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 الممخص

العممراقا المم  اجممرام تق مميم وب سمي ج مموط يي لتممرل سممطصية تجمممبت التق مميم الج وال ب سممي    /مم ح المم  ن تمم حصممت لتممرل م تم ممة مممن م/مم   ب جمي  
( 3( ترطممة ممو ممة  3( بممالج ترطممة  6الج وتكبيكيممة ل مملت التمرل الا اعتممم ت ال راسممة  الم  اجممرام حصو/ممات ح ةياييمة وكيماييممة لمتعممرا عمم  ال /ممايت 

بطقممة ترطممة ر ممر ممو ممة  حقمم  تعمملر حص/مم ا الب مما ملمميعة يممالموا  ال ا مم روكارطوبات( ، حقمم  اظ ممرت بتممايأ التصم ممف الصجمممي الصب بممي يمم ن الترطممة حممي م
%(ا أظ مرت بتمايأ صم و  اترطريمن يم ن الترطمة 12.6%(، الرممف  28.8%(، الطم ن  58.5لغرين  ال راسة اصجام صب يات ا الباعمة تكون م تم ة بسية ا

(% ا قميم مجمموع 02-81( ا ويالبسية  لمتصال مف الكيماييمة حقم  تراوصمت بسمية الجمي  بم ن   MLالواطية   ةالباعمة من بوع الترطة الغريبية لات الم وب
بممم ن  ي(% ا حيمممما تراوصمممت قممميم اال  ال  ممم روج ب2210-2201وصمممت بسمممية المصتممموب العجمممو  بممم ن  (%ا ترا30-03االمممم ح الملايمممة تراوصمممت بممم ن  

 (% ا9277-1220 
 

 المقدمة -8

 لغمممرض والجمممرورية الم ممممممممممة األولويمممات ممممن وب سممميا الترطمممة  راسمممة تعممم 
 حممي  الم تم ممة المعموممات ومملت وتوظ مم  ال ب سمية /مم ات ا عممم  التعمرا
 المعممممم بي مصتواوممممما  راسمممممة عمممممن حجممممم  ال ب سمممممي اسمممممت  ام ا ت/مممممب  
 حممممي مب مممما االسممممت ا    جممممر   للممممن عممممم  واعتممممما ا الم تم ممممة ومكتب ات مممما
  .الم تم ة ال ب سية الملاريع
 مجممممممع تجمممممم ال الجممممم مة ال/مممممباعية المممممم ن ممممممن ب جمممممي م  بمممممة تعممممم 

 واألسممممم   الةيمممموت م ممممف المبلمممم ت يقيممممة عممممن حجمممم  الب طيممممة الم/مممماحي
 . اوالصرارية

 سبويا البرام ف م   ن ح  ا يكرر ص ث االكبر وي الم/احي تع  
الترطممممة حممممي العممممراق ت تممممم  مممممن مكمممممان إلمممم    ممممر سمممموام مممممن الباصيمممممة 
الج ولوجية أو ممن الباصيمة ال ب سمية والمل  سمبي  طمرق تكويب ما والع قمة 
بممم ن مكوبمممات الترطمممة و/ممم ور األسممما  يجممماا إلممم  للمممن عواممممف بقمممف 
الترطمممممة والتممممم   رات المبا يمممممة ممممممن مبطقمممممة إلممممم  أ مممممرب   ابمممممت والعلمممممو، 

ي بممممم  أ  تغ مممممر ح ةيمممممايي أو  -الترطمممممة   (ا يمكمممممن تعريممممم  تمممممموث8773
أو وممو ال سمما  كيميممايي لمترطممة والممل   تسممبل عبمم  عرقمممة حممي اسممتغ ل ا 

الممل  ي/مم ل الترطممة حيغ ممر /مم ات ا و وا/مم ا الطبيعيممة أو الكيمياييممة أو 
الص ويممة يلممكف  جعم مما تمم  ر سمممياا ي/ممورت ميالممرت أو ر ممر ميالممرت عممم  

 Adams andوص مموان وبيممات،  ممن يعمميو حمموق سممطص ا مممن ابسمان 

Eckenfelder,1974ا  ) 

 ا اريمماا جمممن مصاحظممة /مم ح المم  ن قجممام ب جممي تقممع مبطقممة ال راسممة
(  وعمممن كمممم 082، وييعممم  م/ممم   ب جمممي عمممن يغممم ا   م/ممم   ال/ممممو  
لمال م  بمة ب جمي حمي لممال  كم( 4كم( وعم  يع    42تكريت تقرييا  

وب سمط  اليصمر  الجبمابي، م( عن مسمت 115ارت اع  ا تقع عم  العراق 
وم/م    2و1(ا تركةت ال راسة الصالية حي م/   / ح ال  ن0222

 موقعية لمبطقة ال راسةا مريية( 8-8اللمال كما حي اللكف  
 المصطات المم مة ب ن  طي طول و ايرتي عرض 

 32َ0ًً°43-28ََ0ً°43 لرقاا 
 1َ0ًً°35-30ًَ 59°34 لماالا 

الج وتكبيكيمة لتمرل موقمع م/م   ال/ممو  ت  ا  راسة يعض ال موات 
الممو مممة ور مممر الممو مممة يمممالب ق ال مممام وملمممتقات ، جمممرام االعممممال الصرطيمممة 
ص/مممف تممم م ر لجمممةم كب مممر ممممن ال ةابمممات واالباب مممل والببممم  التصتيمممة حمممي 
الم/   مما ا ب الم  تسمرل المب ق وملمتقات  وصم وث تمموث ا مر يلمكف 

 تطممل  راسمت ا ومعرحمة  موات الترطمة كب ر عم  المبلم   ال ب سمية ممما 
 وللن يع  مطايقت ا مع الموا/ ات القياسية لم صت والموا  اال  ةيايية 

ان التكويبات الج ولوجية المبكل ة التي تصميق مبطقمة ال راسمة تعمو  الم  
( المتم ممممة بتكممموين Middle Mioceneع/مممر الما وسممم ن االوسمممق  
( المتم مممة بتكممموين Upper Mioceneال تصممة ، والما وسمم ن االعمممم   
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ابجابمممة وان معظمممم مبطقمممة ال راسمممة أو الجمممةم االكبمممر مب ممما تبكلممم  حيممم  
 ( ا  Quaternaryترسيات عاي   لمع/ر الرطاعي  

رواسمممل الع/مممر الرطممماعي ان ترطمممة ب جمممي ممممن بمممواتأ التعريمممة لم/ممم ور 
الرسمموطية المبتلممر  حممي المبطقممة والسمميما /مم ور سمسمممة مكصممول وأوم مما 

ما وسممممم ن والمتم ممممممة يال/ممممم ور الجيسمممممي  وال/ممممم ور /ممممم ور ع/مممممر ال
الج ريممممة والط بيممممة لتكمممموين ال تصممممة وال/مممم ور الرمميممممة والط بيممممة لتكمممموين 

(ا ص ممممث تكممممون ترطممممة لممممركة م/مممماحي 0280أبجابمممم   /ممممال  وا ممممرون، 
 اللمال لات ب   المستوب الرسوطيا

( ال ممممممممموات ال ب سمممممممممية لممممممممميعض التمممممممممرل Nashat ،1990 ر    - أ
تمع ر(  ب ن ت   ر رسمف الترطمة  -ب جي  –ال ور الجيسي  حي مباطق    

وما  راحق  من لويان الجمي  عمم  يعمض ال موات ال ب سمية لمترطمة وجم  
ي ن لويان الجي  ورسم  من الترطة  ؤ   ال  بق/ان كب مر حمي مقاوممة 

 القت وال  ص/ول وبوط كب ر ج اا ا

(،  راسة يعض ال موات الج وتكبيكيمة 0283الترا، لؤ  موس ،   - ل
لمممممال  –ب جممممي  –رسمممميات اللممممرا الب ريممممة حممممي المبلمممم ت ال/ممممباعية لت

كميممة العممموم  –العممراق، رسممالة ماجسممت ر ر ممر مبلممور  ا جامعممة تكريممت 
 ا  96ت

( صسمال مؤلمرات التمموث والم ماطر 0289قام  مصمو ، وَا مرون،  - ت
 ال/صية لمعبا/ر ال ق مة حي الترطية السطصية لم  بة تكريت ا

 

 
 (  مرئية موقعية لمنطقة الدراسة1الشكل ) 

 

 العمل طرائق  -2
إلبجممممممماة ال راسمممممممة، وتتجممممممممن الجممممممموالت  تعممممممم  ممممممممن المراصمممممممف الم ممممممممة

االسممتط عية حممي مبطقممة ال راسممة لغممرض التعممرا عممم  المبطقممة موقعيمماا 

والوجع الج ولوجي حج ا عن ا تيار المصطات وتص    موقع ما بج ماة 
( 8(سممم الجمم ول  82-2ويعمممق   (GPS)بظممام تص  مم  المواقممع العممالمي 
 تص    مواقع أ ل البمالجا

    

 ( احداثيات مواقع أخذ النماذج1الجدول )
 Yتشميل  Xتشريق  ملوث ملوث / غير مكان النماذج رمس النموذج ت

8 A 032073323 35.000658 ملوث مصفى الشمال 

0 B 032071203 34.996138 غير ملوث مصفى الشمال 

3 C  032382363 302777098 ملوث 0مصفى صالح الدين 

0 D  032383601 322226278 غير ملوث 0مصفى صالح الدين 

2 E  032303308 32228337 ملوث 8مصفى صالح الدين 

6 F  032383208 32228337 غير ملوث 8مصفى صالح الدين 
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تممممم البمممم م بت  يممممة البمممممالج ببوع  مممما المممممموث ور ممممر المممممموث لم صو/ممممات 
والتصال ممف الم تم ممة، ال تؤ ممل ع بممة ال صممت مممن البمممولج اال/مممي وللممن 

ل راسممممة  المممم  اجمممةام لتوةيع مممما عمممم  الم تبممممراتبتقسممميم بمممممولج ال صمممت 

ال مممممموات ال ب سممممممية لمتممممممرل وتقمممممميم /مممممم ص ت ا وتتجمممممممن ال صو/ممممممات 
ا ( موقمممممممممممممممع بممممممممممممممممولج الترطمممممممممممممممة والممممممممممممممممام0  الجممممممممممممممم ول  ال  ةياييمممممممممممممممة

  
 ( موقع نموذج التربة والماء2الجدول )

 موقع الفحص نماذج التربة الفحوصات ت
 الورشة في قسم الجيولوجي -كمية العموم -تكريت جامعة  غير مموثة الفحوصات الفيزيائية 1
 قسم الهندسة الكيمياوية –جامعة تكريت  غير مموثة الفحوصات الكيميائية 2

 

  الوزن النوعي  2-1
الممموةن البممموعي لمترطمممة ومممو  مممميق ممممن مكوبمممات الرممممف والغمممرين والطممم ن 

( وكابممت 3المعمومممة حممي الجمم ول   المع بيممة والتممي تكممون جمممن الصمم و 
( الترطمممة ر مممر الممو مممة عجممموياا ، B, D, F البتمممايأ لمبممممالج ال   مممة 

 ( 0298 – 0263تراوصت قيم الوةن البوعي حي موقع ال راسة ب ن  
 
 
 

 ( نتائج الوزن النوعي لمنماذج غير المموثة عضويا  3الجدول )
 الوزن النوعي النماذج ت
1 B 2663 
2 D 2672 
3 F 2671 

 

 : Moisture Contentالمحتوى الرطوبي    2-2
%( ص مث كابمت اقمف قيممة 13.7-11.2تراوصت قيم المصتوب الرطموطي  

 ( ا  0الج ول   ،( F( واعم  قيمة حي البمولج  Bحي البمولج  

 ( يمثل المحتوى الرطوبي لنماذج منطقة الدراسة4جدول )
 وزن االناء النماذج التسلسل

 )غم(

 المحتوى وزن االناء + وزن التربة جافة )غم( وزن االناء + التربة )غم(

 الرطوبي)%(

1 A خلفات العضويةمملوث بال 

2 B 55 1295 992 11.2 

3 C خلفات العضويةمملوث بال 

4 D 55 1375 1242 11.3 

5 E خلفات العضويةمملوث بال 

6 F 55 1382 1222 13.7 
 

 : التحميل الحجمي بطريقة الهايدروميتر   2-3
( بسممية Bعممن طريممق بتممايأ التصم ممف الصجمممي لمبطقممة ال راسممة لمبمممولج  

Sand   وبسممممية 2وممممي )%Silt    وبسممممية 62وممممي )%Clay  ومممممي
ومممي   Silt%( وبسممية 82ومممي   Sand( بسممية D%(، البمممولج  32 
 Sand( بسمممية F%( ، البممممولج  0722ومممي   Clay%( وبسمممية 6222 

 %( ا26وي   Clay%( وبسية 54وي    Silt%( وبسية 20وي  
 

 
 B( محطة رقم 2الشكل )

 

 
 D( محطة رقم 3الشكل )

 

 
 F( محطة رقم 4الشكل )
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 : Atterberg Limits Testفحوصات حدود اتربيرك  2-4

  وممي الصمم و  التممي ألممار Atterberg Limits Testصمم و  اترط ممرن 
م ووممملت الصممم و  ومممي صممم  السممم ولة وصممم  8788إل  ممما العمممام اترط مممرن عمممام 

، ممممن  ممم ل حصمممت صممم  السممم ولة وصممم  ال وبمممة ومعاممممف الم وبمممة  الم وبمممة
 ا  (F, D, B)الل  اجر  عم  البمالج ال   ة وي 

 

المدونة وحد السيولة وفعالية التربة ومعامل السيولة ومعامل القوام ويتم تصنيف التربة عمى أساس الجدول ( قيم معامل المدونة وحد 3الجدول )
 ويتم تصنيف الجدول عمى أساس التصنيف الموحد

 رقم البمولج P.Iمعامف الم وبة  %P.Lص  الم وبة  %L.Lص  الس ولة  Aت/ب   حعالية الترطة  ت/ب   الترطة صسل الت/ب   الموص 
 A لم تجر  ال صو/ات ل ا كوب ا ترطة ممو ة عجوياا 

CL 0.78 02 14.5 03222 B 

 C لم تجر  ال صو/ات ل ا كوب ا ترطة ممو ة عجوياا 

ML 0.72 03 15.1 08207 D 

 E لم تجر  ال صو/ات ل ا كوب ا ترطة ممو ة عجوياا 

ML 0.90 02 15.2 03201 F 
 

 Chemical Analysisالتحاليل الكيميائية  2-5
تلمممف ال صو/ممات الجممرورية التممي مممن الم ممروض أجراؤومما لتقمم  ر بسممية 
الممموا  الجممار  حممي الترطممة والمممؤ ر  عممم  السمممون ال ب سممي لمم  والتممي تممؤ ر 

واألمم ح القابممة لمملويان  ترك ب ماب وروا عم   موات المموا  ال ا ممة حمي 
 ا ور روا PHواال  ال   روج بي  جي والموا  العجوية ومصتوب ال

 ( نتائج التحاليل الكيميائية لترب منطقة الدراسة4جدول )
Ph Organic TDS% Gyp.% Sample الفحص 

 B 8محطة  81 03 2210 8.04

 D 0محطة  06 30 2201 9277

 F 3محطة  00 02 2206 1228
 

 المناقشة
لات الع قممة والج ممات  لممموةاراتالتو/مميات  تو/ممي ال راسممة يالع  مم  مممن

 - وعم  البصو االتي
إجرام تب  ف كامف لمترطة الممو مة واسمتب ال ا بترطمة  اليمة ممن الجمي   -8

واالممم ح إلقامممة عم  مما ا  مبلمم   ، ولمترطممة الغ ممر الممو ممة تغم مم  الترطممة 
السطص مممممة أو اسممممتب ال الجممممةم العمممممو  مب مممما، يصسممممل المسممممتوب المصمممم   

لممة مممن التممرل الط بيممة ال اليممة مممن األممم ح لقاعمم   المبلمم ت، يطيقممة عاة 
 م ب   األس  ا  تم أو عم  وحمق ما يقرر 3والموا  العجوية و يسمن

إجرام تصريات ج وتكبيكيمة  قيقمة  ا مف اللمركات ال/مباعية المةممع  -0
ابلاوا حي المسمتقبف وتص  م  بسمية الجمي  حمي الترطمة المقاممة عم  ما وملت 

 المبل   ا 

 ك مممر لمبطقمممة ال راسمممة تلممممف  راسمممة تمممموثأجمممرام  راسمممة ت /ممم مية إ -3
حمممي    روممما عمممم  العمممامم ن مميمممات وال ممموام وتول الترطمممة ي/مممور  اوسمممع وا ق

 لركة م/احي اللمال   ب جي ا

التوسمممممع حمممممي  راسمممممة التمممممموث يلممممممف المبممممماطق السمممممكبية والةراعيمممممة  -0
، البجوار ( حي ب جي /م ح  622 مكصول، المجمع السكبي  المجاور 
 ال  ن ا

/ممميابة كاحممممة االباب مممل واالصممممواض  ا ممممف لمممركة م/مممماحي اللمممممال  -2
المتم مممممممة يمممممممام اللممممممرل  واالط ممممممام والمجممممممار  واصممممممواض المعالجمممممممات 

 الميكابيكية والكيمياوية وال  ةياوية واليا ولوجيةا

الصمم  مممن طممرح مممام الم م ممات ال/ممباعية التممي ت/مماصل العمميممات  -6
وترلمميص ا المم  الميمما   االبتاجيممة  ون معالجت مما لتجبممل االجممرار يالترطممة

الجوحيممة حجمم  عممن تعممرض الكايبممات الصيممة ل مما يطريقممة ميالممر  او ر ممر 
 ميالر ا

عممممم م اسمممممت  ام الممممممام العممممملل حمممممي رسمممممف االببيمممممة او ر  الصممممم ايق  -9
لجممممان تقم مممف الايمممة الجمممي  الموجمممو  حمممي مبطقمممة ق ممم  ال راسمممة  لمممركة 

 م/احي اللمال   ب جي(
 االستنتاجات

 لت قيم الوةن البوعي المت اوتة عمم  عم م تجماب  الترطمة أل تكمون   - أ
القيممة أعمم  يالبسمية لمترطممة الباعممة مقاربمة يالترطممة ال لمبة وتراوصمت قمميم 

( ا وعمم م التجمماب  2.7-0263المموةن البمموعي حممي مبطقممة ال راسممة بمم ن  
يعممممو  المممم  الوسمممممق الباقممممف لمترطمممممة  عوامممممف طبيعيمممممة ، الريمممماح االمطمممممار 

 را عوامف /باعية ،ت  ف اليلر يالعمميات ال/باعية(ااالب ا

ان وجممو  المممام  %(8328-8226تراوصممت قمميم المصتمموب الرطمموطي   - ب
يقممممف ممممن المقاوممممة الق/مممية ومقاوممممة االصتكمممان الممم ا مي بممم ن صب يمممات 

 ا الترطة

 Sand( بسممية Bبتممايأ التصم ممف الصجمممي لمبطقممة ال راسممة لمبمممولج   - ت
%(، 32وممممممي   Clay( وبسممممممية %62وممممممي   Silt%( وبسممممممية 2وممممممي  

%( 6222وممي    Silt%( وبسممية 82وممي   Sand( بسممية Dالبمممولج  
وممممممممي  Sand( بسممممممممية F%( ، البمممممممممولج  0722وممممممممي   Clayوبسممممممممية 

%( ا مممن 26وممي   Clay%( وبسممية 54وممي    Silt%( وبسممية 20 
م صظممة البسممل التممي لكممرت حممي اعمم ت ب صمما ان بسممية الممموا  الباعمممة 

 Siltكابت عالية ا ان معظم ترطة مبطقة ال راسة كابت من بموع الغمرين 
يقميم   Clay،  م الجةم الط بمي  %(62-20ص ث بمغت قيمت ا صوالي  

اقممف بسممية مقاربممة مممع  Sand، ب بممما الجممةم الرممممي %(32-06صمموالي  
 ا   %(02-2ةام اال رب لبمالج مبطقة ال راسة ال بمغ صوالي  االج

-03( لترطممة مبطقمممة ال راسمممة ممممن  L.Lتراوصممت قممميم صممم  السممم ولة   - ث
( حممي صمم ن الصمم  D%( حممي البمممولج  03الا كممان الصمم  اال بمم    %(02

(، ي/مممور  عاممممة ب صممما ان قممميم B,F%( حمممي البممممولج ن  02االعمممم   
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ياب ممما ترطمممة ر مممر متماسمممكة ، ان  صممم  السممم ولة ومممي قم ممممة وطمممللن تو/ممم 
%( وي ترطة ر ر متماسمكة،  رجمع 32الترل لات ص  الس ولة اقف من  

السممبل حممي للممن المم  ان ترطممة مبطقممة ال راسممة تصتممو  عممم  بسممية عاليممة 
من الصب يات الباعمةا يالبسية لممواقع التمي تكمون ح  ما االصجمام الباعممة 

 %(02-02صم  السم ولة   وي الساي   الل  يكون لم  تم   ر ميالمر عمم 
-08207( حمممممي مبطقمممممة ال راسمممممة  P.L، تراوصمممممت قممممميم  ل مممممف الم وبمممممة  

( حممممي Dحممممي البمممممولج   %(08207الا كممممان الصمممم  اال بمممم    %(03222
( بسممممتبتأ اب مممما ترطممممة Bحممممي البمممممولج   %(03222صمممم ن الصمممم  االعممممم   

-8202( حمي مبطقمة ال راسمة  P.Lمتماسكة ، تراوصت قيم صم  الم وبمة  
( والصممممم  B( حممممي البمممممولج  %8202الا كممممان الصمممم  اال بمممم    %(8220

( A( ، تراوصممت قمميم حعاليممة الترطممة  F%( حممي البمممولج  8220االعممم   
%( 2290الا كمان الصم  اال بم    %(2272- 2290حي مبطقة ال راسمة  

( ومممممن F%( حممممي البمممممولج  2272( والصمممم  االعممممم   Dحممممي البمممممولج  
 رطة متساوية ال عالية االمعطيات الموجو   بستبتأ اب ا ت

التصال ممممممف الكيمياييممممممة لتممممممرل مبطقممممممة ال راسممممممة لممممممممت ال صو/ممممممات  - ج
الكيماييمة تبمم ن ممن تصم ممف البمممالج ان قميم المصتمموب الجيسمي تراوصممت ممما 

، مجموعة االم ح الملايمة ص مث وجم  ان اعمم  قيممة  %(06-81ب ن  
 D%( حمممي البممممولج 30لألمممم ح الملايمممة جممممن مواقمممع ال راسمممة بمغمممت  

%( ، حممي صمم ن بمغممت اعممم  قيمممة B  03ب بممما اقممف قيمممة حممي البمممولج 
 B%( حمي البممولج 2210لمموا  العجوية حي البمالج الم روسة كابمت  

، تبمممم ن مممممن  D%( حممممي البمممممولج 2201وأ بمممم  قيمممممة لمممممموا  العجمممموية  
،  %(06-81تصم ف البمالج ان قيم المصتوب الجيسي تراوصت مما بم ن  

لايمممة تبممم ن ممممن تصم مممف البممممالج تراوصمممت مممما بمممم ن مجموعمممة االمممم ح الم
، تراوصمممممت البسمممممية الميويمممممة لممممممموا  العجممممموية  حمممممي ترطمممممة  %(03-30 

حمي  pH، قميم ال المة الصامجمية   %(2210-2201مبطقة ال راسة بم ن  
 ( ا1220 – 9277ترطة مبطقة ال راسة حق  تراوصت ما ب ن  

 المصادر
  اسمممم  الج ولوجيمممما 8773 ابممممت، كبابممممة ،، العلممممو، ، عمممممر، ، -

 تا331جامعة المو/ف،  –والبلر   لمم ب س ن،  ار الكتل لمطياعة

(، معالجمممممة ميمممممات حجممممم ت 0222الجبمممممابي، ج ممممما  ليمممممال مصمممممف   -
واسممت  ام ما حممي بمممو يعممض المصا/مم ف الصقميممة،  م/ممبع ن حممي ب جممي

 اطروصة  كتورات ر ر مبلور  ، كمية العموما جامعة المو/فا 

/مممال ، /ممميار عبممم  ل، كممماظم، ل تمممة سمممممان، جمعمممة، ميسمممر ،،  -
مصممممممممو  ،مصممممممممو  عمممممممةت، عبمممممممو ، ، رالممممممم ، ةران، رممممممماة  عطيمممممممة، 

ي م  بمة ب جمي (،  راسة ملاكف ارت اع مباس ل الميات الجوحية حم0280 
والت/مماميم المقترصممة ل  جمم اا المكتممل االستلممار  العممممي ،كميممة العممموم 

 ،جامعة تكريت، تقرير تقبي  ا مي ،ر ر مبلورا 

(،  راسة يعض ال موات الج وتكبيكيمة 0283الترا، لؤ  موس ،   -
لمممممال  –ب جممممي  –لترسمممميات اللممممرا الب ريممممة حممممي المبلمممم ت ال/ممممباعية 

كميممة العممموم  –ر مبلممور  ا جامعممة تكريممت العممراق، رسممالة ماجسممت ر ر مم
 ا96ت
مصممممو  حاجمممف عبممم  ، ل تمممة سمممممان كممماظم ، رممماة  عطيمممة ةران ،  -
(  راسممة صسممال مؤلممرات التممموث والم مماطر ال/ممصية لمعبا/ممر 0289 

ال ق مة حي الترطة السمطصية لم  بمة تكريمت، قسمم عمموم االرض التطبيقيمة، 
 ا 83-8كمية العموم، جامعة تكريت يصث مبلور ت
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Abstract  
aimed different soils from Baiji refinery / Salahuddin / Iraq. This study included physical tests for 

uncontaminated soils, evaluation of contamination index for the contaminated and uncontaminated soils, and 

water  contamination index for samples: (3) contaminated soil samples, (3) uncontaminated soil samples. The 

green size analysis results shows that the sizes of the soft granules soils are different in the study area. Silty 

(58.5%), clay (28.8%) and sand (12.6%). Atterberg limits results shows that the soft soil is silty low plastically 

soil (ML). The chemical analysis shows that the gypsum percentage (18-20)%, soluble salts (23-32)%. Organic 

materials percentage (0.28-0.84)%, PH (7.99-8.04). 

 


