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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 غرب العراق /حديثة  قضاءتكرير النفط في لمصفى تكوين الفرات الجيري كأساس  صخور صالحية
 ميسر دمحم جمعة،  دمحم راشد عبود،  رفل امجد خضير
 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت، كمية العموم  ، قسم عموم األرض التطبيقية

 

 الممخص
في مدينة حديثة كأسااس لمنأاأ مصافى لتكريار الانفض فا ااافة الاى ايجااد  (K3)صالحية صخور تكوين الفرات في محطة  معرفةتهدف الدراسة الى 

ممثماة لمنطقاة الدراساة لمعرفاة صاالحيتها كأسااس لمنأاأ  محطتاينلصاخور، حيات تام اختياار  واجارا  وصاج جيودندسايفعاض الخاواا الجيوتكنيكياة 
 مصفى لتكرير النفض. 

فاإلااافة الاى  )عماى ا كتااف( وتكاوين الفارات )فاي قااع الاواد ( وين عنا ااظهر المسح الجيولوجي ان التكوينات المنكأفة في منطقة الدراسة داي تكا
 .ترسفات العصر الرباعي

كوين الفرات )ذات لاون اصافر فااتح فاي الجاز  ا سافل مان التكاوين، وطفقاات ساميكة ومساافة الفواصال واساعة واظهر المسح الجيودندسي ان طفقات ت
(. اماا الجاز  ا عماى مان التكاوين فيكاون )ذات Limestone( ومقاومتها عالياة فاعتادال( وداي صاخور الحجار الجيار  )SWفاعتدال وقميمة التجوية )

( ومقاومتهاا قميماة فاعتادال( وداي MWواساعة فاعتادال ومتوساطة التجوياة ) -كة ومساافة الفواصال متقارباة لون اخار فاتح والطفقات نحيفة الى سامي
 (.Marly limestoneصخور الحجر الجير  المارلي )

متاة واعاااد  بينات الفحوصاات البتروارافياة ان صاخور منطقاة الدراسااة تكاون معادنهاا ايار واااح  فسابع تأثردااا فالعممياات التحويرياة فأاكل كبيار كالدل
 التبمور.

-4804.، ونسافة ا متصاااا )3ساام /اام (543.2-540.2تراوحات قايم فعااض الخاواا الجيوتكنيكيااة لصاخور منطقااة الدراساة كالكثافااة الجافاة بااين )
، ومعامال تحدياد نوعياة ميكاا فاساكال (3.423والمقاوماة الأادية ) ميكاا فاساكال، (2.422-408.(، والمقاوماة ا نااطاطية ايار المحصاور  )2344.2
 .(Fair rock(، ا  انها صخور اعيفة )43) RMR(، ونظام تصنيج الكتمة الصخرية %.8458 %- 204) RQDالصخر  

تعتبر صخور منطقة الدراسة جياد   كصاخور اسااس مان ناحياة تحمال ا جهاادات الناتجاة مان ثقال منأاأ  وحادات التصافية. وان نظاام تصانيج الكتماة 
 يدل عمى عدم الحاجة الى التحأية عند انأا  المصفى ا  في حالة وجود التكهفات فيجع تحأيتها.( (RMRالصخرية 

 

 المقدمة
نحتاااااى ىلااااى دراسااااة متكاممااااة  -عنااااد ىقامااااة المنأااااات الهندسااااية ا منااااة 

لمخاااواا الجيوتكنيكياااة لطفقاااات الرواساااع والصاااخور الساااطحية والتحااات 
ر. والطفقااااات والسااااموك سااااطحية، وحساااااع قاااادر  التحماااال لهااااذ  الصااااخو 

وذلاك لمعرفاة التطيارات التاي ساتطره عميهاا فاي ا ساس عناد  الهندسي لها

فعياادا   المنأااأ  انأااا  المنأااأ الهندسااي، وصااالحية دااذ  الصااخور لحماال
( والموقا  المقتاره داو 5004عن عمميات التصدع او الهباو  )محماود، 

 ،فاإلحاااداثياتاااارع العاااراق والمحااادد   /فاااي مديناااة حديثاااة (K3)محطاااة 
 .(2كما في الأكل )
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 ( خارطة موقعية لمنطقة الدراسة موضح عميها المحطات المختارة7شكل )

 

 UTM يمثل إحداثيات محطات منطقة الدراسة :7جدول 

 إحداثيات المحطة اسم المحطة
 شمال   شرقا  

 H10 Unit-1, B-111 528.84 3772990 7محطة

H9 Unit-1, V-111 528.28 3772999 

 3445858 524.02 وادي الخفاجية 2 محطة

 :الىف الدراسة هدت
وصااج جيولااوجي دندسااي لصااخور التكااوين المنكأاافة فااي الوديااان  .2

المكاأاج الصاخرية  ا ساتفاد  منهاا فاي( لطارض K3المحيطة لمحطاة )
والمفاااع الصااخر  المسااتخرى ماان التكااوين لكااي يكااون دناااك تصااور عاان 

 طبيعة صخور موق  ىنأا  المصفى.

ايجااااد فعاااض الخاااواا الجيوتكنيكياااة لصاااخور تكاااوين الفااارات ذات  .5
 العالقة  فصالحيت  كأساس لمنأأ وحدات التصفية.

التاااي سااايقام عميهاااا منأاااأ وحااادات تصااافية  المنطقاااة تحدياااد صاااخور .3
 لنفض.ا

صاااالحية صاااخور تكاااوين الفاااارات الجيااار  كأسااااس لمنأاااأ مصاااافى  ..
( )محطاة اا  K3لتكرير نفض فاي مديناة حديثاة وفالتحدياد فاي محطاة )

ماان خااالل دراسااة خواصااها الجيوتكنيكيااة فأسااتخدام  نفااض كركااوك الثالثااة(
 Rock Mass Rating system نظااام تصاانيج الكتمااة الصااخرية

(RMR )وموأااااار جاااااود  الكتماااااة الصاااااخرية Rock Quality 

Designation (RQD)  فاإلاااااااااافة الااااااااى المعااااااااامالت الجيوتكنيكيااااااااة
 ا خرى.

فاإلااافة ىلاى  عنا  والفاراتتنكأج في منطقة الدراسة تكويناات ا : طباقي
ترساافات العصاار الرباااعي التااي تططيهااا فصااور  اياار توافقيااة، حياات ىن 

فقاااض فاااي الودياااان الموجاااود  فاااي منطقاااة  نكأاااجالتكويناااات الجيولوجياااة ت
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الدراساااة وفاااي فعاااض األحياااان تتواجاااد الترسااافات الحديثاااة فاااي قااااع داااذ  
 الوديان.

( stable shelfتق  منطقاة الدراساة اامن الرصايج المساتقر )ا : تكتوني
 Rutba _ jeziraالجزيار  )  -امن الحدود الواقعة في نطاق الرطفة 

Zone ( ونطاااق السااممان )Salman_ Zone)، حسااع(Buday& 

Jassim, 1984  وداااي مرتفطاااة فالتااااري  التكتاااوني لمعاااراق والمنااااط )
المجاااور ، حياات ىن المنطقااة متااأثر  فااالطور الثاااني لمحركااة األلبيااة التااي 
بااادهت فاااي المايوساااين، وبمطااات ذروتهاااا فاااي الفاليوساااين، وتكونااات باااذلك 

 Dewey)جفال زاكروس وطاوروس، وانطمقات هحاواض التياثس الثانوياة 

etal,1973, Alsinawi and Ghalib,1974 ولكاااون منطقاااة .)
الدراساااة فعياااد  عااان مركاااز النأاااا  التكتاااوني فمااام يحصااال طاااي لمطفقاااات 
الصخرية بل تكونت كسور أادية والتاي تحتااى ىلاى قاوى ااعيفة مقارناة 

 فطي الطفقات والكسور القصّية.
( درجااات 3)منطقااة تتكااون ماان طفقااات هفقيااة   يتجاااوز ميمهااا  ا :تركيبي  

فاتجااا  الأاامال الأاارقي، حاويااة عمااى نظااامين ماان الكسااور الأاادّية، وكاال 
نظاااام يتكاااون مااان مجماااوعتين عماااوديتين عماااى مساااتوى التطبااا   النظاااام 

ذات ا تجاا  أامال أارق   (2األول يتكون من مجماوعتين: المجموعاة )
جناااوع  -( ذات ا تجاااا  أااامال اااارع 5جناااوع اااارع والمجموعاااة ) -

( ذات ا تجاا  أامال 3م الثااني فيتكاون مان المجموعاة )أرق. هماا النظاا
 (.2.88، الجبور  ارع ) –( ذات ا تجا  أرق .جنوع والمجموعة )

تحتاااو  المنطقاااة عماااى العدياااد مااان الودياااان التاااي تتفااا  ا : جيومورفولوجي   
اتجادااات الكسااور الموجااود  فااي المنطقااة لكاان الوديااان الر يسااية تنحااادر 

ذ  الوديااان جافااة فااي معظام هيااام الساانة عاادا فاتجاا  نهاار الفاارات وهامااع دا
موسااااام األمطاااااار فاساااااتثنا  واد  حجاااااالن الحااااااو  عماااااى اليناااااابي  قااااارع 

 مصف  في نهر الفرات.
يعتبار نهار الفارات هدام ظاادر  تااريساية فاي المنطقاة ويتاراوه عراا    

( كااااام ويحتاااااو  عماااااى العدياااااد مااااان الجااااازر النهرياااااة والساااااهل .-2مااااان )
( وكااااذلك ظااااادر  Mesaظااااادر  المياااازا ) الفياااااي. وتكثاااار فااااي المنطقااااة

 (.Karstالكارست )
 المختبري  الجس الجيوتكنيكي

Laboratory geotechnical Logging      : 
تااامنت دااذ  المرحمااة ىجاارا  الفحوصااات الالزمااة لمنماااذى المختااار  فعااد 

 .نقمها من موق  الحفر ىلى المختبر
  :(Petro physical test). الفحوصات البتروفيزياوية 1

وقااد تااامنت دااذ  الفحوصااات الكثافااة الجافااة، والااوزن النااوعي، ومعاماال 
التأااااف ، ونساااافة ا متصاااااا، والمحتااااوى الرطااااوبي، والمسااااامية الكميااااة 

الفحوصااات فااي ورأااة الصااخور قساام عمااوم األرض  ريااتاجوالجزي يااة. و 
جامعااااااة تكرياااااات، وفموجااااااع المواصاااااافات  -كميااااااة العمااااااوم  -التطبيقيااااااة 

(ASTM,C-97-09, 2010وفطريقة األوزان الثالثة ) والنتا ج مدوناة ،
 .(2) في جدول

 

 70H ،H9لآلبارالخواص البتروفيزياوية لصخور منطقة الدراسة  :7جدول 

الكثافة  اسم النموذج

 الجافة

(gm/cm3) 

 نسبة االمتصاص

(w.ab%) 

 المسامية الجسئية

n'%)) 

 المسامية الكلية

(n%) 

 المحتوى الرطوبي

(W.C%) 

 الوزن النوعي

(Gs) 

H10 Unit-1, B-111,  0-3m --- --- --- --- --- --- 

Unit-1, B-111,  3-6m 54334 .4804 204342 224538 2438 5483 

Unit-1, B-111,  6-10m 54342 843.4 2540.. 22402 34.. 544. 

H9 Unit-1, V-111,  0-4m 543.2 44433 24205 244234 0483 5488 

Unit-1, V-111,  4-8m 54088 2344.2 534444 5848.2 34.2 54.5 

Unit-1, V-111,  8-11m 54223 204.30 2444.. 5340.. 542. 5445 

Unit-1, V-111, 11-15m 540.2 254.30 554588 524.53 2458 544. 
 

 Unconfinedالنض  طاطية غي  ر المحص  ورة )فح  ص المقاوم  ة . 2

compressive strength):   تااااام ىجااااارا  الفحاااااا عماااااى نمااااااذى
وبنساافة الطااول ىلااى  ساام (8( نمااوذى وفقطاار )3منتظمااة الأااكل بواقاا  )

-ASTM,C(، وحسااااع المواصاااافة )L /D≥ 1/3≤ 2القطاااار )

 (5) والنتا ج مدونة في جدول (5(، )2لوحة ) ،(170,2004
لقااد تاام فحااا  (:Tensile strengthالش  دية ). فح  ص المقاوم  ة 3

( سااام، وحساااع 8وفقطااار ) نماااوذى ممثااال لمصاااخور فاااي الب ااار ا ختفاااار  
والنتااا ج مدونااة ( 3لوحااة )، (ASTM,D-3967,95,2004المواصاافة )
 .(3) في جدول

 عماللقاد تام  (:Petrographic tests. الفحوص ات البتروغرافي ة )4
صااخرية فااي ديااأ  المسااح الجيولااوجي تمثاال صااخور منطقااة  عااد  أاارا ح

الدراساااة، حيااات تااام هخاااذدا حسااااع التطيااار الصاااخار ، وقاااد تااام دراسااااتها 

وتحدياااد خواصااااها البتروارافيااااة فااااي مختباااار الرسااااوبيات فااااي قساااام عمااااوم 
 جامعة تكريت. -كمية العموم  -األرض التطبيقية 

 Unconfinedالمقاوم    ة النض    طاطية غي    ر المحص    ورة:   .7

compressive strength 
تعااارف فأنهاااا العالقاااة باااين القاااوى الداخمياااة فاااي الصاااخر  والقاااو  الخارجياااة 
المساااامطة عمودياااااا  عميهااااا، وه يااااااا  تمثاااال مقاوماااااة الصااااخر  عناااااد نقطاااااة 

( وتصاانج المقاومااة ا ناااطاطية اياار 1991ا نهيااار )عمااي ونخاارون، 
(، حيااات تااام الفحاااا عماااى نمااااذى Anon, 1977المحصااور  حساااع )
( سااام وفاااااطوال متفاوتااااة حسااااع 8ذات اقطااااار ثابتااااة ) اساااطوانية الأااااكل

ثااام تساااوية  2:5المتيسااار ويفاااال ان تكاااون بنسااافة الطاااول الاااى العااارض 
قسام  -في المختبر بجهاز قط  المفاع فاي ورأاة الصاخوروجهي العينة 

جامعاااة تكريااات. اذ يجاااع هن يكاااون الساااطح  -عماااوم األرض التطبيقياااة 
-ASTM, Cوفحساااااع المواصااااافات )، نالعماااااو  والسااااافمي مساااااتويا

(، حياات نقااوم بوااا  النمااوذى فااي جهاااز فحااا المقاومااة 170.2004
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ا نااااطاطية فعاااد تااادوين اسااام النماااوذى وقيااااس هفعااااد  كماااا موااااح فاااي 
ل مان خاالل لوحاة الاتحكم فاي الجهااز يا(، وندخل سرعة التحم2الموحة )

لفأال، وهفعاد النموذى ويقوم بتساميض حمال عماود  فسارعة ثابتاة ولطاياة ا
كيماااو نياااوتن  (1500وتكاااون القاااوى المسااامطة عماااى النمااااذى   تتجااااوز )

ثانياة حساع المواصافة /( كيموفاساكال 690كحد هقصى وفمعدل تحميل )
( حياات تاام ىجاارا  الفحااا فااي ASTM, C-170, 2004األمريكياة ) 

جامعااة  - كميااة الهندسااة -قساام الهندسااة المدنيااة  - مختباار الكونكرياات

واااااااح قاااااايم المقاومااااااة ا ناااااااطاطية الممثمااااااة ي (5) تكرياااااات، والجاااااادول
( وكماااا فاااي Anon,1977لصاااخور منطقاااة الدراساااة وتصااانيفها حساااع )

 المعادلة ا تية:

σc = F /A ….(2) 
σc. المقاومة ا ناطاطية اير المحصور : 
A.مساحة سطح النموذى المواج  لصفيحة الجهاز : 

F.القو  المسمطة عند ا نهيار : 
 

 
 ( توضح عممية تحضير النماذج لمفحوصات الميكانيكية7لوحة )

 

ح لحسااااااع المقاوماااااة ا نااااااطاطية ايااااار ساااااتخدم معادلاااااة التصاااااحيتااااام ا
فاااي حالاااة كاااون نسااافة هطااوال النمااااذى ىلاااى هقطارداااا مختمفاااة،  المحصااور 

( 1:1ولكااااي نحصااااال عماااااى مقاوماااااة انااااااطاطية بنسااااافة طاااااول القطااااار )
 (:Obert and Duval, 1967نستخدم المعادلة التالية، حسع )

σcC = σc / [0.778 + 0.22* (D/L)] …(2) 
σcC( المقاومة ا ناطاطية المصححة لمنموذى :L/D = 1/1.) 

σc  2): المقاوماة ا نااطاطية لمنماوذى الاذ  تكاون هفعااد ≥L /D≥ 

1/3). 
Dقطر النموذى : 
L.طول النموذى : 

 

 

 ( توضح عممية فحص النماذج2لوحة )
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 (Anon,1977حسب )وتصنيفها  70H ،H9لآلبار قيم المقاومة النضطاطية غير المحصورة لصخور منطقة الدراسة  :2الجدول 

 D اسم النموذج

(m) 

L 

(m) 

D/L F 

(kN) 

المقاومة االنضغاطية غير 

 المصححة

σc (MPa) 

المقاومة االنضغاطية 

 المصححة

(MPa) 

 الوصف

H10 Unit-1, B-111,  0-

3m 

--- --- --- --- --- --- --- 

Unit-1, B-111,  3-

6m 

 قوية باعتدال 2.422 23430 88423 04822 0423 0408

Unit-1, B-111,  6-

10m 

--- --- --- --- --- --- --- 

H9 Unit-1, V-111,  0-

4m 

ضعيفة  408. 4484 3.438 .04 0450 0408

 باعتدال

Unit-1, V-111,  4-

8m 

--- --- --- --- --- --- --- 

Unit-1, V-111,  8-

11m 

--- --- --- --- --- --- --- 

Unit-1, V-111, 11-

15m 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

 Tensile strengthالمقاومة الشدية:    .2

دااي مقاومااة الصااخر  لقااو  الأااد هو السااحع المساامطة عميهااا ماان الخااارى 
ويمكاان هن يحصاال الأااد فطريقااة مفاأاار  واياار مفاأاار ، وفااي الصاااخور 
 تكاااااااون مقاوماااااااة ا نااااااااطا  هكبااااااار مااااااان مقاوماااااااة الأاااااااد عاااااااد  مااااااارات

(Griffin,2008،)  يجاااااد وتعااااد دراسااااة خاصااااية الأااااد فااااي الصااااخور وا 
مقاومتهااااا ااااارورية جاااادا  وذلااااك لتحديااااد مقاااادار اسااااتجافة المااااواد لمقااااوى 

وتصنج الصاخور ىلاى عاد   .(,2006الميكانيكية المسمطة عميها )عمي 
 ،(Deere and Miller, 1966هصااناف حسااع مقاومتهااا الأاادّية )

سامك و ( سام 8قطار ثابات ) ذا قرصاي ىوذنما(، وقاد تام تهي اة 3جدول )
( ASTM, D-3967,95,2004سم حسع المواصفة القياسية ) (2.5)

لحساااااع المقاومااااة الأااااادية فالطريقااااة البرازيميااااة ايااااار المفاأاااار  وقااااد تااااام 

قسام الهندساة المدنياة  -كمياة الهندساة  -الفحا في مختبر الكونكريات 
ماكنااة التحمياال جامعااة تكرياات. حياات يوااا  النمااوذى بااين صاافيحتي  –

فحياات ينصااج المسااتوى الناااتج ماان خطااي التماااس بااين النمااوذى وياازداد 
ثانياااة لطاياااة الوصاااول ىلاااى حالاااة الفأااال، /نياااوتن  (200الحمااال فمعااادل )

( 1-10) ويجاااع هن يحصااال الفأااال ففتااار  زمنياااة تتاااراوه باااين ،(3لوحاااة )
 (:3) دقا  . ويتم حساع المقاومة الأدية حسع المعادلة التالية

σt = 2p /π Dt ….(3) 

σt. المقاومة الأدية بوحد : 
Pقو  التحميل  :. 
Dقطر النموذى :. 
t.سمك النموذى : 

 

 

 
 ( توضح عممية فحص المقاومة الشدية لصخور تكوين الفرات في منطقة الدراسة3لوحة )

 

 H9ر مبئل يوضح نتائج فحص المقاومة الشدية لصخور تكوين الفرات في منطقة الدراسة :3جدول 
 D (m) t (m) P MN σt النماذج رقم األنبوب

Mpa 

 الوصف

H9 Unit-1, V-111,  0-4m 0.08 0.025 10.75 3.423 وسط 

 الجس الجيوتكنيكي الحقمي:  

Field geotechnical Logging 
اختفارياااة  ب ااارينفااااع الصاااخر  المساااتخرى مااان تااام اساااتخراى ووصاااج الم

(Boreholes(  فعماااا )ونقماااا  ىلااااى .( م، كمااااا فااااي جاااادول )22-20 )

المختباار لطاارض ىجاارا  الفحوصااات الجيوتكنيكيااة ذات العالقااة فمواااوع 
(، وفعاد ىجارا  الفحوصاات الحقمياة عماى المفااع .الفحت كما في لوحاة )

 Rock Quality Designationمثال ىيجاااد موأاار جااود  الصاخور
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(RQD) ( ونظااام تصاانيج الكتاال الصااخريةRMR)Rock Mass 

Rating system تاااام القيااااام بجولااااة ىلااااى المنطقااااة لطاااارض دراسااااة ،
الصخور المنكأفة لتكوين الفرات الجير  في الوديان المجااور  حيات ىن 

يار  ووصاج جيولاوجي المفاع الصخر  يمثل صخور تكاوين الفارات الج

دندسي لمصاخور لطارض معرفاة خاواا صاخور الموقا  فصاور  هوااح 
 عند دراستها من خالل المفاع والمكاأج السطحية.

 

 عدد آبار وأعماق وحدتي التكرير :4جدول 
 Borehole No. H9 H10 (7محطة )

Depth (m) 15 10 
 

 
 (Jomaah & Saleh, 2019) عمميات الحفروترتيب المباب في منطقة الدراسة( يوضح 4لوحة )

 

 Engineering Geological: الهندس   ي الجيول   وجي المس   ح

surveying 
حيااااات اجااااار  المساااااح الجيولاااااوجي الهندساااااي لصاااااخور تكاااااوين الفااااارات 

وتاام وصااج ( K3) المنكأافة فااي واد  الخفاجيااة المجاااور  لموقا  محطااة
( وتباين انهاا ذات لاون Anon, 1972, 1977) الصاخور اعتماادا  عماى
، ساطح التطبا  ساميك جادا ، التكاوينمان   سافلهصافر فااتح فاي الجاز  ا

مقاومااااة و (، SWومسااااافة الفواصاااال واسااااعة فاعتاااادال، والتجويااااة قميمااااة )
 (، ودااي ماان صااخورModerately strongالصااخر  عاليااة فاعتاادال )

 (.Limestoneالجير  ) الحجر
لااون الصااخور اخااار فاااتح،  التكااوين فيكااون ذا ماان عمااىهمااا الجااز  ا 

 Thickly bedded – thinlyنحيفاااة الاااى ساااميكة )الطفقاااات و 

bedded،)  واسعة، -ومسافة الفواصل متقاربة ( والتجوياة قميماةSW ،)
ومقاومة الصاخر  عالياة فاعتادال، وداي صاخور الحجار الجيار  الماارلي 

(Marly limestone). 
 طرق الجس الجيوتكنيكي الحقمي المستخدمة في هذه الدراسة:

 Rock Quality :(RQDطريق   ة تحدي   د نوعي   ة الص   خرة ) .7

Designation 

 Rockتعتباار دااذ  الطريقااة مهمااة فااي تقاادير طبيعااة الكتمااة الصااخرية 

mass  وتادخل كمعامال مهام فاي عااد  هنظماة لتصانيج الصاخور، وقااد ،

(، وداي عفاار  Deere, et al., 1967مان قببال ) طاورت داذ  الطريقاة
 Unعااان النسااافة باااين مجماااوع هطاااوال القطااا  المفابياااة ايااار المتجوياااة )

weathered cores( ذات األطاوال مان ،)سام ىلاى الطاول الكمااي 20 )
 (.، وحسع المعادلة:Deere, 1989لمفاع )مسافة الحفر( )

RQD=ᶘ Length of core pieces  > 10cm

  

/ Total 

length of core  *100  …(2) 

ومن خالل الجدول نالحظ قيم منخفاة جدا  ىلى منخفااة وتتاراوه باين 
ىلااى اااعج  (RQD)يمكاان هن يعاازى انخفاااض  (%.204 -% 8458)

طفقاااات الحجااار الجيااار . يمكااان تصااانيج الصاااخور عماااى هنهاااا  صاااخور 
ور لصااااااخ RQDواااااااح نتااااااا ج ي( 5ذات نوعيااااااة اااااااعيفة، والجاااااادول )

 الجير  لمنطقة الدراسة.الحجر 
 

لصخور تكوين الفرات في منطقة  RQDيوضح نتائج  :5جدول 
 H10 ،H9الدراسة لآلبار 

 % RQD اسم النموذج

H10 Unit-1, B-111,  0-3m 204. 

Unit-1, B-111,  3-6m 

Unit-1, B-111,  6-10m 

H9 Unit-1, V-111,  0-4m 8458 

Unit-1, V-111,  4-8m 

Unit-1, V-111,  8-11m 

Unit-1, V-111, 11-15m 



 2ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع
 

773 

 Rock Mass(: RMRنظ   ام تص   نيل الكتم   ة الص   خرية ) .2

Rating system 

(، ويادعى التصانيج Bieniawski, 1973اقتاره داذا النظاام مان قببال )
(، وُيسااااتخدم Geomechanical Classificationالجيوميكااااانيكي )

ىنأاا  مختماج المأااري  الهندساية دذا النظام لتقييم الكتل الصخرية عناد 
كاألنفااااق واألسااااس... ىلاااا ، وماااان ىيجابيااااات دااااذا النظااااام اعتماااااد  عمااااى 

 Hoekالعدياد مان المعاامالت ذات العالقاة بخاواا الكتماة الصاخرية )

et al., 1995) نظااام تصاانيج كتاال الصااخور تبااين  (8,7ول )اجااد، و
(RMR،) (Bieniawski, 1989). 

لتصانيج الكتمااة الصاخرية فاسااتخدام نظااام دنااك سااتة معاامالت تسااتخدم 
(RMR:ودي ) 

 Unconfined Uniaxialالمقاومة ا ناطاطية اير المحصور   .2

Compressive Strength of Intact Rock 

 Rock Quality(  RQDموأااااااار جاااااااد  الصاااااااخور ) .5

Designation 

 Condition of discontinuitiesحالة ا نقطاعات    .3

 Ground Water conditionsحالة الميا  الجوفية    ..

 Orientation of discontinuitiesاتجادات ا نقطاعات   .2

 Orientation ofاتجاداااااات هو وااااااعية ا نقطاعاااااات    .8

discontinuities 
( فاااان الكتماااة الصاااخرية تتقسااام ىلاااى عاااد  RMRعناااد تطبيااا  تصااانيج )

 .(8( كما في الجدول )Bieniawski, 1989وحدات )
 

 (Bieniawski, 1989) (،RMR)نظام تصنيل كتل الصخور  :6جدول 
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 .H10لمنطقة الدراسة لمبئر  RMR(، تقييم الكتمة الصخرية (Unit-1, B-111, 0 -10m :7جدول 
Rating Specifications No. 

5 UCS = 14.478 MPa 7 

3 RQD = 10.9% 2 

3 Spacing of discontinuities <60 mm 3 

50 Condition of discontinuities slightly rough surfaces separation < 1mm, slightly weathered walls 4 

22 Ground water condition –completely dry 5 

0 Rating adjustment for joints orientation in Foundations, very avowable 6 

43  

(Fair  rock) 

RMR  

 Class number III 

Cohesion of the rock mass 200-300 (KPa) 

Friction angle of the rock mass (25-35) (deg) 

The joints in the study area are perpendicular to the bedding plane which are horizontal, these 

properties of joints cause weak of rocks but  no sliding 

 * فسبع التجوية العالية قمت المسافة بين مستويات التطب .
 

 H9لمبئر  لمنطقة الدراسة RMRتقييم الكتمة الصخرية  (Unit-1, V-111, 0-15m) :8 جدول
Rating Specifications No. 

5 UCS = 9.018 MPa 7 

3 RQD = 8.26% 2 

3 spacing of discontinuities <60 mm 3 

50 Condition of discontinuities slightly rough surfaces separation 

< 1mm highly weathered walls 
4 

22 ground water condition –completely dry 5 

0 rating adjustment for joints orientation in Foundations very avowable 6 

.3 

(fair rock) 

RMR  

 Class number III 

Cohesion of the rock mass 200-300 (KPa) 

Friction angle of the rock mass (25-35) (deg) 

 * فسبع التجوية العالية قمت المسافة بين مستويات التطب .
 

 الخواص البتروغرافية:
 

 
 ( توضح مكونات الحجر الجيري لتكوين الفرات تحت المجهر المستقطب6لوحة )

A. د  سحنة الحجر الجير  تحتو  عماى نسافة عالياة مان الفتاات الاداخمي والحبيفاات األحيا ياة ايار الواااحة فسابع تأثرداا فالعممياات التحويرياة كاعاا
 .ppl.  (4*10) X,، Unit-1, B-111,  0-3m , H10التبمور والدلمتة 

B.  سحنة طينية خالية من المتحجراتppl.  (4*10) X, ، Unit-2, B-111,  6-10m H10,. 
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 المناقشة
ماان خااالل الخااواا البتروفيزياويااة لمتكااوين تبااين لنااا دناااك اخااتالف فااي 
دااذ  الخااواا د لااة عمااى تااأثير التكااوين فالعمميااات التحويريااة كالدلمتااة 
واعااااد  التبماااور وداااذا التطيااار فاااي قااايم الخاااواا البتروفيزياوياااة ادى الاااى 
تطير الخواا الميكانيكية لصخور التكاوين وداذا التاأثر فاالخواا سابع 

وقاااايم نظااااام تصاااانيج الكتمااااة  (RQD)قاااايم موأاااار جااااود  الصااااخور قمااااة 
الذ  يأخاذ بنظار ا عتفاار خاواا الكتماة الصاخرية  (RMR)الصخرية 

والتااااي دااااي ماااازيج ماااان خااااواا الجااااز  السااااميم ماااان الصااااخر  وخااااواا 
وداااااي تقااااا   (3.)فاااااي المحطتاااااين  (RMR)ا نقطاعااااات، وكانااااات قااااايم 

وتماسااكها ، (Fair rock)ااامن الصاانج الثالاات ا  صااخور اااعيفة 
( كيمو فاسكال، وزاوية ا حتكاك الاداخمي لمكتماة 300-500يتراوه بين )

 .(32-52الصخرية تتراوه بين )
 الستنتاجات

هظهر المسح الجيولوجي هن التكوينات المنكأفة في منطقة الدراساة  .2
( وداااااي تكاااااوين عنااااا  وتكاااااوين الفااااارات 03/038وبواااااا  هفقاااااي تقريفاااااا  )

الرباااااعي وهن الوديااااان مساااايطر عميهااااا فاإلااااافة ىلااااى ترساااافات العصاااار 
 بواسطة الكسور الموجود  في المنطقة حسع المأاددات الحقمية.

ا ختالفات في الخواا الجيوتكنيكية لصاخور منطقاة الدراساة يادل  .5
 عمى عدم استقرار الترسيع فيها.

ىن صااخور منطقااة الدراسااة تااأثرت فأااكل كبياار فالتجويااة والعمميااات  .3
تااااي هدت ىلااااى رفاااا  قاااايم المسااااامية وا متصاااااا التحويريااااة كاإلذافااااة وال

وخفاض قاايم المقاومااة ا ناااطاطية ايار المحصااور  فااي فعااض النماااذى، 
همااا ىعاااد  التبمااور فااأدت ىلااى تقمياال نساافة الفرااااات والتااي هدت ىلااى زياااد  

 قيم المقاومة ا ناطاطية وتقميل نسفة المسامية ونسفة ا متصاا.

د لااة ( 3.( )الصااخرية نظااام تصاانيج الكتمااة) RMR ةقيماا كاناات ..
عمى عدم الحاجاة ىلاى التحأاية عناد ىنأاا  المصافى ى  فاي حالاة وجاود 

 التكهفات فيجع تحأيتها.

ىن صاخور منطقاة الدراساة جياد  كصاخور هسااس مان ناحياة تحمال  .2
اإلجهاااادات الناتجاااة مااان ثقااال منأاااأ  وحااادات التصااافية، حيااات هن الجهاااد 

 ميكافاسكال. (2المسمض من قبل منأأ  المصفى   تتجاوز )

 معاماااااال تحديااااااد نوعيااااااة الصااااااخر ( تراوحاااااات بااااااين) RQD ىن قاااااايم .8
ه  ىنهاااا مااان ااااعيفة ىلاااى ااااعيفة جااادا  حساااع ( %.204 -% 8458)

 فسبع كثر  الكسور فيها.( Deere and Miller, 1966) تصنيج

هظهااااار المساااااح الجيولااااااوجي الهندساااااي هن طفقااااااات تكاااااوين الفاااااارات  .4
( درجااات فاتجااا  الأااامال 3ر )المنكأاافة فااي األوديااة هفقيااة وتميااال فمقاادا

الأرقي وذات لون هصفر فاتح في الجاز  األسافل مان التكاوين، وطفقاات 
( SW) سااااااميكة ومسااااااافة الفواصاااااال واسااااااعة فاعتاااااادال وقميمااااااة التجويااااااة

 ومقاومتهاااااااااااا عالياااااااااااة فاعتااااااااااادال وداااااااااااي صاااااااااااخور الحجااااااااااار الجيااااااااااار  
(Limestone.) 

والطفقاااات همااا الجاااز  األعماااى ماان التكاااوين فيكاااون ذا لااون هخاااار فااااتح 
واسعة فاعتادال ومتوساطة  -نحيفة ىلى سميكة ومسافة الفواصل متقاربة 

 ومقاومتهاا قميماة فاعتادال وداي صاخور الحجار الجياار  ( MW) التجوياة
 (.Marly limestoneالمارلي )

 التوصيات
دراسة التكهفات المنتأر  في منطقة الدراسة وتحدياد مقادار التحأاية  .2

 الذ  تحتاج .

ميااا  الجوفياة عمااى طفقااات األساااس لماا لاا  ماان تااأثير دراساة تااأثير ال .5
 سمبي عمى خواا الكتمة الصخرية.

التااي يمكاان ان تتساارع الااى نطاااق  دراسااة تااأثير المأااتقات النفطيااة .3
 مخواا الجيوتكنيكية  لصخور منطقة الدراسة.ل ا سس

اجاااارا  دراسااااات جيوتكنيكيااااة ذات عالقااااة فأسااااتخدام دااااذ  الصااااخور  ..
والصناعية حيات انهاا منكأافة فاي الودياان المجااور  لألاراض ا نأا ية 

قسم منها مستطل من قبل ا داالي ألااراض ، و ويمكن استطاللها فسهولة
 البنا .

از  ماان وجااود احتاار  كاااجرا ساااس اجاارا  عمميااة التحأااية لمنطقااة األ .2
 سس.الفجوات امن نطاق األ

 المصادر
مقارنة الكسور الممتوية واير الممتوياة ، 1988)الجبور ، دمحم راأد ) .2

 .5.، كمية العموم، جامعة فطداد، افي العراق، رسالة ماجستير
عماااي، مقاااداد حساااين وحجااااع، فاسااام رأاااد  والجساااار، سااانان داأااام  .5
والنأاااار، جامعااااة (: الجيولوجياااا الهندسااااية، دار الكتااااع لمطفاعاااة 2..2)

 ا. 248فطداد ، 

(، التقيااايم الجيااااوتكنيكي لصااااخور 5022ماجااااد سااااعيد دمحم ) ،خااااير .3
أاااااامال ااااااارع العااااااراق لمعرفااااااة ماااااادى  -واد  الثرثااااااار قاااااارع الحااااااار 
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Abstract 
The study aims to knowledge the validity of Eufhrates formation rocks in station (K3) as a foundation for oil 

refinery in addition to finding some geotechnical properties and performing geo engineering description for 

rocks where two stations representing the study area were selected to determine their suitability as a basis for the 

origin of an oil refinery.    

The geological survey showed that the formations exposed in the study area, in a horizontal attitude, are Anah 

and Euphrates Formation in addition to quaternary deposits. 

The engineering geological survey showed that the rocks of the Euphrates formations are a light yellow color in 

the lower part of the formation, thickly bedded. Spacing between joints are moderately widely spaced, slightly 

weathered (SW) and their strength is moderately strong (which are limestone rocks). The upper part of the 

formation is (light green in color, the layers are thing to thickly bedded, and the spacing of the joints are closely - 

moderately widely spaced, moderately weathered (MW) and moderately strong in strength), which are Marly 

limestone. 

The petrographic examinations showed that the rocks of the study area have unclear minerals due to their being 

affected by major diagensis processes such as dolmatization and recrystallization. 

Geotechnical values ranged for dry density (1.649 gm / cm
3
-2.468 gm / cm

3
), absorption ratio (2.351-25.31) , 

unconfined compressive strength (9.08-14.55MPa), tensile strength (3.423  MPa), Rock Quality Designation 

(RQD) 8.26% - 10.9%), (RMR) rock mass classification system (43) which indicate Fair rock. 

The rocks of the study area are considered good as foundation rocks in terms of bearing the stresses resulting 

from the weight of the refinery. The RMR classification system indicates that no grouting is required when 

constructing the refinery, except in the case presence of cavities that must be need grouting. 
 


