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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

( خمل  كميلة طل  نينلو  D( قلر  البحيلرو و C( قلر  مطبعلة الجامعلة و B( قلر  ممعل  الجامعلة و Aمن خمسة مواقع داخل منطقة الدراسة وةلط  
%( وكانللت قلليم الللوزن النللوعط 2654-7552المحتللو  الرطللوبط تراوحللت   نسللبةاظتللرت نتللالف الاحوصللات ان  ( اللط موقللع كميللة ةندسللة الكتربللا  Eو 

(، اظترت نتالف التحميل الحجمط لتربة منطقة الدراسة انتا غير متجانسة وذات ملد  واسلع ملن احجلام الحبيبلات التلط 25726 – .36 2تتراوح بين  
%( 2654 – 853%( وحللد المدونللة بللين  51 – 21تختملل  اللط نسللبة الحجللوم المكونللة لتللا، امللا حللدود المدونللة اكانللت قيمللة حللد السلليولة لمنمللاذج بللين  

عمل  التلوالط املا  (باسلكا  كيملو 68,82( لقليم التماسل)  A ,E، اظتلرت نتلالف احلص القلص المباللر لمنملاذج  %(2456 – 753بلين  ودليلل المدونلة 
21قيمللة زاويللة االحتكللا) الللداخمط اكانللت  

o ،23
oقلليم دليللل االنضلل ا     ان ، اظتللر احللص االنضللمام( عملل  التللوالطCc   15158( تراوحللت بللين – 

قميمللة جللداا وكانللت نسللبة الاراغللات االوليللة لمنمللاذج بللين  لمتربللة ( ويللد  ةللذا اللل  ان نسللبة االنتاللاخ15176 – 15142نتاللاخ بللين  ( وقلليم دليللل اال15192
مسلبقة االنضلمام  اظتلرت نتلالف  كانت من نوع التربة( والتربة لجميع النماذج 2كيمونت/م 79 – 61( وقيم الض ط المسبق بين   824 1 – 716 1 

 456( تراوحلت بلين  T.D.S( وان قليم نسلبة االملاح الكميلة القابملة لملذوبان  759 – 754يالية ان قيمة االس التيدروجينط تراوحت بلين  التحاليل الكيم
المسلو  %(  453 – 2519%( املا نسلبة الملواد العضلوية اكانلت قيمتتلا تتلراوح بلين  1555 – 1551%( ونسبة المحتو  الجبسط كانت بين  8511 –

لط تضللمن اجللرا  قيللاس لممقاومللة النوعيللة الكترباليللة عبللر اربعللة مسللارات موزعللة اللط امللاكن مختماللة مللن منطقللة البحللث، وقللد اجللر  المسللو  الجيوايزيللا
قين رليسللليين لممقاوملللة (، وقلللد اظتلللرت نتلللالف تاسلللير المسلللو وجلللود نطلللا2d Resistivity Surveyمسلللو المقاوملللة النوعيلللة عنلللالط البعلللد   بأسللمو 
( اوم م  واللللذ  يمعلللل ترسلللبات المصلللاط  النتريلللة 811 – 71يقلللار    حلللت قيملللة المقاوملللة النوعيلللة لمنطلللاق االو   العملللو ( بلللين ملللا، تراو الكترباليلللة

( اوم م ويمعلل طبقللات االطيلان العاللدو لمجللز  71 – 1المتمعملة بالملدممكات، املا النطللاق العلانط اقلد تراوحلت قيمللة المقاوملة النوعيلة للب بللين ملا يقلار   
( اوم م يظتلر 21تتعد  قيملة المقاوملة النوعيلة للب ا    من تكوين الاتحة  ايضا اظترت نتالف المسو الجيوايزيالط وجود نطاق جيوكتربالط الالعمو  

 عم  سطو االرض اط بعض المناطق المحدودو من منطقة البحث وةو يمعل طبقة التربة السطحية الماككة 
 سو جيوايزيالط ،تربة ، موقع جامعة الموصلتقييم جيوتكنيكط ، م الكممات المفتاحية:

 

 المقدمة .1
المعراة بطبيعة التربة وملد  تأعيرةلا عمل  اسلتقرارية  تتطم  عمميةِ البنا 

وديمومللة المنلللأ اضللااة اللل  ذللل) الجتللد الللذ  سللينتجب ةللذا المنلللأ عملل  
والن التربللللة ةلللط التللللط تتحملللل احمللللا    [1]التربلللة والملللواد التللللط تحتتلللا 

لمقلللللام عميتلللللا للللللذ  يسلللللتدعط دراسلللللة واايلللللة علللللن خصالصلللللتا المنللللللأ ا
الميكانيكية والايزيالية والكيمالية وتلتالم ةلذا الدراسلة ملع حجلم المللروع 
او المنللأ المقلام عميتلا وقلد اعبتلت التجلار  االنللالية الط بملدان عللدو ان 

التط تناق اط معالجب لبعض العيو  بعلد االنللا  تالوق  الباةظةالمبالغ 

ر المبللالغ التللط يللتم انااقتللا اللط اجللرا  دراسللة او تقيلليم للل رض بلللكل كبيلل
واضللااة اللل  الطللرق التندسللية اقللد اسللتخدمت  [2]اللط وقللت سللابق لمبنللا  

ايضللاا الطللرق الجيوايزياليللة اللط التحريللات التندسللية الموقعيللة اللط تحديللد 
التللللققات والتكتالللات والاواللللق ولمعرالللة سلللم) الطبقلللات الصلللخارية ولقلللد 

ل بلين الطلرق الجيوتكنيكيلة والجيوايزياليلة الط اختلزا  الجتلد استم التداخ
 رادالط تقيليم واحلص المواقلع المل الماديلة واختصار الوقت وتقميلل التكمالة

وةنلا نجلد اةميلة اسلتخدام الطلرق الجيوايزياليلة معلل  عميتا ملاريعانلا  
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 المقاومللللةطريقلللة المقاومللللة الكترباليللللة وايجللللاد عاقلللة ملللللتركة بللللين قلللليم 
والخصللللالص التندسللللية لتللللا ايحصللللل تكامللللل بلللللين  للللل رضباليللللة الكتر 

عنايلللللة مختصلللللط  الطلللللرق الجيوتكنيكيلللللة والطلللللرق الجيوايزياليلللللة  تتركلللللز
 وألعمللاقالجيوتكنيلل) بالتربللة ذات عمللق ضللحل عنللد بنللا  ابنيللة اعتياديللة 

عماقلللة كالسلللدود  منلللل ت( متلللر عنلللد التخطللليط لبنلللا  211تصللل الللل   
متللام مخللتص الجيوتكنيلل) ةللط التنبلل  وناطحللات السللحا  وان مللن اوللل  

واالحملللا  المسلللمطة عميتلللا ملللن تمللل)  ل عقلللا بقابميلللة تحملللل تمللل) التربلللة 
  [3] المنل ت

 Location of the studying areaموقع منطقة الدراسة  .2
تقع منطقة الدراسة اط مدينة الموصل لما  العراق الط الجانل  االيسلر 

( 3653765و 3652234لممدينللة لللرقط نتللر دجمللة بللين خطللط عللرض  

يمعلل موقللع منطقللة  (1اللللكل  ( 4351422و 4358319وخطلط طللو   
  الدراسة

 Aim of study. الهدف الدراسة  3

جامعللة  اللط قللعامو ال بعللض تتللدا الدراسللة اللل  تقيلليم مللن صللاحية تربللة
ملللللن خلللللا   خاصلللللة بعلللللد اضلللللااة منطقلللللة القصلللللور الرلاسللللليةالموصلللللل 

واقلع مللن المحتملل انللا  مبللانط الاحلص المختبلر  لنملاذج مختللارو ملن م
ايتا ملع عملل مسلو جيوايزيلالط كتربلالط للناس المواقلع او بلالقر  منتلا 
لإليجاد بعض المعامات التندسلية لمتربلة التحلت سلطحية وعمل  اعملاق 

 لتواير اط الوقت والجتد والتكماة   ختماةم

 

 
 ( موقع منطقة الدراسة1الشكل )

 

 Geological study areaجيولوجية منطقة الدراسة  -4

المنكللللاة الللط الجانللل  الللللرقط ملللن مدينلللة الموصلللل ملللن  اتوينلللان التك
 األقللدم اللل  األحللدث ةللط مللن العصللر العاعللط تكللوين الاتحللة  المايوسللين

( وتكللللللوين انجانللللللة  المايوسللللللين االعملللللل ( وال يظتللللللران اال اللللللط االوسلللللط
مكال  ص يرو وخصوصا تكلوين انجانلة حيلث ال يظتلر اال الط املاكن 

االحللدث عمللراا  رسلباتغيلر متواجللد الط منطقللة الدراسلة امللا الت قميملة وةللو

ةللللللط  ترسللللللبات العصللللللر الربللللللاعط( والتللللللط تتكللللللون امللللللا مللللللن ترسللللللبات 
 المصلللاط  النتريلللة او ملللن ترسلللبات السلللتل الايضلللط او ترسلللبات التربلللة

مقطللللللع عرضللللللط توضلللللليحط لمتكللللللوين الاتحللللللة وترسللللللبات  (2واللللللللكل  
ويظتللللر ايللللب عللللدم تواجللللد لتكللللوين  المصللللاط  النتريللللة لمنطقللللة الدراسللللة

انجانلللة الللط منطقلللة الدراسلللة كملللا تظتلللر ايلللب وقلللوع منطقلللة الدراسلللة عمللل  
 .[4]المسطبة النترية العالعة وجز  من المسطبة الرابعة 

 

 
 .[4]لمنطقة الدراسة  مقطع عرضي توضيحي لمتكوين الفتحة وترسبات المصاطب النهرية( 2الشكل )
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 Methodologyطرائق العمل  -5
ملن التربلة لتمعيلل منطقلة الدراسلة وةلط  مواقلع لمنمذجلة خمسلةتم اختيلار 

 A,B,C,D,E)   مرليلللللللة اضلللللللالية تبلللللللين مواقلللللللع النملللللللاذج3الللللللللكل ) 
 تللللم اجللللرا  المسللللو و ( يمعللللل مواقللللع واعمللللاق كللللل نمللللوذج 1والجللللدو   

 -الاحوصات والتحاليل التالية :
   -:الاحوصات الايزيالية ولممت -اوالا 

 .ASTM) (حس  المواصاة األمريكيةMc الرطوبط   المحتو   -1

D 2216,2004) [5]  
( حسللللللللللللللل  المواصلللللللللللللللاة األمريكيلللللللللللللللة G.s  اللللللللللللللللوزن النلللللللللللللللوعط  -2
 ASTM.D854,2004) [6]   
 Reapproved) 63-التحميل الحجمط الحبيبلط حسل  المواصلاة -3

2007),2014 ASTM D422 ) [7]  
 ASTM D4318حللدود المدونللة حسلل  المواصللاة االمريكيللة   -4

,2014  ([8]  
احلللللص اللللللرص القياسلللللط بحسللللل  المواصلللللاة االمريكيلللللة القياسلللللية  -5
 ASTM,D-698.(2004) ) [9]  

 -الاحوصات الميكانيكية ولممت: -عانياا 
 ASTMاحلللص القلللص المباللللر حسللل  المواصلللاة االمريكيلللة    -1

D3080 ,2011 ) [11]  
-ASTM,Dاحللللللص االنضللللللمام بحسلللللل  المواصللللللاة االمريكيللللللة    -2

2435,2004) [11]  
بحسلللللل  المواصللللللاة البريطانيللللللة القياسللللللية  التحاليللللللل الكيمياليللللللة  -عالعللللللاا 
 B.S.1377:1975 ) ولممت : [12] اط- 
   pH- valueقيمة األس التيدروجينط   -1

 Total Dissolved saltاالملللاح الكميلللة القابملللة لملللذوبان  -2

(T.D.S) 

 Organic Matter Contentمحتو  المواد العضوية  -3

 Gypsum Contentالمحتو  الجبسط  -4

  المسو الجيوايزيالط الكتربالط -رابعاا 
تللللم اجللللرا  التحللللر  الجيوايزيللللالط باسللللتخدام تطبيللللق المسللللو المقلللللاومط  

 ABEM جتللللللللللللللاز باسللللللللللللللتخدام( 2Dالتصللللللللللللللوير  عنللللللللللللللالط البعللللللللللللللد  
 Terrameter SAS 4000   متللر( 121( عملل  عللدو مسللارات بطللو

يل  وينلر ل قطلا  متلر( باسلتخدام ترت3لممسار الواحلد وبااصلمة قطبيلة  
 متر(  15وقد وصل عمق التحر  ال  اكعر من  

 

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

 المسح الجيوفيزيائي.
 

 ( اماكن واحداثيات واعماق النماذج لمنطقة الدراسة.1الجدول )
 خط العرضاحداعيات  احداعيات خط الطو  العمق رمز الموقع الموقع

 A 2575 4351388 3653811 قر  ساحة الممع 
 B 151 4351357 3653849 قر  المطبعة
 C 151 4351316 3653868 قر  البحيرو

 D 151 4351441 3653892 الط  العانية كمية خم 
 E 2.0 43.14.75 36.3798 كمية ةندسة الكتربا 

 

 النتائج والمناقشة -6
 وزن الملللا  الموجلللود داخلللل اجللللوات  المحتلللو  الرطلللوبط وةلللو نسلللبة

  وقلللد تلللم اخلللذ  [13]التربلللة الللل  وزن الملللواد الصلللمبة لجسللليمات التربلللة 
 النماذج لاحص المحتو  الرطوبط اط اواخر لتر ايمو  

   الللللوزن النللللوعطG.s ) وةللللو نسللللبة وزن كميللللة معمومللللة الحجللللم مللللن
التربلللة الللط التلللوا  الللل  وزن نالللس الحجلللم ملللن الملللا  المقطلللر الللط درجلللة 

رو معينة او ةو كعااة تم) المادو مقسوماا عم  كعااة الملا  الط درجلة حرا
( يمعل المحتلو  الرطلوبط و اللوزن 2والجدو     [12]ملوية (  4حرارو  

 النوعط لنماذج منطقة الدراسة
 

 ( قيم المحتوى الرطوبي والوزن النوعي لنماذج منطقة الدراسة.2جدول )
 النىعٍالىزن  لرطىبًالمحتىي ا العمق بالمتر رقم النمىذج

A 2575 12586 2.702 

B 151 15.95 2.657 

C 151 11513 2.634 

D 151 7552 2.688 

E 2 2654 2.726 

( بسللب  A ,Eارتاللاع نسللبة المحتللو  الرطللوبط اللط المللوقعين  وياحلل  
( Dكونتلللا تلللر  طينيلللة غرينيلللة ونسلللبة المحتلللو  الرطلللوبط الللط الموقلللع  

 قميمة النتا تربة حصوية
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     التللللدرج الحجمللللط لمتربللللة ةللللو اصللللل واللللرز ةللللذا الحبيبللللات ذات
المقلللاس المتللللابب الللط العينلللة وايجلللاد نسلللبة كلللل منتلللا الللل  اللللوزن الكملللط 

ين التحميللل المنخملللط يقتلمعينللة ويعبللر عنتللا بالنسللبة الملويلللة ويكللون بطللر 
 Sieve Analysis ) التحميلللللللللل الحجملللللللللط بطريقلللللللللة الترسلللللللللي و 
 Hydrometer method)  التصلني   نظلام لتربلة حسل صلنات اوقلد

 والجلدو  .((Unified soil classification System لمتربلة الموحلد
يمعللللللل نتللللللالف التللللللدرج الحجمللللللط لنمللللللاذج موقللللللع الدراسللللللة واللللللللكل  (3 
( A,B,C,D,E( تمعللل التللدرج الحجمللط لمنمللاذج  8(، 7(، 6(، 5(، 4 

 عم  التوالط 

 

 بة لنماذج منطقة الدراسة.( يوضح النسبة المئوية لمكونات التر 3الجدول )
نوع 
 التربة

 النموذج العمق نسبة الحص % نسبة الرمل% نسبة ال رين% نسبة الطين%

CL 48 35518 1151 5572 2.75 A 

SM 1456 14571 51569 21 1 B 

SC 31 17598 32542 1956 1.1 C 

GC 9591 13566 13584 62559 1.1 D 

CH 47 18 44562 756 156 2 E 
 

 
 (A( يبين التحميل الحجمي لمنموذج )4كل )شال

 

 
 (B( يبين التدرج الحجمي لمنموذج )5الشكل )

 

 
 (.C( التدرج الحجمي لمنموذج )6لشكل )ا

 
 (.  Dمخطط يبين التدرج الحجمي لمنموذج ) (7الشكل )

 

 
 .(E( مخطط التدرج الحبيبي لمنموذج )8الشكل )

 

 حدود المدونة  Plasticity Limitsسم  ايضاا بحلدود القلوام او ( وت
حلدود اتربلر) ويمكلن تعرياتللا بأنتلا المحتلو  المللالط لمتربلة اللذ  يجعمتللا 
تنتقلل مللن حاللة اللل  اخللر  اوةلط السللتولة النسللبية التلط يمكللن بواسللطتتا 

( 9واللللكل  ( يبللين قلليم حللدود المدونللة 4والجللدو    [ 11]تحطلليم التربللة 
 يمعل مخطط المدونة 

 

 يم حدود السيولة والمدونة ودليل المدونة.( يبين ق4الجدول )
 دليل المدونة حد المدونة حد السيولة العمق بالمتر رقم النموذج

A 2575 42 15.82 26.18 
B 151 38 23.6 14.4 
C 151 26 853 1757 
D 151 21 13.7 7.3 
E 2 51 2654 2456 
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 ( مخطط المدونة لنماذج منطقة الدراسة.9الشكل )

 القياسلط يقصللد بللب الحصلو  عملل  اعمل  كعااللة ممكنللة  احلص الللرص
لمتربة عن طريلق تقميلل الاراغلات ملن خلا  اعلادو ترتيل  حبيبلات التربلة 

  ويختمللللل  اللللللرص علللللن [31]وطلللللرد التلللللوا  الموجلللللود داخلللللل الاراغلللللات 

االنضمام بأن االخير ةو عممية طرد تلدريجط لمملا  ملن التربلة المللبعة 
تلللم  [15]ذلللل) نقصلللان الللط الحجلللم باسلللتخدام اجتلللاد مسلللتمر ويصلللاح  

( 5والجلدو   قلدم مكعل   1/31اجرا  الاحص باستخدام قال  ذو حجم 
 يوضو نتالف احص الرص القياسط  

 

 ( و محتوى الرطوبة المثالي 3( الكثافة الجافة القصوى )غم/سم5الجدول ) 
 الكعااة الجااة النموذج

 ( 3القصو   غم/سم
 الرطوبة محتو  

 المعالط %
A 1.592 15.75 
B 1.684 13.5 
C 1.52 15.2 
D 1.81 12.5 
E 1.59 16.8 

 

 
 نماذج منطقة الدراسة.ي االمثل لى والمحتوى الرطوب( يبين العالقة بين الكثافة الجافة القصو 11الشكل )

 

 : الاحوصات الميكانيكية ولممت- 
  مقاومة القص وتعرا بأنتا اكبر اجتلاد  وةواحص القص المبالر

ن تبديلللب التربلللة ضلللد االنلللزالق داخلللل التربلللة تحلللت تلللأعير ا  قلللوو ممكلللن ا
( Cوملن ةلذا الاحلص نعلرا قليم قلوو التماسل)  [14]خارجية م عرو ايتا 

( يمعللل قلليم زاويللة االحتكللا) 6( والجللدو   Øوزاويللة االحتكللا) الللداخمط  

العاقللة بللين االجتللاد  ( تمعللل12  (،11اللداخمط وقللوو التماسلل) واللللكل  
( A,E  وذجينالقصللط لاحلللص القللص المباللللر لمنمللل جتلللادالطبيعللط واال
 عم  التوالط 
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 (C( وقوة التماسك ) Ø( يبين قيم زاوية االحتكاك الداخمي )6جدول )
 Øقيمة الزاوية  C  KPaقيمة  العمق النموذج

A 1.25 68 23 
E 2 82 21 

 

 
حص ( يبين العالقة بين االجهاد الطبيعي واالجهاد القصي لف11الشكل )

 (.Aالقص المباشر لمنموذج )

 
( يبين العالقة بين االجهاد الطبيعي واالجهاد القصي لفحص 12الشكل )

 (.Eالقص المباشر لمنموذج )
  بأنلب التنلاقص الط حجلم التربلة المللبعة  ويعلرااحص االنضمام

عنلللد تعرضلللتا الللل  احملللا  بصلللورو مسلللتمرو ونقصلللان حجلللم التربلللة ةلللو 
( نتلالف احلص 7الجدو     ،[13]لاراغاتبسب  داع الما  لمترو  من ا

 االنضمام 
 

 .( قيم بعض قيم معامالت االنضمام لنماذج منطقة الدراسة7الجدول )
 العمق الموقع

m 

دليل 
 Ccاالنض ا  

دليل 
 Crاالنتااخ 

نسبة 
 eالاراغات 

 الكعااة
KN/m

3
 

 Poالض ط الاعا  

KN/m
2

 

الض ط المسبق 
Pc KN/m

2
 

نسبة االنضمام 
 OCRالمار  

A 2575 0.158 0.042 0.716 19.25 5259375 61 1515 
E 2 0.192 0.076 0.824 19.64 39.28 79 2511 

 

 
( مخطط فحص االنضمام يبين ضغط االنضمام المسبق 13الشكل )

 (Aلمنموذج )
 

 
( مخطط فحص االنضمام يبين ضغط االنضمام المسبق 14الشكل )

 (.Eلمنموذج )
 

مياليللة بموجلل  المواصللاة القياسللية البريطانيللة تللم اجللرا  الاحوصللات الكي
 B.S. 1377: 1975) لجميلللع نملللاذج منطقلللة الدراسلللة  [12]  الللط
 A,B,C,D,E   8( وكانت نتالف ةذا الاحوصات كما اط الجدو  ) 
 
 
 
 

 .( نتائج التحاليل الكيميائية لنماذج منطقة الدراسة8الجدول )

 العمق النمىذج

 m 

 األس

 الهيدروجينٍ

T.D.S لمحتىيا 

 العضىٌ

 المحتىي

 الجبسٍ

A 1.25 7.8 5526 1523 2586 

B 1 759 6534 1555 3524 

C 1.1 755 559 1542 354 

D 1.1 756 8511 1526 453 

E 2 754 456 1551 2519 
 

ياحلل  ان قيمللة االس التيللدروجينط متقاربللة اللط جميللع المواقللع وتتللراوح 
لضلللعي  وال يلللللكل  ا  ( وةلللو بلللين المتعلللاد  والقاعلللد  ا759 – 754 

اما نسلبة االملاح القابملة لملذوبان تتلراوح  ضرر عم  المنل ت التندسية 
( ويرجلع  E( حيلث كانلت اقلل قيملة عنلد الموقلع   8511 – 456قيمتلا  

ذلللل) الللل  مسلللتو  الميلللاا الجوايلللة حيلللث ان مسلللتو  الميلللاا الجوايلللة الللط 
( Aقللع  ( تكللون قريبللة جللدا مللن سللطو االرض كللذل) اللط المو Eالموقللع  

 – 155تكللون قريبللة ايضللا  امللا محتللو  المللواد العضللوية تراوحللت قيمللب  
( وكانلللت اقلللل 453 – 2519نسلللبة المحتلللو  الجبسلللط  (  وتراوحلللت 155

( ويعز  ذلل) الل  مسلتو  الميلاا  Eقيمة لممحتو  الجبسط اط الموقع   
الجواية الذ  يعمل عم  اذابلة الجلبس الط ذلل) الموقلع وحسل  تصلني  

 Barazanji,1973  الأن تربلة النملوذجين )E،A  تعتبلر ذات محتللو )
 جبسط واطئ جداا اما بقية النماذج اتط ذات محتو  جبسط واطئ    

 المسو الجيوايزيالط
 Terrameter ( تملللت عمميلللة المسلللو الجيوايزيلللالط باسلللتخدام جتلللاز

SAS 4000)   المنلللتف مللن للللركةABEM 15( السلللويدية  الللللكل) 
وتعلرا المقاوملة  اس المقاومة النوعية الكترباليلةقيوةو جتاز يستخدم  ل

الكترباليللة عملل  انتللا قابميللة المللادو عملل  ممانعللة مللرور التيللار الكتربللالط 
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يكلللون انسللليا  و  ملللن خالتلللا وةلللط تمعلللل معكلللوس التوصللليمية الكترباليلللة
التيلللار بواسلللطة التوصللليل االلكترونلللط لملللواد االرض علللن طريلللق حركلللة 

الموصللمة المتواجللدو اللط تكللوين مللواد االرض االلكترونلات الحللرو لممعللادن 
نينلللللو   محااظلللللة ( يوضلللللو مقاوميلللللات ملللللواد االرض الللللط 9والجلللللدو   

ويظتللر مللد  واسللع مللن االخللتاا اللط المقاومللة بللين كللل نللوع مللن انللواع 
  ان أسلللللاس المسلللللوحات الكترباليلللللة ةلللللو تحديلللللد توزيلللللع 17] الصلللللخور

عمل  سلطو المقاومة لمطبقات تحلت السلطحية ملن خلا  اجلرا  قياسلات 
قلد و  [18] االرض والتط عن طريقتا يتم معراة جيولوجية تحلت السلطو

لمعالجللة وتاسللير البيانللات الناتجللة  (RES2DINVبرنللامف  تللم اسللتخدم 
وةلو برنلامف حاسلوبط يسلتخدم لمعالجلة وتاسلير  من المسو الجيوايزيالط

بيانللللات المسللللوحات الجيوكترباليللللة عناليللللة البعللللد ويللللدعم عمميللللة المسللللو 
الجيوكتربالط لجميع انواع النلر المسلتخدمة الط مسلو المقاوملة النوعيلة 
التصللوير  عنللالط البعللد وةللو مصللمم السللتقرا  ومعالجللة وتاسللير البيانللات 

موديللل عنللالط البعللد مللن خللا  عكللس  المللأخوذو اللط الحقللل حيللث يعطللط
   بيانات المقاومة النوعية

 

 
 ( وممحقاته.Terrameter SAS 4000 (( الجهاز 15الشكل )

 

 [17] مديات المقاومة الكهربائية لمترب والصخور في محافظة نينوى ( 9الجدول )

 
 

متلللر( لكلللل 121بطلللو   مسلللارات داخلللل منطقلللة الدراسلللة  اربعلللةتلللم اخلللذ 
متلللر( باسلللتخدام ترتيللل  وينلللر ل قطلللا  وقلللد 3صلللمة قطبيلللة  مسلللار وباا

 متر(  15وصل عمق التحر  ال  اكعر من  
يقلللع المسلللار للللما  البحيلللرو الللط موقلللع القصلللور التابعلللة : المساااار االول

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

ا علللللللن ، املللللللا ارتااعتللللللل(3653886 – 4351311  ال لللللللر  واحلللللللداعياتتا
متللر( والموقللع عبللارو عللن ارض ذات  259مسللتو  سللطو البحللر ايبمللغ  

انحلدار بسليط والطبقلة السلطحية عبلارو علن تربلة حصلوية ماككلة اللللكل 
( يمعل مقطع موديل المقاومة النوعيلة الكترباليلة عناليلة البعلد واللذ  16 

 يظتر وجلود نطاقلان رليسليان النطلاق االو  ذو مقاوملة عاليلة تتلراوح ملا
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( اوم   متللر والللذ  يمتللد مللن سللطو االرض 1111 – 81ن حللوالط   بللي
متلللللر( وةللللللط عبلللللارو طبقللللللة ملللللن المللللللدممكات المكونللللللة  6حتللللل  عمللللللق  

-Alلممصلاط  النتريلة  المصلطبة العالعللة ( التلط اللار اليتلا البللاحعين  

Dabbagh and Al-Naqib,1991) [19]  المكونلة ملن الحصلل  و

ة ضللليمة مللن الطللين  امللا النطللاق المتنللوع االحجللام والرمللل وال للرين ونسللب
( اوم م 81 – 4بللين   العلانط ذو المقاومللة النوعيللة التللط تتلراوح تقريبللا مللا

وةلللو عبلللارو علللن طبقلللة اطيلللان وغلللرين اللللذ  يمعلللل عمللل  االغمللل  الجلللز  
 العمو  من تكوين الاتحة الذ  يحو  عم  المار  والسيمت والطال  

 

 
 ية البعد لممسار االول.( مقطع المقاومة النوعية ثنائ16الشكل )

 

 المسار الثاني
يقلللع المسلللار خمللل  كميلللة طللل  نينلللو  قلللر  مللللروع المستللللا  التركلللط، 

جنللللو  غللللر  ونقطللللة البدايللللة مللللن جتللللة  –اتجللللاا المسللللو لللللما  لللللرق 
( املللا ارتااعتلللا  3653885 – 4351441الجنلللو  ال ربلللط واحلللداعياتتا  

رو علللن متلللر(  الموقلللع عبلللا 263علللن مسلللتو  سلللطو البحلللر ايقلللدر    
طريللق ترابللط غيللر محللدو  والتربللة عبللارو عللن ترسللبات مللن المللدممكات   
تتميللز المنطقللة بللالقر  مللن ةللذا المسللار بوجللود طبقللة سللميكة مللن التربللة 

( والللللذ  يمعللللل 17تعمللللو ترسللللبات المصللللاط  النتريللللة يوضللللو اللللللكل  
مقطلللع موديلللل المقاوملللة النوعيلللة الكترباليلللة عناليلللة البعلللد وجلللود نطاقلللان 

( اوم   م  واللللذ  51 -5تلللراوح مقاوميلللة النطلللاق االو  بلللين  رليسللليان ت
متلر ويمعلل طبقلة سلميكة ملن التربلة السلطحية  املا  11يمتد ال  عملق  

( اوم   م  ويظتللر اللط 81 - 51النطللاق العللانط ايتللراوح  بللين مللايقر   
الجلللز  العملللو  لممقطلللع واللللذ  ربملللا يمعلللل  ترسلللبات المصلللاط  النتريلللة 

  المتمعمة بالمدممكات

 
 ( مقطع المقاومة النوعية ثنائية البعد لممسار الثاني.17الشكل )
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 المسار الثالث
المسلللار قلللر  مطبعلللة دار ابلللن االعيلللر ملللواز  لمللللارع المللل د  الللل   يقلللع

جنللللو  ونقطللللة  –اتجلللاا النلللللر لممسلللار ةللللو للللما   القصلللور الرلاسللللية،
 ( املللا 3653855 – 4351355البدايلللة ملللن جتلللة الللللما  واحلللداعياتتا  

( متللر عللن مسللتو  سللطو البحللر، الااصللمة 246ارتااعتللا ايللبما حللوالط  
متللر( والموقللع عبللارو عللن ارض ترابيللة ذات 3القطبيللة بللين قطلل  واخللر  

 انحدار من اللما  باتجاا الجنو  

( واللللذ  يمعلللل مقطلللع المقاوملللة النوعيلللة عناليلللة البعلللد 18يظتلللر الللللكل  
لنوعيلة لمنطللاق االو  بللين وجلود نطللاقين مختماللين تتلراوح قيمللة المقاومللة ا

امتللللار  5( اوم م  بعملللق يصللللل اللللل  251اكعللللر مللللن  – 111ملللايقر   
وينحصللللر تواجللللدا عنللللد الطللللرا اللللللمالط مللللن المسللللار وكللللذل) وبلللللكل 
محللدود عنللد وسللط المسللار ويمعللل ترسللبات المصللاط  النتريللة لممنصللة 

قر  العالعللة، امللا النطللاق العللانط اتتللراوح قلليم المقاومللة النوعيللة لللب بللين مللاي
( اوم   م وةلللو يمعلللل عمللل  االغمللل  اطيلللان لمجلللز  العملللو   61 –1ملللن 

 لتكوين الاتحة 

 

 
 ( مقطع المقاومة النوعية ثنائية البعد لممسار الثالث.18الشكل )

 

 المسار الرابع
يقللللع ةللللذا المسللللار اللللط الجتللللة الجنوبيللللة لمحللللرم الجللللامعط اللللط الحديقللللة 

غلللر  ونقطلللة بدايلللة  – المجلللاورو لممركلللز الطابلللط ،اتجلللاا المسلللو للللرق 
( 3653762 – 4351435المسللللللار مللللللن الجتللللللة ال ربيللللللة واحللللللداعياتتا  

متللر( والااصللمة القطبيللة بللين 235وارتااعتللا عللن مسللتو  سللطو البحللر  
متللر( ،سللطو االرض عبللارو عللن حديقللة كبيللرو ايتللا ممللرات  3االقطللا   
ل لللتايكر  يبلللين مقطللع المقاوملللة النوعيللة عناليلللة البعللد  الللللكمكسللوو باإ

( وجللود نطاقللان رليسلليان  النطللاق االو  ذو مقاومللة نوعيللة كترباليللة 19

( اوم   م  وتعكس ةذا القليم طبقلة ملن التربلة 25– 3واطلة تتراوح من  
متللر والتللط ظتللرت لمباحللث جميللا مللن  8الطينيللة التللط تصللل اللل  عمللق 

بنلا   بإعلادوخا  ملاةدو  اعما  الحار الجارية قر  المسار والخاصة 
بن  كمية ةندسة الكتربا  والمكتبة المركزيلة القريل  لموقلع مسلار موقع م

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

( اوم م ويمعللل عملل  االغملل  ترسللبات المصللاط  111اكعللر مللن  -25 
 ة النتري
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 .لممسار الرابع( مقطع المقاومة النوعية ثنائية البعد 19ل )الشك

 

 تنتاجاتاالس
والاحوصلللات الجيوتكنيكيلللة  كتربلللالطخلللا  المسلللو الجيو تبلللين ملللن   -1

ان اغم  المواقع اط منطقة الدراسلة ةلط  المبالرو الحقمية الملاةدوومن 
 او رواسلل النتريلة  مصلاط ال برواسل ترسلبات العصلر الربلاعط ممعمللة 

 ل الايضط الست

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

 لمنطقللة الدراسللة  منطقللة القصللور الرلاسللية( اللللمالط لمجللز تكللون التربللة 
تحتللو  عملل  حصلل  ورمللل وغللرين حصللوية و  تربللة خلللنةحيللث تكللون ال

منطقلة الدراسللة لاملا الجلز  الجنلوبط  المصلاط  النتريلة(  رواسل  نوطلي
  (التربة الناعمة  غرين وطين اي م  عميت

دليل المدونللة لللقلليم الومللن  لمتربللةحللدود المدونللة ل احللصال مللن خللا   -3
تكلون متوسلطة المدونلة ( و Dتبين ان التربة واطلة المدونة عنلد النملوذج  

( حسلللللل  A,E  نمللللللاذج( وعاليللللللة المدونللللللة عنللللللد الB,C  عنللللللد النمللللللاذج
  [13]العلو  تصني 

بسلب  ت لاير نوعيلة التربلة منملاذج لمحتو  الرطوبط لمنسبة التباينت   -4
 موقللع عنللد لمحتللو  الرطوبللة اللل  اخللر حيللث كللان اقللل قيمللة مكللانمللن 

لممحتلللللو   حصللللوية واعمللللل  قيملللللة ايلللللب تكلللللون  تربلللللةال ( ألنDالنمللللوذج  
غرينيلللة طينيلللة  ن ايلللب تكلللو  تربلللة ( ألنEالنملللوذج   موقلللع عنلللد الرطلللوبط

ملللن  وقريللل  ضلللمن منطقلللة الدارسلللة االكعلللر انخااضلللاا  ةلللو الموقلللع ةلللذاو 
  مستو  المياا الجواية

 الجاالللللة قللللليم الكعاالللللة اناحلللللص اللللللرص القياسلللللط لنتلللللالف الاظتلللللرت  -5
( عمللللللل  A,E,Cلمنمللللللاذج   3غم/سلللللللم (155211559115592 العظملللللل  
عمللل   وسلللب  انخالللاض قللليم الكعاالللة العظمللل  ايتلللا ةلللط احتوالتلللا التلللوالط

نسلل  عاليللة مللن الطللين وال للرين التللط تكللون ايتللا نسللبة الاراغللات عاليللة 
 15684( اكانللللت  Bبينملللا قيملللة الكعاالللة الجااللللة العظمللل  الللط الموقلللع  

( والتلللط تكلللون ايتلللا التربلللة رمميلللة غرينيلللة وتكلللون قيملللة الكعاالللة  3غم/سلللم
( والتلللط تكلللون ايتلللا 3غم/سلللم D  )1581الجاالللة العظمللل  الللط الموقلللع  

   حصوية غرينية  التربة 
قللليم ال( ان A, Eمنملللاذج  لاحلللص القلللص المباللللر ل نتلللالفال بينلللت  -6
 بارتالاع قليمسلب  ال( عمل  التلوالط و كيملو باسلكا  68182(تماس) كانتلم
 A,E )رليسللليةملللن ال لللرين والطلللين بصلللورو  مكونلللة تلللر  ناعملللة آلنتلللا 

 ( عم  التوالط 23121الداخمط   االحتكا)زاوية  ةوكانت قيم

  االنضلل ا  دليللللقلليم الاحللص االنضللمام كانللت  نتللالف  مللن خللا  -7
 Cc) لمنماذج  A,E)   ةلذا  تظتلرو  )15158115192  التلوالطةط عم

 حسلللل بواطلللللة ذات درجللللة انضلللل ا   منطقللللة الدراسللللةل تربللللةالالقلللليم ان 
لللناس النمللاذج اعللاا  دليل االنتاللاخللقلليم الو  Sowers) [19] تصلني   

عنلللد تكلللون التربلللة قميملللة االنتالللاخ  اأنتلللا لتلللذا (15142،  15176   ةلللط
 تصللللني  حسلللل ب( E( ومتوسللللطة االنتاللللاخ عنللللد الموقللللع  ,Aقللللع  االمو 
 Senthen,1975 ) [20]  

ذات  الدراسلللللة ةمنطقلللللان تربلللللة نتلللللالف التحاليلللللل الكيمياليلللللة  بينلللللت -11
غيللر  ةللومقبللو  و  يعتبللر( و %1555 – 1551   يتللراوح محتللو  عضللو  
 التللط تتللراوح اس التيللدروجينطلللقلليم الومللن  لممبللانط ساملل عر عملل  االسلل

اللللل  قمويللللة منطقللللة الدراسللللة متعادلللللة لتربللللة ال ( ناحلللل  ان759 – 754 
نتللللالف الومللللن س البنللللا  اعملللل  اسلللل اضللللراراا و ايضللللا ال تسللللب  ضللللعياة 

 اتعتبلللر( %453 – 2519  التلللط تتلللراوح ملللن احلللص المحتلللو  الجبسلللطل
  يحسلللل  تصللللنبالتربللللة ذات محتللللو  جبسللللط واطللللئ اللللل  واطللللئ جللللداا 

 1973، (Barzanji . [16] 
لمبيانلات  اتعمميلة المعالجلا  المسو الجيوايزيالط وبعلد اجلر  يظتر -11

ان ياحل  مقاوملة النوعيلة لمملوديات لمتاسير بعد الو  من المسو الناتجة
 ةعموديل ت ييلراتمسو مع وجلود لممسارات ال ألغم تماعل جانبط  ةنال)

 طبقات لبب ااقية الان  وةذا يد 



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

136 

 المسللو مسللارات كلللعناليللة البعللد لال النوعيللة ةمللالمقاو  مقللاطعنللت بي -12
النطللللاق االو  ذو يكللللون رليسلللليين لممقاومللللة الكترباليللللة  وجللللود نطللللاقينب

( اوم م  والللللذ  811 – 71 تتلللراوح مللللن مقاوملللة نوعيللللة حقيقيلللة عاليللللة 
يمعللللل ترسللللبات المصللللاط  النتريللللة المتمعمللللة بالمللللدممكات، امللللا النطللللاق 

( 71 – 1ت قيملة المقاومللة النوعيلة للب بلين ملا يقللار   العلانط اقلد تراوحل

اوم م ويمعللل طبقللات االطيللان العالللدو لمجللز  العمللو  مللن تكللوين الاتحللة  
 ايضللا اظتللرت نتللالف المسللو الجيوايزيللالط وجللود نطللاق جيوكتربللالط ال

( اوم م يظتللللر عملللل  سللللطو 21تتعللللد  قيمللللة المقاومللللة النوعيللللة لللللب ا   
دودو ملللن منطقلللة البحلللث وةلللو يمعلللل االرض الللط بعلللض المنلللاطق المحللل
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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 

 


