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التقييم المختبري لممواد االمل ئية اللزمة لبناء سد الخاصة جاي /كركوك  /العراق
خالد احمد عبداهلل الحداد  ،حسناء صالح خمف

مركز بحوث الموارد الطبيعية  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص
تممم اجمرات الت يمميم الم تبممر لبيانممات ممام تمثممل نتمما

الفحوصممات والتحاليممل الم تبريممة ،لمممواد ا م يممة الناعمممة المسممت دمة مما بنممات لمما سممد ال اصممة

جا وكذلك التربة ال شنة (الغطا يم) لمنفس السمد ،و مق الموصمفات والم ماييس العالميمة (االمريكيمة والبريطانيمة  ،والعراقيمة تمم اجمرات المعالجمة ال زممة
عمى تممك البيانمات ،بموجما تجريما عمميمات الممزج مم نسما وزنيمة ممن الرممل النرمر المغسمول ال مالا ممن االمم ح والمعمموم التمدرج الحجمما والممار
من من ل ذ قطر ( 2ممم اذ تمم اسمت دام معمادلتا النعوممة ( 1و ، 2وبمذلك كانمت النسمبة الصمالحة ممن الرممل المفما

( %25مم ( %75ممن

االطيمان ،لمتكن مطاب ممة لممواصمفات االمريكيمة (المرتسممم  Aال ماص با م يمات الناعمممة وكمذلك تمم تجريمما عمميمات الممزج مم الرممل وكانمت المزجممة
الناجحة ،وبنسبة ( %15م ( %85ممن التربمة ال شمنة ،لتصمب مطاب مة لممواصمفات االمريكيمة (المرتسمم  Bال ماص بالتربمة ال شمنة  ،يمما تطاب مت
ب ية ال واص م الم اييس العالمية

الكممات الدالة :االم يات ،المزج ،سد اصة جا

المقدمة

تعممانا مدينممة كركمموك مممن شممحة ميمماو الشممرا والممر  ،بسممبا قمممة الم موارد

عامممل اقتصمماد مرممم ممو ان الم مواد االم يممة تكممون عمممى مسمما ة قريبممة

الما يم ممة ولمتوسم م م العم ارنم مما م مما المدينم ممة وزي م مماد المسم مماحات ال فم م مرات

من موق السد

والمزارع  ،لذلك تم التفكير ا انشات سد ترابا عممى نرمر ال اصمة جما

يق ع سععد خاصععة جععاي الم تممرح (لممم يكتمممل تحممت االنشممات شمممال شممرق

ل م م ممزن الميم م مماو الفا فم م ممة م م مما موسم م ممما االمطم م ممار والفيفم م ممان ،لغم م ممرض
اسممت دامرا مما مواسممم الجفمما

الع م مراق عم م ممى نرم ممر ال اص م ممة جم مما  ،ويبع م ممد ( 10كم ممم ش م مممال ش م ممرق

و مما صممل الصممي  ،نشممات السممد نمماك

كركمموك ،منط ممة جمميمن محا ظممة كركمموك مما افمميق موقم عمممى مجممر
= -

الكثي ممر م ممن المتطمب ممات ،منر مما الم م مواد االم ي ممة تع ممد المم مواد االم يم ممة
ص ممالحة وذات قيم ممة تامم ممة ،عن ممد مطاب ممة نتم مما

نرر اصة جا عند مصب) ا احمداثيات ( 35º27 25 - 35º24

الفحوص ممات والتحاليم ممل

=

-

 30شمماال و)  (4 4º25 41 - 4 4º20 41شمرقا الشمكل ([1] (1
=

-

الم تبرية م المواصفات والم اييس العالمية والمحمية ،فم عمن تمو ر

الشكل ( )1خريطة موقعيه لمنطقة البحث محورة عن ] [ 1
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طيممة بمما حسممن و جمبممور وكركمموك وقبممة بابمما وا انمما و ورمممال يمرعبممر

يعممد الس ممد م ممن المش مماري الحيوي ممة واالس ممتراتيجية مما كرك مموك ،و ممو م ممن

مالق عكسما (

النوع الترابا طينا المما  ،بارتفماع ) 58متم ار  ،وطمول ( 2260متم ار،

منط ة الدراسة العديد ممن الفوالمق يظرمر عممى السمط

وان السممد (غيممر مكتمممل انجمازو  ،سمميو ر ممزن ( 74مميممون متممر مكعمما

 Reverse Faultالشكل ([ 4 ] 1

من المياو  ،والتا تست دم ألغراض الزراعة والشرا][2

طباقيه منطقعة الدراسعة  :تشمكل صم ور العصمر الث ثما ( Tertiary

تممم الحصممول عمممى بيانممات ممام مممن دا ممر المرنممدس الم مميم ،ل سممتفاد

 Periodوالمتمثمم ممة بمنكشم ممفات تكم مموين (الفتحم ممة وانجانم ممة والم داديم ممة

منرم مما م مما الت يم مميم الم تبم ممر لمم م مواد االم يم ممة ( الترسم ممبات الطيني م ممة او

وبا حسن الترسمبات المحيطمة بمنط مة الد ارسمة ،والتما تعمو ما ترسمبات

الطينية الغرينيمة المطب مة وان التمرا الطينيمة او الطينيمة الغرينيمة ،البمد

العص م ممر الرب م مماعا (Period

 Quaternaryترس م ممبات المص م مماطا

ان تكممون ذات مكونممات اليممة مممن او قميمممة ( الجممبس ومجممموع االم م ح

النرريممة ،وترسممبات السممرل الفيفمما والترسممبات المال ممة لموديممان والم مراوح

ال ابمة لمذوبان والمواد العفوية ] ،[3الجمدول ( ، 1و يجماد المعالجمة

الم تمفة ،والترسبات الربحية

المناسبة لكا تتطابق م المواصفات المذكور

جيومرفولوجيعععة منطقعععة الدراسعععة :تغطمما منط مة الد ارسممة بعممض الممت ل

الهدف :
يرممد

الواط ة والجبال الصغير والعديد ممن الوديمان الموسممية الجريمان ،نماك

البحممث الممى اج مرات ت يمميم م تبممر لمبيانممات ال ممام المتحصمممة مممن

مظما ر ا مر مثمل اال ارفما الردي مة ( Bad Landوالميم از والكويسمتا

التحاليم م ممل والفحوصم م ممات الم تبريم م ممة ومطاب ترم م مما لممواصم م ممفات االمريكيم م ممة

والبمديمنت ( Pediment ,Questa , Mesa ,Hock Bergeالشمكل

لمسممدود والسممداد ،والتعممر عمممى اسممموا وطري ممة اج مرات المعالجممة لمم مواد

(1

االم ية غير المطاب ة لممواصفات.

هيدرولوجيعععة منطقعععة الدراسعععة  :تجممر مما منط ممة الد ارسممة العديممد مممن

الودي ممان الموس مممية الجري ممان  ،والت مما تص مما مما نر ممر ال اص ممة ج مما

جيولوجية منطقة الدراسة:

تركيبيعععة منطقعععة الدراسعععة :ت م م منط ممة الد ارس ممة ف مممن الرص ممي

غي ممر

المسممت ر (  Unstable Shelfنطمماق الطيممات الواط ممة (

Low

Folded Zone

جم البيانات :تم جم

مدر مرمما ما مدينمة كركموك لميماو الشمرا والمر
يشكل نرر اصة مص ا
اذ ي ط المدينة طوليا

تحمميط منط ممة الد ارسممة العديممد مممن الطيممات منرمما

حوصمات وتحاليمل م تبريمة

حمص التممدرج لحجممما بنوعيمم) الميكممانيكا ( المت ممما ]  ، [ 5و حممص

بيانات ام لنتما

 ،لث ثممة نممماذج تمثممل م ممال تربممة ناعمممة (  ، C8, C7, C6لبيممان

الريممدرومتر ( ، [ 5] A.S.T.M.,D422-63,2004و حصمما حممد

تربممة

السميولة والمدونممة و مق (،[ 6] A.S.T.M. ,D4318 -93, 2004

ش ممنة (  ، GSلبي ممان صم م حيت) كترب ممة غطا ي مم) (مرش ممحات  ،تم ممك

ومن ثم حساا دليل المدونمة ممن مرق ال يممة العدديمة بينرمما واحتسماا

النم مماذج ق ممد ت ممم جمعر مما م ممن المن مماطق ال ريب ممة والمحيط ممة ،بموقم م جس ممم

الكثا ممة الجا ممة العظم ممى ومحتم ممو الرطوب ممة المثم ممى بموج مما المواصم ممفة

السد ،واجريت عميرا الفحوصات والتحاليل الم تبرية

( ،[7] A.S.T.M.,D-1557,2004م م م ممن اجم م م مرات ح م م ممص ال م م ممرص

ص م حيترا مما بنممات لمما السممد وبيانممات ممام لنممموذج يمثممل م م م

التقيععععععيم المختبععععععري  :ت م ممم ت ي م مميم بيان م ممات م ممام  ،لنت م مما

( Compactionو مق ([ 8 ] A.S.T.M., D-1883-99, 2004

الفحوص م ممات

الم تبري م ممة ،وبحس م مما المواص م ممفات االمريكي م ممة (A.S.T.M.

التحاليل الكيميا ية لمجبس واالم ح ال ابمة لمذوبان بحسا ( Earth

وعم م ممى

 ،[ 9] Manual – Designation E8&SORB – 2004محتمو

النحو االتا:
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الم م م مواد العفم م مموية ( ، O.M.C.ومحتم م ممو الكبريتم م ممات ( SO3و م م ممق

حوصم م ممات النمم م مماذج ( (C6و (  C7و) (C8عمم م ممى الم طم م ممط ) C

( [10] B.S.1377 – 1990, Test3, Test5عمى التوالا

بحسا المواصفات اليوغسم ية الشمكل ( 11شمار المى وقوعرما فممن

النتائج والمناقشة
النتائج

تم تمثيل نتا

الح ممدود الم بول ممة لمم ط ممط (  ،(Cام مما البيان ممات ال ممام لمترب ممة ال ش ممنة
الغطا يممة (المرشممحات ) (GSتممم تمثيمرمما عمممى الم طممط ن مموع (B
الشممكل ( 12تبممين انمم) تحتمماج الممى معالجممة لوقوعمم) ممارج الحممد االعمممى

ت ييم الفحوصمات والتحاليمل الم تبريمة ما الجمداول ( 3 ,

لمم طممط ،كانممت تشممير قمميم الكثا ممة الجا ممة العظمممى ولممث ث طب ممات مممن

 ، 2وعمممى الم ططممات ال ياسممية االشممكال ( [11 ] 5,3, 2واالشممكال
(6,4

نتا

المناقشة

تش ممير النت مما

التم ممرا الناعم م ممة ع م ممن نس م ممبة حم ممدل تج م مماوزت ( % 95مت ارب م ممة بح م ممدود

الفحوصات ال ام عمى االشكال (12,11,10,9,8,7

( (1.73غممم م سممم 3لتشمماب) مكوناترمما وكممذلك لمحتممو الرطوبممة المثمممى
كانممت ح موالا ( ، 19.9-18.9اممما لمنممموذج ) GSتربممة شممنة ول مممس

ال ممى ان النم مماذج (  ) C8, C7 ,C6هععع نمعععا ج لتعععر

طب ممات ولنس ممبة حممدل تج مماوزت ) %95كان ممت الكثا ممة الجا ممة العظم ممى

ناعمععة طينيععة ال عضععوية نععو (  ) CLغيععر نذععا ة  ،احععدها ص عالح

بحممدود ( ) 2.2غممم مسممم 3لوجممود مكونممات الحصممى ذو التنمموع المعممدنا

للسععتخدام فعع املئيعععات لعع السععد الشممكل ( 7الممذ يمثممل النممموذج

والرمل ،وا تفات معظم مكونات التمرا الناعممة ،محتمو الرطوبمة المثممى

) (C6مممن دون ا معالجممة  ،يممما تبممدو االشممكال ( 9, 8والتمما تمثممل

( ،(%6.5الن نس ممبة الحص ممى والرم ممل بح ممدود ( (%94ج ممدول (،(2

النماذج ) ،(C8.C7بحاجة الى معالجة لوقموع منحنما التمدرج الحجمما

واالش ممكال ( .)16,15,14,13عن ممد ذل ممك الب ممد م ممن االس ممتفاد م ممن تم ممك

ال مماص برم ما ممارج الحممد االدنممى لمتممدرج  ،والحتوا رممما غممل نسممبة طممين

المواد بتحسين واصرا بمعالجة الحالة وبايسر السبل

اعمم ممى مم ممن حم ممدود المواصم ممفة ،عمم ممى الم طم ممط ( [11] Aتم ممم تمثيم ممل
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بالترا النظيفة ال الية او ال ميمة الممواد العفموية وتغييمر واصمرا ،يمما

المعالجة:

ت م ممتم االس م ممتفاد م م ممن الت م ممرا الناعم م ممة الناجح م ممة بالفحوص م ممات والتحالي م ممل

تممم المجمموت الممى معالجممة العجممز مما بعممض مكونممات التربممة بعمميممة المممزج

الم تبري م ممة الموج م ممود م مما الم مم م م ( C6الم م ممدروس ال ري م مما م م ممن الس م ممد

كما مذكور ادناو

االم م مما  ،يم م مما يب م ممدو ش م ممل الت م ممرا م مما الم مع م ممين اال م م مرين ب م ممبعض

المزج:

الفحوصات والتحاليل ،من الممكن د ارسمة الحالمة ومعر مة اسمباا الفشمل

حاجة ممحة الى معالجة من نوع ا ر غير المذكور اع و ،و ما عمميمة

ومممن ثممم المعالجممة ،وبحسمما الحالممة اذا كممان السممبا ممو تممموث يزيمما ا

المممزج  Blendingأ مممزج نسمما وزنيممة مممن النممماذج الفاشمممة بممالفحص

يعنا وجمود حصمى ورممل حصمو وقطم رممل شمنة ممن غيمر مكونمات

م م م الرمم ممل المم ممار مم ممن المن م ممل رقم ممم ) 10ذو قطم ممر تحاتم مم) ( 2ممم ممم

تربم ممة الم م م م الناعمم ممة المحسم مموبة مسم ممب ا ا تم ممم افم مما ترا بسم ممبا سم مموت

م تبريمما  ،وبشممكل تجريبمما الممى ان يممتم التوصممل الممى المزجممة الصممالحة

االسممتثمار الم معمما ،وعممدم االلت مزام بوصممايا ممت الم مال  ،اذ يجمما ا ازلممة

ألغ م مراض االم يم ممات (لم مما السم ممد مم ممن تم ممرا ناعمم ممة م م م الرمم ممل و م ممق

الترب م ممة العموي م ممة الحاوي م ممة عم م ممى المكون م ممات ال ش م ممنة الم م ممذكور انف م مما ،او

معم م م م ممادلتين النعومم م م م ممة ( ،[12]( 2 ، 1ومم م م م ممن ثم م م م ممم يوصم م م م ممى لمناعمم م م م ممة

كيميمما ا لوجممود نسمما عاليممة مممن الجممبس واالم م ح و ممذا يحممدث لعممدم

( (%66+%34),(%75+%25االشم م م م م ممكال ( ، 18,17ولم شم م م م م ممنة

( ) %85+%15الشكل (19
) F.M. (Fineness Mean) = R1F M1+R2FM2 …..( 1
)R1+R2=1………(2
حيممث FM :معممدل النعومممة R1 ،و R2تمثممل نسمما الرمممل مما النممموذج

قشم ممط التربم ممة لعمم ممق م بم ممول ولعم ممدم ت طم مما العدسم ممات الغنيم ممة ب م ممالجبس
واالمم م ح ويمك ممن المعالج ممة بع ممزل الترب ممة المموث ممة الم ش مموطة بعي ممدا ع ممن
الم مال واكمداس التمرا الم موعمة ،امما اذا كمان التمموث ناجمما عمن احتموات
الت ممرا عم ممى مم مواد عف مموية بسم مبا وج ممود الحش مما ش وج ممذور النبات ممات

االصما و نسبة الرمل الممزوج م النموذج عمى التوالا

ك ممذلك ينفم م ال ش ممط ال ممى عم ممق م ب ممول لم ممت مص منر مما وع ممدم ا ت طر مما
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ا
لشكل ( )19نمو ج التربة الخشنة عمى مخطط Bبعد المزج ( %85النمو ج  % 15+رمل) صالح تربة غطائية

االستنتاجات والتوصيات

رم ممل  %66 +اطيم ممان لمنم مموذج ( C8عمم ممى التم موالا  ،ومزجم ممة التربم ممة
ال شنة ( %15( GSرمل  %85 +تربة شنة

االستنتاجات

 -تممم اعتممماد مواصممفة واحممد

– تح ق ب ية الفحوصات والتحاليل الم تبرية شروط المواصفات

ممط (اليوغس م ية  ،مما حممين توج ممد

التوصيات

مواصم ممفات محميم ممة (عراقيم ممة  ،وعالميم ممة (امريكيم ممة وبريطانيم ممة وغير مم مما

 -االستفاد من اعمال المعالجة أع و

معتمد دا ما ا العراق والمنط ة لم تعتمد
 -تبمدو نتمما

 -اعطم م ممات دور مرم م ممم واساسم م مما ل ش م م م ار

الفحوصممات بعممد المعالجممة بممان النممماذج الفاشمممة بممالفحص

الم معم م مما واعمم م ممال السم م مميطر

النوعية

مممن التممرا الناعمممة اصممبحت صممالحة ليم يممات و ممق المرتسممم (A

 -عزل الترا الم موعة عن التموث بكل انواع)

عند المزجتين (  %25رمل  %75 +اطيان لمنمموذج (%34( C7
المصادر
[ 7 ] American Society for Testing and Materials (A
.S .T .M ,D-1557, 2004 )Standard Test for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Modified
Effort , P1-5
[ 8 ] American Society for Testing and Materials (A
.S .T .M, D- 1883-99 , 2004) Standard Test Method
for C.B.R. (California Bearing Ratio) of Lab .
Compacted Soils p1-8
[ 9 ] American Society for Testing and Materials (A
.S .T.M, Earth Manual, E8, 2004) Standard
Specification for Materials of Soluble of Solid Salts
of Aggregate, Vol. P1-3.
[ 10 ] B .S. 1377; 1990: Method of determination of
Organic matter in Aggregate .
[ 11 ] U .S .Bureau of Reclamation Manual, (1953).
Land Classification, (Fill Type (A), Fill Type (B)).
Vol. V, Part 2.
]  [ 12الحص ممر  ،محم ممد س مماط  ، 2008( ،مم مواد البن ممات وا تباراتر مما ،

[1] Sissakian, V .K., Faude, S.F., 2000, Generalized
Geomorphological Map of Khas'sa Soo, Tawooq Soo
and Tuz Chai, Journal of Environmental Sciences.
] [2نمادر ،شمراا حكمميم ) ، 2013ممدير المموارد الما يممة ما محا ظممة
كركوك ،لصحيفة توركمن ايما2.6.2013 ،
] [3الحممداد  ،الممد احمممد عبممدا ( ، 2011الت ممويم الم تبممر لألطيممان
المسممت دمة مما تبطممين وبنممات السممدود والسممداد وال ازنممات ،مجمممة تكريممت
لمعموم الرندسية م المجممد  18م العمدد 1م اذار  2011صمفحات ( 57-
42
[ 4 ] Jassim, S.Z. and Goff, J. C.(2006) Geology Of
Iraq, Dolin, Prague and Moravign Museume Brno
(Pub), 525 P.
[ 5 ] American Society for Testing and Materials (A
.S.T .M, D-422-63 ,2004) Standard Test Method for
Particle –Size ( Mechanical &Wet Analysis) of Soils.
[ 6 ] American Society for Testing and Materials (A
.S .T .M, D-4318-93, 2004) Standard Test Methods
for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of
Soils .

منش ممورات جامعم مة حم مما ،مديري ممة الكت مما والمطبوع ممات الجامعي ممة ،كمي ممة
الرندسة المدنية  315صفحة

051

2017 ) 01( 22 ،مجلة تكريت للعلوم الصرفة

ISSN: 1813 – 1662 (Print)
E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)

Laboratory Assessment for Filling Materials Used for Construction Kasha
Chai Embankment /Kirkuk /Iraq
Khaled Ahmed Abdullad Alhadad , Hasnaa Salih Khalaf
Natural Resources Research Center, University of Tikrit, Tikrit, Iraq

Abstract
Laboratory evaluation has been done , for raw data results of test and analysis for fine soil( filling materials)
which it using in core construction dam, also to coarse soil (cover soil) for the same dam , according to
International (American, British) & Iraqi standers.
The treatment for fail raw data results are done, with blending many times river sand washing &cleaning,
passing sieve (2) mm by using fineness equations (1,2) as, (25%) sand and (75%) fine soil, which it be
concerned with American standard (fig. A, for filling materials), also blending many times river sand (15%) with
(85%) coarse soil, it become concerned with American standard (Fig. B, for coarse soil) , anthers properties ,
concerned with world standards.
Key Words: Filling , Blending , Kasha ChaiDam.
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