واحلص المواقلع الملراد

انلا ملاريع عميتا وةنلا نجلد اةميلة اسلتخدام الطلرق الجيوايزياليلة معلل
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طريق للة المقاوم للة الكتربالي للة وايج للاد عاق للة مل للتركة ب للين ق لليم المقاوم للة

وخطلط طللو

الكترباليل للة ل ل ل رض والخصل للالص التندسل للية لتل للا ايحصل للل تكامل للل بل للين

الدراسة

الطل للرق الجيوتكنيكيل للة والطل للرق الجيوايزيالي ل للة تتركل للز عنايل للة مختص ل للط
الجيوتكنيلل( بالتربللة ذات عمللق ضللحل عنللد بنللا ابنيللة اعتياديللة وألعمللاق

تصللل ال ل

 )211متللر عنللد التخطلليط لبنللا منل ل ت عماقللة كالسللدود

وناطحللات السللحا

وان مللن اولل متللام مخللتص الجيوتكنيلل( ةللط التنبل

 4358319و ) 4351422اللللكل  )1يمعلل موقللع منطقللة

 .3الهدف الدراسة Aim of study
تتللدا الد ارسللة ال ل تقيلليم مللن صللاحية تربللة بعللض المواقللع اللط جامعللة
الموصل للل خاصل للة بعل للد اضل للااة منطقل للة القصل للور الرلاسل للية مل للن خل للا
الاحلص المختبلر لنملاذج مختللارو ملن مواقلع مللن المحتملل انللا مبللانط

بقابمي للة تحم للل تم لل( الترب للة ل عق للا واالحم للا المس للمطة عميت للا م للن تم لل(

ايتا ملع عملل مسلو جيوايزيلالط كتربلالط للناس المواقلع او بلالقر منتلا

المنل ت []3

لإليجاد بعض المعامات التندسلية لمتربلة التحلت سلطحية وعمل اعملاق

 .2موقع منطقة الدراسة Location of the studying area

مختماة لتواير اط الوقت والجتد والتكماة

تقع منطقة الدراسة اط مدينة الموصل لما العراق الط الجانل

االيسلر

لممدينللة للرقط نتللر دجمللة بللين خطللط عللرض  3652234و)3653765

الشكل ( )1موقع منطقة الدراسة
ة ل للط ترس ل للبات العصل ل للر الرب ل للاعط) والتل ل للط تتك ل للون امل ل للا م ل للن ترسل ل للبات

 -4جيولوجية منطقة الدراسة Geological study area

ان التكوينل لات المنكل للاة ا للط الجانل ل

اللل لرقط م للن مدين للة الموص للل م للن

المصللاط

النتريللة او مللن ترسللبات السللتل الايضللط او ترسللبات التربللة

األقللدم الل األحللدث ةللط مللن العصللر العاعللط تكللوين الاتحللة المايوسللين

واللل ل للكل  )2مقطل ل للع عرضل ل للط توضل ل لليحط لمتكل ل للوين الاتحل ل للة وترسل ل للبات

االوس ل للط) وتك ل للوين انجان ل للة المايوس ل للين االعمل ل ل ) وال يظتل ل لران اال ا ل للط

النتري للة لمنطقل للة الد ارس للة ويظت للر ايل للب ع للدم تواج للد لتكل للوين

مكال

ص يرو وخصوصا تكلوين انجانلة حيلث ال يظتلر اال الط املاكن

قميملة وةللو غيلر متواجللد الط منطقللة الد ارسلة امللا الترسلبات االحللدث عمل ار

المص للاط

انجانللة اللط منطقللة الد ارسللة كمللا تظتللر ايللب وقللوع منطقللة الد ارسللة عم ل
المسطبة النترية العالعة وجز من المسطبة الرابعة [.]4

الشكل ( )2مقطع عرضي توضيحي لمتكوين الفتحة وترسبات المصاطب النهرية لمنطقة الدراسة [.]4
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 -5طرائق العمل Methodology

تم اختيلار خمسلة مواقلع لمنمذجلة ملن التربلة لتمعيلل منطقلة الد ارسلة وةلط
 )A,B,C,D,Eاللل ل للكل  )3مرليل ل للة اض ل ل للالية تبل ل للين مواقل ل للع النم ل ل للاذج
والجل للدو

 )1يمعل للل مواقل للع واعمل للاق كل للل نمل للوذج تل للم اج ل ل ار المسل للو و

الاحوصات والتحاليل التالية -:
اوالا -الاحوصات الايزيالية ولممت-:
 -1المحتو الرطوبط ) Mcحس

رابعا -المسو الجيوايزيالط الكتربالط

التصل ل ل ل ل ل للوير عنل ل ل ل ل ل للالط البعل ل ل ل ل ل للد  )2Dباسل ل ل ل ل ل للتخدام جتل ل ل ل ل ل للاز ABEM

المواصاة األمريكية (ASTM.

الل ل ل ل ل ل للوزن النل ل ل ل ل ل للوعط  )G.sحس ل ل ل ل ل ل ل

 )Terrameter SAS 4000عمل عللدو مسللارات بطللو

المواصل ل ل ل ل ل للاة األمريكيل ل ل ل ل ل للة

]6[ )ASTM.D854,2004
 -3التحميل الحجمط الحبيبلط حسل

 -4المحتو الجبسط Gypsum Content
تل للم اج ل ل ار التحل للر الجيوايزيل للالط باسل للتخدام تطبيل للق المسل للو المقل للاومط

)]5[ D 2216,2004
-2

 -2االم للاح الكمي للة القابم للة لم للذوبان
)(T.D.S
 -3محتو المواد العضوية Organic Matter Content

Total Dissolved salt

لممسار الواحلد وبااصلمة قطبيلة 3متلر) باسلتخدام ترتيل

121متللر)

وينلر ل قطلا

وقد وصل عمق التحر ال اكعر من  15متر)

المواصلاة -63 (Reapproved

]7[ ) ASTM D422 2007),2014
 -4حللدود المدونللة حسل

المواصللاة االمريكيللة

ASTM D4318

]8[( ,2014
المواص ل للاة االمريكي ل للة القياس ل للية

 -5احل للص ال ل للرص القياس ل للط بحس ل ل
)]9[ ) ASTM,D-698.(2004
عاني ا -الاحوصات الميكانيكية ولممت-:

المواصللاة االمريكيللة

 -1احللص القللص المبالللر حسل ل

ASTM

]11[ ) D3080 ,2011
 -2اح ل للص االنض ل للمام بحسل ل ل

المواص ل للاة االمريكيل ل للة ASTM,D-

]11[ )2435,2004
عالع ل ل لا -التحاليل ل للل الكيمياليل ل للة بحس ل ل ل

المواصل ل للاة البريطانيل ل للة القياسل ل للية

 ) B.S.1377:1975اط [ ]12ولممت -:

الشكل ( )3مرئية فضائية لمنطقة الدراسة تبين مواقع النمذجة ومسارات

 -1قيمة األس التيدروجينط pH- value

المسح الجيوفيزيائي.

الجدول ( )1اماكن واحداثيات واعماق النماذج لمنطقة الدراسة.
رمز الموقع
A

العمق
2575

احداعيات خط الطو
4351388

احداعيات خط العرض
3653811

الموقع
قر المطبعة

B

151

4351357

3653849

قر البحيرو

C

151

4351316

3653868

D

151

4351441

3653892

E

2.0

43.14.75

36.3798

قر ساحة الممع

خم

كمية الط

العانية

كمية ةندسة الكتربا

الترب للة الل ل وزن المل لواد الص للمبة لجس لليمات الترب للة [ ]13وق للد ت للم اخ للذ

جدول ( )2قيم المحتوى الرطوبي والوزن النوعي لنماذج منطقة الدراسة.
رقم النمىذج العمق بالمتر المحتىي الرطىبً الىزن النىعٍ
2.702
12586
2575
A
2.657
15.95
151
B
2.634
11513
151
C
2.688
7552
151
D
2.726
2654
2
E

التربللة ا للط الت لوا الل ل وزن ناللس الحج للم مللن الم للا المقطللر ا للط درج للة

وياحل ارتاللاع نسللبة المحتللو الرطللوبط اللط المللوقعين  )A ,Eبسللب

 -6النتائج والمناقشة

 المحت للو الرط للوبط وة للو نس للبة وزن الم للا الموج للود داخ للل اجل لوات
النماذج لاحص المحتو الرطوبط اط اواخر لتر ايمو

 ال للوزن الن للوعط  )G.sوة للو نس للبة وزن كمي للة معموم للة الحج للم م للن
ح اررو معينة او ةو كعااة تم( المادو مقسوم ا عم كعااة الملا الط درجلة
ح اررو  4ملوية ) [ ]12والجدو  )2يمعل المحتلو الرطلوبط و اللوزن

كونتللا ت للر طيني للة غريني للة ونس للبة المحت للو الرط للوبط ا للط الموق للع )D
قميمة النتا تربة حصوية

النوعط لنماذج منطقة الدراسة
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التل للدرج الحجمل للط لمتربل للة ةل للو اصل للل وال للرز ةل للذا الحبيبل للات ذات

المق للاس المتل للابب ا للط العين للة وايج للاد نس للبة ك للل منت للا الل ل ال للوزن الكم للط

الموحلد لمتربلة ). )Unified soil classification Systemوالجلدو
 )3يمعل ل للل نتل ل للالف التل ل للدرج الحجمل ل للط لنمل ل للاذج موقل ل للع الد ارسل ل للة واللل ل للكل

لمعينللة ويعبللر عنتللا بالنسللبة الملويللة ويكللون بطللريقتين التحميللل المنخمللط
Analysis

 )Sieveوالتحمي ل ل ل للل الحجم ل ل ل للط بطريق ل ل ل للة الترس ل ل ل للي

 )Hydrometer methodوقلد صلنات التربلة حسل

 )8 ،)7 ،)6 ،)5 ،)4تمعللل التللدرج الحجمللط لمنمللاذج )A,B,C,D,E
عم التوالط

نظلام التصلني

الجدول ( )3يوضح النسبة المئوية لمكونات التربة لنماذج منطقة الدراسة.
النموذج

العمق

نسبة الحص %

نسبة الرمل%

نسبة ال رين%

نسبة الطين%

نوع

A
B
C
D
E

57.2
1
1.1
1.1
2

5572
21
1956
62559
156

1151
51569
32542
13584
756

35518
14571
17598
13566
44562

48
1456
31
9591
47 18

التربة
CL
SM
SC
GC
CH

الشكل ( )7مخطط يبين التدرج الحجمي لمنموذج ( .) D
الشكل ( )4يبين التحميل الحجمي لمنموذج ()A

الشكل ( )8مخطط التدرج الحبيبي لمنموذج (.)E
الشكل ( )5يبين التدرج الحجمي لمنموذج ()B

 حدود المدونة  )Plasticity Limitsوتسم ايض ا بحلدود القلوام او
حلدود اتربلر( ويمكلن تعرياتللا بأنتلا المحتلو المللالط لمتربلة اللذ يجعمتللا

تنتقلل مللن حاللة الل اخللر اوةلط السللتولة النسللبية التلط يمكللن بواسللطتتا
تحطلليم التربللة [ ]11والجللدو

 )4يبللين قلليم حللدود المدونللة واللللكل )9

يمعل مخطط المدونة
الجدول ( )4يبين قيم حدود السيولة والمدونة ودليل المدونة.
رقم النموذج
A
B
C
D
E

الشكل ( )6التدرج الحجمي لمنموذج (.)C
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العمق بالمتر
2575
151
151
151
2

حد السيولة
42
38
26
21
51

حد المدونة
15.82
23.6
853
13.7
2654

دليل المدونة
26.18
14.4
1757
7.3
2456
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االنضمام بأن االخير ةو عممية طرد تلدريجط لمملا ملن التربلة المللبعة
باسللتخدام اجت للاد مس للتمر ويص للاح
اج ار الاحص باستخدام قال

ذل لل( نقص للان ا للط الحج للم [ ]15ت للم

ذو حجم  31/1قلدم مكعل

والجلدو

)5

يوضو نتالف احص الرص القياسط
الجدول (  )5الكثافة الجافة القصوى (غم/سم ) 3و محتوى الرطوبة المثالي

الشكل ( )9مخطط المدونة لنماذج منطقة الدراسة.
 احلص الللرص القياسلط يقصللد بللب الحصلو عمل اعمل كعااللة ممكنللة
لمتربة عن طريلق تقميلل الا ارغلات ملن خلا اعلادو ترتيل

حبيبلات التربلة

وطل للرد الت ل لوا الموجل للود داخل للل الا ارغل للات [ ]13ويختم ل ل

الل للرص عل للن

النموذج

الكعااة الجااة

محتو الرطوبة

A
B
C
D
E

القصو غم/سم) 3
1.592
1.684
1.52
1.81
1.59

المعالط %
15.75
13.5
15.2
12.5
16.8

الشكل ( )11يبين العالقة بين الكثافة الجافة القصوى والمحتوى الرطوبي االمثل لنماذج منطقة الدراسة.
 الاحوصات الميكانيكية ولممت -:

اللداخمط وقللوو التماسلل( واللللكل  )12 ،)11تمعللل العاقللة بللين االجتللاد

 احص القص المبالر وةو مقاومة القص وتعرا بأنتا اكبر اجتلاد

الطبيعللط واالجتللاد القصللط لاحللص القللص المبالللر لمنم لوذجين )A,E

ممكللن ان تبديللب التربللة ضللد االن لزالق داخللل التربللة تحللت تللأعير ا قللوو

عم التوالط

خارجية م عرو ايتا [ ]14وملن ةلذا الاحلص نعلرا قليم قلوو التماسل( )C
وزاويللة االحتكللا( الللداخمط  )Øوالجللدو

 )6يمعللل قلليم زاويللة االحتكللا(
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جدول ( )6يبين قيم زاوية االحتكاك الداخمي ( )Øوقوة التماسك ( )C
النموذج
A
E

قيمة C KPa
68
82

العمق
1.25
2

قيمة الزاوية Ø
23
21

الشكل ( )12يبين العالقة بين االجهاد الطبيعي واالجهاد القصي لفحص
القص المباشر لمنموذج (.)E

احص االنضمام ويعلرا بأنلب التنلاقص الط حجلم التربلة المللبعة


الشكل ( )11يبين العالقة بين االجهاد الطبيعي واالجهاد القصي لفحص

عن للد تعرض للتا الل ل احم للا بص للورو مس للتمرو ونقص للان حج للم الترب للة ة للو

القص المباشر لمنموذج (.)A

بسب

داع الما لمترو من الاراغات[ ،]13الجدو

 )7نتلالف احلص

االنضمام
الجدول ( )7قيم بعض قيم معامالت االنضمام لنماذج منطقة الدراسة.
الموقع

العمق
m

A
E

2575
2

دليل

دليل

نسبة

االنض ا Cc
0.158
0.192

االنتااخ Cr
0.042
0.076

الاراغات e
0.716
0.824

الكعااة
KN/m3

الض ط الاعا
KN/m2

19.25
19.64

5259375
39.28

Po

نسبة االنضمام

الض ط المسبق
Pc KN/m2

المار OCR
1515
2511

61
79

الجدول ( )8نتائج التحاليل الكيميائية لنماذج منطقة الدراسة.
النمىذج
A
B
C
D
E

الشكل ( )13مخطط فحص االنضمام يبين ضغط االنضمام المسبق

العمق
m
1.25
1
1.1
1.1
2

األس
الهيدروجينٍ
7.8
759
755
756
754

T.D.S
5526
6534
559
8511
456

المحتىي
الجبسٍ
2586
3524
354
453
2519

المحتىي
العضىٌ
1523
1555
1542
1526
1551

ياح ل ان قيمللة االس التيللدروجينط متقاربللة اللط جميللع المواقللع وتت لراوح

لمنموذج ()A

 )759 – 754وة للو ب للين المتع للاد والقاع للد الض للعي

وال يل للكل ا

ضرر عم المنل ت التندسية اما نسلبة االملاح القابملة لملذوبان تتلراوح
قيمتلا  )8511 – 456حيلث كانلت اقلل قيملة عنلد الموقلع  ) Eويرجلع
ذل لل( الل ل مس للتو المي للاا الجواي للة حي للث ان مس للتو المي للاا الجواي للة ا للط

الموقللع  )Eتكللون قريبللة جللدا مللن سللطو االرض كللذل( اللط الموقللع )A

تكللون قريبللة ايضللا امللا محتللو الم لواد العضللوية تراوحللت قيمللب – 155
 )155وتراوح للت نس للبة المحت للو الجبس للط  )453 – 2519وكان للت اق للل
قيمة لممحتو الجبسط اط الموقع  ) Eويعز ذلل( الل مسلتو الميلاا
الجواية الذ يعمل عم اذابلة الجلبس الط ذلل( الموقلع وحسل

الشكل ( )14مخطط فحص االنضمام يبين ضغط االنضمام المسبق

 )Barazanji,1973الأن تربلة النملوذجين  )A،Eتعتبلر ذات محتللو

لمنموذج (.)E

تللم اج ل ار الاحوصللات الكيمياليللة بموج ل

المواصللاة القياسللية البريطانيللة

 )B.S. 1377: 1975ا للط [ ]12لجمي للع نم للاذج منطق للة الد ارس للة
 )A,B,C,D,Eوكانت نتالف ةذا الاحوصات كما اط الجدو

)8

تصلني

جبسط واطئ جدا اما بقية النماذج اتط ذات محتو جبسط واطئ

المسو الجيوايزيالط

تمللت عمميللة المسللو الجيوايزيللالط باسللتخدام جتللاز )

Terrameter

 )SAS 4000المنللتف مللن لللركة  )ABEMالسللويدية اللللكل )15
وةو جتاز يستخدم لقياس المقاومة النوعية الكترباليلة وتعلرا المقاوملة
الكترباليللة عم ل انتللا قابميللة المللادو عمل ممانعللة مللرور التيللار الكتربللالط
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مللن خالتللا وةللط تمعللل معكللوس التوصلليمية الكترباليللة ويكللون انسلليا

تللم اسللتخدم برنللامف  )RES2DINVلمعالجللة وتاسللير البيانللات الناتجللة

التي للار بواس للطة التوص لليل االلكترون للط لمل لواد االرض ع للن طري للق حرك للة

من المسو الجيوايزيالط وةلو برنلامف حاسلوبط يسلتخدم لمعالجلة وتاسلير

االلكترونلات الحلرو لممعللادن الموصللمة المتواجللدو اللط تكللوين ملواد االرض

بيانل للات المسل للوحات الجيوكترباليل للة عناليل للة البعل للد ويل للدعم عمميل للة المسل للو

والج ل للدو

الجيوكتربالط لجميع انواع النلر المسلتخدمة الط مسلو المقاوملة النوعيلة

 ) 9يوض ل للو مقاومي ل للات مل ل لواد االرض ا ل للط محااظ ل للة نين ل للو

ويظتللر مللد واسللع مللن االخللتاا اللط المقاومللة بللين كللل نللوع مللن انلواع

التصللوير عنللالط البعللد وةللو مصللمم السللتق ار ومعالجللة وتاسللير البيانللات

الص ل للخور  [17ان أس ل للاس المس ل للوحات الكتربالي ل للة ة ل للو تحدي ل للد توزي ل للع

المللأخوذو اللط الحقللل حيللث يعطللط موديللل عنللالط البعللد مللن خللا عكللس

المقاومة لمطبقات تحلت السلطحية ملن خلا اجل ار قياسلات عمل سلطو

بيانات المقاومة النوعية

االرض والتط عن طريقتا يتم معراة جيولوجية تحلت السلطو ] [18وقلد

الشكل ( )15الجهاز )  )Terrameter SAS 4000وممحقاته.
الجدول ( )9مديات المقاومة الكهربائية لمترب والصخور في محافظة نينوى ][17

ت للم اخ للذ اربع للة مس للارات داخ للل منطق للة الد ارس للة بط للو
مس للار وبااص للمة قطبي للة 3مت للر) باس للتخدام ترتيل ل

121مت للر) لك للل

ال ل ل للر واحل ل للداعياتتا  ،)3653886 – 4351311امل ل للا ارتااعت ل ل لا عل ل للن

وق للد

مسللتو سللطو البحللر ايبمللغ  259متللر) والموقللع عبللارو عللن ارض ذات

وين للر ل قط للا

انحلدار بسليط والطبقلة السلطحية عبلارو علن تربلة حصلوية ماككلة اللللكل

وصل عمق التحر ال اكعر من  15متر)
المساااار االول :يق للع المسللار ل للما البحيل لرو ا للط موق للع القص للور التابع للة

لجامعلة الموصلل ،اتجللاا المسلار لللرق – غلر ونقطلة البدايللة ملن جتللة

 )16يمعل مقطع موديل المقاومة النوعيلة الكترباليلة عناليلة البعلد واللذ
يظتر وجلود نطاقلان رليسليان النطلاق االو ذو مقاوملة عاليلة تتلراوح ملا
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بللين حلوالط  )1111 – 81اوم متللر والللذ يمتللد مللن سللطو االرض

المتنللوع االحجللام والرمللل وال لرين ونسللبة ضللليمة مللن الطللين امللا النطللاق

حتل ل ل عم ل للق  6مت ل للر) وة ل للط عب ل للارو طبق ل للة م ل للن الم ل للدممكات المكون ل للة

العلانط ذو المقاومللة النوعيللة التللط تتلراوح تقريبللا مللا بللين  )81 – 4اوم م

النتريلة المصلطبة العالعللة ) التلط اللار اليتلا البللاحعين Al-

الجللز

لممصلاط

 [19] )Dabbagh and Al-Naqib,1991والمكونلة ملن الحصل

وةللو عبللارو عللن طبقللة اطيللان وغ لرين الللذ يمعللل عم ل االغم ل

العمو من تكوين الاتحة الذ يحو عم المار والسيمت والطال

الشكل ( )16مقطع المقاومة النوعية ثنائية البعد لممسار االول.
المسار الثاني

يقللع المسللار خم ل

تعمل للو ترسل للبات المصل للاط
كميللة ط ل

نينللو قللر ملللروع المستلللا التركللط،

النتريل للة يوضل للو اللل للكل  )17والل للذ يمعل للل

مقط للع مودي للل المقاوم للة النوعي للة الكتربالي للة عنالي للة البع للد وج للود نطاق للان

اتج للاا المس للو ل للما ل للرق – جن للو غ للر ونقط للة البداي للة م للن جتل للة

رليس لليان تتل لراوح مقاومي للة النط للاق االو ب للين  )51 -5اوم م وال للذ

الجن للو ال رب للط واح للداعياتتا  ) 3653885 – 4351441ام للا ارتااعت للا

يمتد ال عملق  11متلر ويمعلل طبقلة سلميكة ملن التربلة السلطحية املا

ع للن مس للتو س للطو البح للر ايق للدر

 263مت للر) الموق للع عب للارو ع للن

طريللق ت اربللط غيللر محللدو والتربللة عبللارو عللن ترسللبات مللن المللدممكات
تتميللز المنطقللة بللالقر مللن ةللذا المسللار بوجللود طبقللة سللميكة مللن التربللة

النطللاق العللانط ايت لراوح بللين مللايقر

 )81 - 51اوم م ويظتللر اللط

الج للز العم للو لممقط للع وال للذ ربم للا يمع للل ترس للبات المص للاط
المتمعمة بالمدممكات

الشكل ( )17مقطع المقاومة النوعية ثنائية البعد لممسار الثاني.
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يظتللر اللللكل  )18والللذ يمعللل مقطللع المقاومللة النوعيللة عناليللة البع للد

المسار الثالث

وجلود نطللاقين مختماللين تتلراوح قيمللة المقاومللة النوعيلة لمنطللاق االو بللين

يقللع المسللار قللر مطبع للة دار ابللن االعيللر مل لواز لملللارع الم ل د الل ل
القص للور الرلاس للية ،اتج للاا النل للر لممس للار ة للو ل للما – جن للو ونقط للة
البداي للة م للن جت للة الل للما واح للداعياتتا  ) 3653855 – 4351355ام للا
ارتااعتللا ايللبما حلوالط  )246متللر عللن مسللتو سللطو البحللر ،الااصللمة
القطبيللة بللين قط ل

واخللر 3متللر) والموقللع عبللارو عللن ارض ترابيللة ذات

انحدار من اللما باتجاا الجنو

م للايقر

 – 111اكع للر م للن  )251اوم م بعم للق يص للل الل ل  5امت للار

وينحص للر تواج للدا عن للد الط للرا الل للمالط م للن المس للار وك للذل( وبلل للكل
محللدود عنللد وسللط المسللار ويمعللل ترسللبات المصللاط

النتريللة لممنصللة

العالعللة ،امللا النطللاق العللانط اتتلراوح قلليم المقاومللة النوعيللة لللب بللين مللايقر
م للن  ) 61 –1اوم م وة للو يمع للل عمل ل االغمل ل

اطي للان لمج للز العم للو

لتكوين الاتحة

الشكل ( )18مقطع المقاومة النوعية ثنائية البعد لممسار الثالث.
واطلة تتراوح من  )25– 3اوم م وتعكس ةذا القليم طبقلة ملن التربلة

المسار الرابع
يقل للع ةل للذا المسل للار ال للط الجتل للة الجنوبيل للة لمحل للرم الجل للامعط ال للط الحديقل للة

المج للاورو لممرك للز الطاب للط ،اتج للاا المس للو ل للرق – غ للر ونقط للة بداي للة
المسل ل للار مل ل للن الجتل ل للة ال ربيل ل للة واحل ل للداعياتتا )3653762 – 4351435
وارتااعتللا عللن مسللتو سللطو البحللر 235متللر) والااصللمة القطبيللة بللين
االقطللا

 3متللر) ،سللطو االرض عبللارو عللن حديقللة كبيلرو ايتللا مم لرات

الطينيللة التللط تصللل ال ل عمللق  8متللر والتللط ظتللرت لمباحللث جميللا مللن
خا ملاةدو اعما الحار الجارية قر المسار والخاصة بإعلادو بنلا
موقع مبن كمية ةندسة الكتربا والمكتبة المركزيلة القريل

المسو حيلث عنلد حالر االساسلات اظتلرت اطيلان ملع وجلود الملا عمل
عمق اقل من  2متر) ،اما النطاق العلانط اتتلراوح مقاومتلب النوعيلة بلين

مكسللوو باإلللتايكر يبللين مقطللع المقاومللة النوعيللة عناليللة البعللد اللللكل
 )19وجللود نطاقللان رليسلليان النطللاق االو ذو مقاومللة نوعيللة كترباليللة

لموقلع مسلار

 -25اكعللر مللن  )111اوم م ويمعللل عمل االغم ل
النترية

134

ترسللبات المصللاط

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج1

الشكل ( )19مقطع المقاومة النوعية ثنائية البعد لممسار الرابع.
غم/سللم ) 3والتللط تكللون ايتللا التربللة رمميللة غرينيللة وتكللون قيمللة الكعااللة

االستنتاجات

 -1تب للين م للن خ للا المس للو الجيوكترب للالط والاحوص للات الجيوتكنيكي للة

ومن الملاةدو الحقمية المبالرو ان اغم

المواقع اط منطقة الد ارسلة ةلط

ترسلبات العصلر الربلاعط ممعمللة برواسل

المصلاط

النتريلة او رواسل

 -2مللن تحميللل الحجمللط لمنمللاذج تبللين ان ةناللل( تبللاين واخللتاا حجللم
الحبيبلات المكونلة لمتربلة ملن موقلع ألخلر ألنتلا ذات اصلل نتلر حيللث

تكللون التربللة لمجللز اللللمالط لمنطقللة الد ارسللة منطقللة القصللور الرلاسللية)
حيللث تكللون التربللة خلللنة وحصللوية تحتللو عم ل حص ل ورمللل وغ لرين
وطلين رواسل
يم

النتريلة) املا الجلز الجنلوبط لمنطقلة الد ارسللة

عميتا التربة الناعمة غرين وطين)

 -3مللن خللا الاحللص لحللدود المدونللة لمتربللة ومللن القلليم ل لدليل المدونللة
تبين ان التربة واطلة المدونة عنلد النملوذج  )Dوتكلون متوسلطة المدونلة

عن ل للد النم ل للاذج  )B,Cوعالي ل للة المدون ل للة عن ل للد النم ل للاذج  )A,Eحسل ل ل
تصني

ت لاير نوعيلة التربلة

مللن مكللان ال ل اخللر حيللث كللان اقللل قيمللة لمحتللو الرطوبللة عنللد موقللع

النمل للوذج  )Dألن التربل للة ايل للب تكل للون حصل للوية واعم ل ل قيمل للة لممحتل للو

الرط للوبط عن للد موق للع النم للوذج  )Eألن ترب للة اي للب تك للون غريني للة طيني للة
وة للذا الموق للع ة للو االكع للر انخااضل ل ا ض للمن منطق للة الدارس للة وقريل ل

م للن

مستو المياا الجواية

 -5اظتل للرت النتل للالف لاحل للص ال ل للرص القياسل للط ان قل لليم الكعاال للة الجاا ل للة
العظم ل ل ل

 )155211559115592غم/سل ل للم 3لمنمل ل للاذج  )A,E,Cعم ل ل ل

الت لوالط وسللب
نس ل

 -6بينللت النتللالف لاحللص القللص المبالللر لمنمللاذج  )A, Eان القلليم
بارتالاع قليم

 )A,Eآلنت للا ت للر ناعم للة مكون للة م للن ال ل لرين والط للين بص للورو رليس للية
وكانت قيمة زاوية االحتكا( الداخمط  )23121عم التوالط
 -7مللن خللا نتللالف احللص االنضللمام كانللت القلليم ل لدليل االنض ل ا
 )Ccلمنماذج  )A,Eةط عم التلوالط  (15158115192وتظتلر ةلذا
القل لليم ان التربل للة لمنطقل للة الد ارسل للة ذات درجل للة انض ل ل ا واطلل للة بحس ل ل
تصلني

 [19] ) Sowersوالقلليم للدليل االنتاللاخ لللناس النمللاذج اعللاا

ة للط  )15142، 15176لت للذا اأنت للا تك للون الترب للة قميم للة االنتا للاخ عن للد

المواقل للع  )A,ومتوسل للطة االنتال للاخ عنل للد الموقل للع  )Eبحس ل ل

تصل للني

[20] ) Senthen,1975
 -11بينل للت نتل للالف التحالي ل للل الكيمياليل للة ان ترب ل للة منطق ل لة الد ارس ل للة ذات

العلو []13

 -4تباينت النسبة لممحتو الرطوبط لمنملاذج بسلب

التربة حصوية غرينية
لمتماس( كانت) 68182كيملو باسلكا ) عمل التلوالط والسلب

الستل الايضط

المصلاط

الجاا للة العظمل ل ا للط الموق للع  1581 )Dغم/س للم ) والت للط تك للون ايت للا
3

محتللو عضللو يت لراوح  )%1555 – 1551ويعتبللر مقبللو وةللو غيللر
مل عر عمل االسلاس لممبللانط ومللن القلليم للاس التيللدروجينط التللط تتلراوح
 )759 – 754ناح ل ل ان التربل للة لمنطقل للة الد ارسل للة متعادلل للة ال ل ل قمويل للة
ضل للعياة و ايضل للا ال تسل للب

اض ل ل ار ار عم ل ل اس ل لاس البنل للا ومل للن النتل للالف

لاح للص المحت للو الجبس للط الت للط تتل لراوح م للن  )%453 – 2519اتعتب للر
التربل للة ذات محتل للو جبسل للط واطل للئ ال ل ل واطل للئ جل للدا بحس ل ل

تصل للني

. [16] (Barzanji،1973

لر عمميلة المعالجلات لمبيانلات
 -11يظتر المسو الجيوايزيالط وبعلد اج ا
الناتجة من المسو وبعد التاسير لمملوديات لممقاوملة النوعيلة ياحل ان

انخاللاض قلليم الكعااللة العظم ل ايتللا ةللط احتوالتللا عم ل

عاليللة مللن الطللين وال لرين التللط تكللون ايتللا نسللبة الا ارغللات عاليللة

بينم للا قيم للة الكعاا للة الجاا للة العظمل ل ا للط الموق للع  )Bاكان للت 15684

ةنال( تماعل جانبط ألغم

المسارات لممسو مع وجلود ت ييلرات عموديلة

وةذا يد ان الطبقات لبب ااقية
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 -12بينللت مقللاطع المقاوملة النوعيللة العناليللة البعللد لكللل مسللارات المسللو

بوجل للود نطل للاقين رليسل لليين لممقاومل للة الكترباليل للة يكل للون النطل للاق االو ذو
مقاوم للة نوعي للة حقيقي للة عالي للة تتل لراوح م للن  )811 – 71اوم م وال للذ
يمع للل ترس للبات المصل للاط

)71 – 1
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النتري للة المتمعم للة بالمل للدممكات ،ام للا النطل للاق

العلانط اقلد تراوحلت قيملة المقاومللة النوعيلة للب بلين ملا يقللار

اوم م ويمعللل طبقللات االطيللان العالللدو لمجللز العمللو مللن تكللوين الاتحللة

لمطباعة والنلر ،جامعة الموصل 338،صاحة

 )21اوم م يظت للر عمل ل س للطو

االرض ا للط بع للض المن للاطق المحل لدودو م للن منطق للة البح للث وة للو يمع للل
طبقة التربة السطحية الماككة

[ ]13عمل للط ،مقل للداد حسل للين ،وحجل للا  ،باسل للم رلل للد والجس ل لار ،سل للنان
ةالل للم 1991 ،الجيولوجيل للا التندسل للية ،منلل للورات جامعل للة ب ل للداد571 ،

[ ]2لل للاكر ،نب ل لراس صل للاح الل للدين  )2117مضل للاةاو بل للين معل للامات

صاحة
[ ]14القصبط ،عبدالاتاح :1993 ،ميكاني( التربلة ،دار الكتل

المقاومللة الكترباليللة وبعللض الخ لواص التندسللية لطبقللة االسللاس الت اربللط

العمميلة

لمطرق اط محااظة نينو /لمالط العراق رسالة ماجستير غيلر منللورو

لمنلر والتوزيع ،جمتورية مصر العربية734 ،ص

،جامعة الموصل ،كمية العموم

[ ]15العلللو ،ع عمللر :(1991 ،مبللاد ميكانيلل( التربللة ،دار الكت ل

[ ]3حجل ل للاو  ،سل ل للامط احمل ل للد  )2113احوصل ل للات التربل ل للة ل غ ل ل لراض

لمطباعة والنلر ،جامعة الموصل 574 ،صاحة
[16] Barzanji, A. F. (1973), "Gypsiferous Soil Of
Iraq", Ph. D. Thesis, State University of Ghent,
Belgium.
] [17متع  ،مروان )2111 ،إضااات جديدو حو جيولوجيلة منطقلة

اإنل ل ل للالية ص ل ل للادر ع ل ل للن المجم ل ل للس االقتص ل ل للاد الامس ل ل للطينط لمتنمي ل ل للة
واالعمار ،بكدار 268 ،صاحة
[ ]4الجبور  ،منتل عبد السام  )1988جيولوجيلة  ،رسلالة ماجسلتير
غير منلورو ،جامعة الموصل ،كمية العموم 158ص
]5[ ASTM, D-2216-98, (2004). Standard Test Method
for Moisture Content.
]6[ASTM, D-854-02,2004,Standard Test Method For
Specific Gravity Of soil
]7[ASTM, D-422-63,2004,Standard Test Method For
Particle –Size Analysis Of Soil.
]8[ ASTM, D-4318-00,2004,Standard Test Method
For Liquid Limit ,Plastic Limit& Plasticity Index Of
Soil
]9[ ASTM, D-698, 2004, Standard Test Method for
Laboratory Compaction of soil
]11[ ASTM ,D-3080-03,2004,Standard Test Method
For Direct Shear.
]11[ ASTM,D-2435-04,2004,Standard Test Method
For One Dimensional Swell Or Settlement Potential
Of Cohesive Soil .
[ ]12النعيمللط ،اراللع محمللود سللميمان ،وخولللناو ،اميلرو اسللماعيل حسللين

الموصل للل ال للط ضل للو التح ل لر الجيوكتربل للالط أطروحل للة دكتل للوراا ،كميل للة
العموم ،جامعة الموصل 136 ،صاحة.
[18] Adigun, A.O & Emmanuel, F.O (2020): "2D
Electrical Resistivity Imaging (ERI) for Subsurface
Evaluation of a Pre-engineering Construction Site in
Akure, Southwestern Nigeria", International Journal
of Environmental Monitoring and Analysis 8(2): 3344
[19] Al -Dabbagh, T. H. and Al-Naqib, S. Q. (1991).
Tigris River Terrace Mapping in Northern Iraq and
Geotechnical Properties of the Youngest Stage.
Quaternary Journal of Engineering Geology.
Geological Society. Special Pub., 7: 603-609
[20] Sower, G.B & Sowers, G.F (1960): Soil
Mechanics and Foundation , Macmillan co. NY
[21] Senthen, D,R. ,(1975), "A review of engineering
experiences with expansive soil in highway
subgrades", Report No. FHWA-RD-75-48.

 :)2115الخ ل لواص التندسل للية لمتربل للة وطل للرق قياسل للتا ،جامعل للة تكريل للت

195ص

136

1 ج/املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت

Geotechnical and geophysical evaluation of the soil of the University of
Mosul site /Nineveh Governorate / Northern Iraq
Auday younis Aziz1, Amera Ismail Hussain1 , Bashar Aziz Mahmoud2
1

Department of Applied Geology, College of Science, University of Tikrit, Tikrit , Iraq.
Department Geology, College of Science, University of Mosul, Mosul , Iraq.

2

Abstract
The research included a study of some of the geotechnical properties of the soil of the Mosul University site,
along with a geophysical survey by the electrical method to determine the suitability of the soil for the
establishment of installations on it. Five samples were taken from five sites within the study area. The results of
the water content ranges between (7.52 - 26.4% ) and the specific gravity ranges between (2.631 - 2.726).Grain
size distribution analysis of the soil of the study area show that the soil is heterogeneous and has a wide range
of grain sizes that differ in the proportion of the sizes that make up it. As for the limits of plasticity, the value of
the liquid limit of the samples were between (21 - 51%) and the plasticity limit between (8.3 - 26.4%) and the
plasticity index between (7.3 - 24.6), the results of the direct shear test of the samples (A, E) showed the
cohesion values of (68, 82 KPa) respectively, while the value of the internal friction angle was (23, 21)°
respectively. Coefficient of Compression (Cc) ranged between (0.158 - 0.192) and swelling index values
between (0.042 - 0.076). This indicates that the swelling rate is very small except for the sample (E). The initial
voids ratio of the samples ranged between (0.716 - 0.824) and the pre-consolidation pressure values between (61
– 79KN/m) and all soil samples are pre-consolidation soil. The results of the chemical analyzes were shown that
the pH value ranged between (7.4 - 7.9) and the values of the total soluble salts percentage (TDS) ranged
between (4.6 - 8.11%) and the gypsum content percentage was between (0.51 - 1.55)%. As for the percentage of
organic matter, its value ranged between (2.09 - 4.3%). For the geophysical survey, four tracks were taken the
two-dimensional resistor sections were interpreted and the results showed the existence of two main ranges of
electrical resistivity, the first band with high real resistivity ranging from (70-800) ohm.m It represents the
sediments of river terraces represented by conglomerates, and the second band has real low resistivity which
ranges between (1 - 70) ohm.m and represents the mud layers of the upper part of the Fatha Formation .The
results of the geophysical survey also showed the existence of geoelectric range whose specific resistance value
dose not exceed 20 ohm.m .It appears on the surface of the earth in the some limited areas of the research area
and it represent the loose surface soil layer. from all the study results it is concluded that the soil of the study
area are suitable for the establishment of installations on it5
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