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 التقييم الجيوتكنيكي لمحصى الخابط  لنهر طوز جاي/محافظة صالح الدين/
 العراق

 رعد جالل فتحي

.العراق ،كركوك ،جامعة كركوك ،كمية العموم  ،قسم الجيولوجيا التطبيقية    

Dr.raadjalal@yahoo.com 

 الممخص
 نتائجحيث بينت  .العراق/ الدين صالح محافظة/ جاي طوز لنير الخابط لمحصى الجيوتكنيكي التقييم البحث تضمن

 أعمال في لالستخدام صالحيتو مدى الرباعي العصر لترسبات والعائدة جاي طوز نير لترسبات  الطبيعي لمركام التقييم

 تحت ما لطبقة الطرق أعمال في جاي طوز لنير فروزالم غير الخابط الحصى استخدام إمكانية ، حيث بينتالطرق

 إنشاء ألغراض باإلسفمت المثبتين والرمل الحصى إنتاج في استخدامو إمكانية وكذلك,  ( A ،B ،C)ِ  لصنف األساس

 .القيري أألساس لطبقة الطرق أعمال

 .الجيومورفولوجيا التطبيقية الكممات المفتاحية:
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Geotechnical Assessment of compact gravel of the Tuz–

Chai River / Salahaddin Governorate / Iraq 

Raad Jalal Fathi 

Applied Geology Department, College of Science, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq. 

Dr.raadjalal@yahoo.com 

Abstract 

This research included the geotechnical assessment of the compact gravel of the Tuz- Chai 

River / Salahaddin Governorate / Iraq. The results of the evaluation showed the natural 

accumulation of the Tuz- Chai River sediments, which are geologically belonging to 

Quaternary deposits and its suitability for use in the road works.  

This evaluation showed the possibility of the use of the untreated pebbles of the Tuz- Chai 

River in the road works for sub base layer (type A, B and C). It can also can be used to 

produce asphalt-fixed gravel and sand for roadwork construction and for asphaltic base layer.  

Keywords: Applied Geomorphology. 
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 البحث : أهداف
 اإلسفمتيةالخرسانة  ألعمال مناسبةواستثمارىا كمقالع  (اسب الحصى الخابط ) الحصى والرملتقييم الجيوتكنيكي لرو 
( بصورة خاصة ومطابقتيا مع المواصفات  األساسوطبقة  األساستحت  الطرق ) لطبقة ما ألعمالوفحص مدى مالئمتيا 

 .( واألمريكيةالعراقية والعالمية ) البريطانية 

 

 ((Google earthخارطة موقعية موضحة عمييا مواقع وأرقام نماذج منطقة البحث مأخوذة من  :1شكل 
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 جيولوجية منطقة البحث :
متمثمة بتكوين الفتحة  األحدث إلى األقدمطباقيا تنكشف ستة تكاوين جيولوجية تتراوح أعمارىا من العصر الثالثي من 

في نطاق  ع منطقة البحثقتركيبيا ي 2شكل وانجانة والمقدادية وباي حسن ثم ترسبات الباليستوسين والحديث 
مكحول الثانوي التابع لنطاق أقدام الجبال والذي يعد وحدة مركزية )  –( وضمن نطاق حمرين   (folded zoneالطيات

central unit ويتواجد ضمن منطقة الدراسة عدد من الطيات المتوازية غير [1]. ر( في منطقة الرصيف غير المستق
موازيا بذلك سمسمة جبال زاكروس مثل سمسمة جبال حمرين جنوب شرق  - المتناظرة ذات محاور تمتد باتجاه شمال غرب

  2و 1شكل  والتي تشكل الحدود الجنوبية ليا

 

 [2]  : خارطة جيولوجية لمنطقة البحث2 شكل
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 التقييم الجيوتكنيكي لمركام:

 : المقدمة .1
كونة في متالمصدرية واليعرف الركام عمى أنو مجموعة من الحبيبات الصخرية المتكونة من تعرية وتجوية الصخور 

بيئاتيا الرسوبية المختمفة )ترسبات الشرفات النيرية ،ترسبات السيول الفيضية، ترسبات المنحدرات وترسبات الوديان 
 أما الركام الصناعي فيتم الحصول عمييا من المخمفات الصناعية. المختمفة الصخورالممموءة( أو الناتجة من تكسير 

 . [3]غيرىا لمعامل الحديد والصمب و 
أو استخداميا  ، [4]الطرق وبحالتيا الطبيعية وبدون استخدام المواد الرابطة  ألعمال األساسية األوليةيعد الركام المواد 

 .[7]  اإلسفمتيةن حجم الخرسانة م%( 93-96حيث يشكل الركام ) [6 ,5] واإلسفمتية اإلسمنتيةمع المواد الرابطة 

 : النمذجة .2
ولقربيا من الشارع الرئيسي ولسيولة عممية النمذجة لسبعة مواقع وضمن الترسبات الحصوية ضمن مجرى النير  أجريت

، أما الحد األدنى لوزن عينة النماذج [8] تم طريقة أخذ النماذج اعتمادا عمى المواصفة األمريكية القياسية لمنمذجة  .نقميا
حداثياتياالنماذج  ، أرقام [9]لمركام الخابط اعتمدت عمى م ق ع    1الجدولمبين في  وا 

حداثياتيا:  1جدول  أرقام النماذج وا 

 أرقام النماذج خط العرض خط الطول
44°36'53.19"E 34°54'11.21"N 1 

44°36'54.66"E 34°54'13.67"N 2 

44°36'56.20"E 34°54'17.40"N 3 

44°36'57.00"E 34°54'21.24"N 4 

44°36'56.27"E 34°54'24.25"N 5 

44°36'55.52"E 34°54'26.51"N 6 

44°36'54.09"E 34°54'29.56"N 7 

 : دراسة  خصائص الفحوص المختبرية واليندسية الميمة مايأتي (لمنطقة البحث)مركام الخابط ل شممت التقييم الجيوتكنيكي
[11,4,10] 

 (   Gradationالتدرج الحبيبي )  .1
 Hardness ( Resistance to wear )(  التآكلالصالبة ) مقاومة  .2
 Durability ( Resistance to weathering ) الثبات ) مقاومة الظروف الجوية (  .3
 (  Shape and Surface textureالشكل والنسيج السطحي )  .4
 ( Deleterious substanceالمواد الضارة )  .5
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 النتائج: .3
 التدرج الحبيبي: 1.3

حيث استخدمت مختمف ، [9] 30و 29لدراسة التدرج الحبيبي لمركام أجريت عممية التحميل المنخمي حسب م ق ع 
ممم( مما يسيل عميو انتقاء الحجوم المطموبة عند   (0.075ممم( وانتياء بحجم  (75حجوم المناخل ابتداء من حجم 

الحبيبي واردة في نتائج التدرج  .اإلسفمتيةالخرسانة  لألعمال األغراضالمقارنة مع المواصفة المعنية لمختمف  إجراء
 . 2و  1جدول 

 نتائج التدرج الحبيبي لنماذج الحصى الخابط لنير طوز جاي: 2 جدول 

 

 

 3 2 1 رقم النموذج
 42.080 39.000 40.402 الوزن الكمي

وزن النموذج 
المتبقي بعد الغسل 

عمى منخل 
0.075 

38.200 
 

37.600 
 

40.780 

 حجم المنخل
Mm 

 الوزن
المتبقي 
 التراكمي
kgm)  ) 

 المتبقي
% 

 العابرة
% 

الوزن 
المتبقي 
التراكمي
kgm)) 

 المتبقي
% 

العابرة
% 

الوزن المتبقي 
 التراكمي

(kgm) 

 المتبقي
% 

 العابرة
% 

75 - - 100 - - 100 - - 100 
50.8 - - 100 - - 100 - - 100 
37.5 4.62 11 89 3.82 10 90 5.02 11 89 
25 9.9 24 76 8.7 22 78 9.88 23 77 
19 14.72 36 64 13.72 35 65 14.84 35 65 

12.5 18.72 46 54 17.52 45 55 18.88 45 55 
9.51 22.36 55 45 20.96 54 46 22.54 53 47 
4.75 26.86 66 34 25.64 66 34 27.00 64 36 
2.36 30.88 76 24 29.68 76 24 30.86 73 27 
0.3 35.54 88 12 34.44 88 12 35.68 85 15 

0.075 38.00 94 6 37.5 96 4 40.60 96 4 
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 2تابع لمجدول 

 

 شكل الحبيبات : 2.3
عمى قوة مقاومتيا وديمومتيا حيث  األساسبالدرجة  اإلسفمتية الخرسانية األعمالتؤثر شكل الحبيبات لمركام عمى 

ذات قوة وثبات  إسفمتيةالحصول عمى خرسانة  إلىتساعد الدقائق الخشنة عمى توليد قوة احتكاك عالية وبالتالي تؤدي 
.اذ أن شكل الحبيبات تؤثر عمى سموك واستقراريو الطريق المنشأ والذي يعتمد عمى مدى تداخل  [13]، [12]  عالية

يا البعض حيث يفضل تجنب الحبيبات الطوالنية والمستطالة كونو يؤثر سمبيا عمى نسبة وجود الفراغات الحبيبات مع بعض
ان التشويو المستمر لمطبقات المختمفة لمطرق بسبب . [11]والفجوات وكذلك يسبب المشاكل أثناء االنضغاط أثناء الحدل 

اذ ان الركام المكسر يختمف عن الركام الطبيعي باحتوائو ثقل المركبات وحركتيا يعتمد عمى شكل حبيبات الركام ونوعيا 
عمى الزوايا الحادة والنسيج الخشن وبذلك تكون أكثر مالئمة من الركام الطبيعي بسبب زيادة معامل االحتكاك الداخمي 

أظيرت نتائج معامل و 15] , [14  45معامل التسطح واالستطالة حسب م ق ع  أجريت .وخصوصا الطبقة السطحية منيا
 3 جدولالتسطح واالستطالة في 

 
 

 

4 5 6 7 
42.042 42.200 41.002 43.008 

 
40.400 

 
39.100 

 
37.900 

 
39.600 

الوزن 
متبقي ال

 ميالتراك
Kgm 

 المتبقي
% 

 العابرة
% 

الوزن 
المتبقي 

 kgmميالتراك

 المتبقي
% 

 العابرة
% 

الوزن 
المتبقي 

 kgmيمالتراك

 المتبقي
% 

 العابرة
% 

الوزن 
المتبقي 
التراكمي 

kgm 

المتبقي 
% 

 العابرة 
% 

- - 100 - - 100 - - 100 - - 100 
- - 100 - - 100 - - 100 - - 100 

4.08 10 90 5.02 12 88 5.08 12 88 4.90 11 89 
8.92 21 79 9.7 23 77 9.95 24 76 9.02 21 79 
12.78 30 70 13.74 33 67 13.89 34 66 13.12 30 70 
17.60 42 58 17.80 42 58 18.51 45 55 18.00 42 58 
22.64 54 46 22.66 54 46 23.12 56 44 22.98 53 47 
26.92 64 36 27.12 64 36 27.18 66 34 27.46 64 36 
30.78 76 24 30.84 73 27 30.66 75 25 31.32 73 27 
35.08 83 17 34.65 82 18    33.38 81 19 35.30 82 18 
40.2 96 4 38.890 92 8 37.4 91 9 39.18 91 9 
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 معامل التسطح واالستطالة لنماذج نير طوز جاي : 3جدول 

 أرقام النماذج                               
 7    6    5    4    3      2    1    نوع الفحص

    26  28.3   29   23    19.7   17.8   15.3 معامل التسطح

  13.7  11.2   8.8   9    8.9   7.8    8 معامل االستطالة

 

 مقاومة الظروف الجوية (:  (الثبات 3.3
الثبات ىو مدى قابمية الركام لمقاومة التغيرات الحجمية الناتجة من تغيير الظروف الفيزيائية وتعرضيا لدورات من 

ذا .الرطوبة والحرارة  تشقق  إلىئذ يوصف الركام بعدم الثبات مما يؤدي الظروف عندلتمدد فيو نتيجة لتمك حصل ا وا 
فحص الثبات  إجراءتم . [12] إضعافيا إلىنتيجة لمتفاعالت الكيميائية بين الركام والقمويات مما يؤدي  اإلسفمتية الخرسانة

أظيرت نتائج الثبات في   . C88-05)) [17]األمريكيةوالمواصفة القياسية  ، [16] 44بالطريقة الكيميائية حسب  م ق ع 
 .  4جدول 

 نتائج الثبات لنماذج نير طوز جاي 4 : جدول

النسبة المئوية 
 لمفقدان

 أرقام النماذج                                           

1      2      3      4      5      6      7      

   0.60    0.52   0.43    0.87    0.92    1.32    1.02 الركام الخشن
   3.24    2.60   2.78    3.64    3.32    2.22    2.60 الركام الناعم

 (: التآكلالصالبة ) مقاومة  4.3
واالحتكاك ويعد مؤشرا نوعيا  لمتآكلقياس مدى مقاومة الركام الخشن من خالل قياس تأثير السطح الخارجي ىو 

 التآكلالصالبة ىو فحص  إليجادالفحص المستخدم . [18]لمصادر الركام المختمفة والمتشابية بالتركيب الكيميائي 
أقصى حد مسموح لمفقدان بالوزن لألعمال  إن . [20] 41بموجب م ق ع [19]باستعمال جياز سحج لوس انجمس 

نتائج مقدار فقدان الوزن  أظيرت.  [21] األساس%لطبقة  30و   األساستحت  ما % لطبقة45ىي  اإلسفمتيةالخرسانة 
  5جدول لمنماذج حسب 

 نتائج فقدان الوزن لنماذج نير طوز جاي:  5جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 أرقام النماذج

النسبة المئوية 
 لمفقدان بالوزن

15.3 14.7 15 15.2 14.8 16.8 15.7 
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 اد الضارة:و الم 5.3
تشمل المواد الضارة كل المواد الضعيفة التي تؤثر عمى السموك اليندسي لمركام والتي بدورىا تؤثر عمى خواص المواد 

 وتشمل المواد الضارة كل من : اإلسفمتيةالداخمة في تركيب الخرسانة 

 (:Total sulphate contentمحتوى الكبريتات ) 1.5.3
الناتجة من تحمل ركام الصخور الحاوية عمى كبريتات العناصر المختمفة مثل الصوديوم والبوتاسيوم في  األمالحوىي 

تركيبيا الكيميائي والمعدني مثل معدني الجبسم واالنييدرايت ، ويكمن الضرر الرئيسي في وجود نسبة عالية من الكبريتات 
تعيين محتوي الكبريتات في ركام  أجريت .[12]المتكونة منيا  ةاإلسفمتيتمدد في الخرسانة  إلىفي الركام الخابط يؤدي 

نسبة الكبريتات حسب المواصفة . [22] ( BS 1337( حسب المواصفة القياسية البريطانية )5الخابط بموجب فحص رقم )
  .  [23] % 2ىي  األساس% بينما لطبقة  5ىي  األساس ما تحتالعراقية لمطرق والجسور  لطبقة 

 .  6 جدولنتائج نسب الكبريتات لنماذج الحصى الخابط لنير طوز جاي في أظيرت 

 المواد العضوية : 2.5.3
 أجريت اإلسفمتية.الخرسانة  إنتاجالمزيج المستخدم في  إضعافتؤثر تواجد المواد العضوية في الركام الناعم عمى 

نسبة المواد العضوية  ال تزيد أن(حيث يجب BS 1337فحص نماذج منطقة البحث حسب المواصفة القياسية البريطانية )
  6 جدولنتائج نسب المواد العضوية لنماذج الناعمة لنير طوز جاي في أظيرت [22]. األساس ما تحت% لطبقة  2عمى 

 الذائبة : األمالح 3.5.3
مما  األساسوذلك الن عند ذوبانيا تترك فراغات في طبقات ماتحت  اإلسفمتيةالذائبة عمى الخرسانة  األمالحتؤثر 

 (ASTM, Earth Manual,E8) األمريكيةالذائبة بموجب المواصفة القياسية  األمالحفحص  أجريت.تدميرىا إلىيؤدي 
 األمالحنتائج نسب أظيرت .   [17]األساس  ما تحت% لطبقة  10الذائبة عن  األمالحتزيد نسبة  ال أنحيث يجب 

  . 6 جدولماذج الحصى الخابط لنير طوز جاي في نالذائبة ل

 المواد القابمة لمتفتت: 4.5.3
فحص  إجراءعند   ممم 0.075حجم منخل  عمىوىي عبارة عن الكتل الطينية والمواد اليشة المتقية بعد عممية الغسل 

تزيد عن  تكون نسبة المواد المفتتة ال أن( حيث يجب   500فحص نماذج الركام بموجب ) م ق ع أجريت .التدرج الحبيبي
 . [23]  تكون المواد القابمة لمتفتت في النماذج خالية أنفيجب  األساس, بينما لطبقة  األساستحت  % لطبقة ما 0.25

 6جدول ماذج طوز جاي في نأظيرت نتائج المواد القابمة لمتفتت ل
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 والمواد العضوية واالمالح الذائبة والمواد القابمة لمتفتت لنماذج نير طوز جاي: النسب المئوية لمكبريتات 6 جدول 

 نوع الفحص
 أرقام النماذج

1 2 3 4 5 6 7 
 0.07 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 محتوي الكبريتات%
 0.023 0.026 0.023 0.031 0.041 0.012 0.016 المواد العضوية %

 0.63 0.64 0.64 0.62 0.69 0.60 0.61 الذائبة% األمالح
 0.26 0.29 0.29 0.40 0.20 0.18 0.27 المواد القابمة لمتفتت

 تحميل وتقييم النتائج: .4
لغرض معرفة مالئمة نماذج منطقة البحث لإلعمال الخرسانة اإلسفمتية يتوجب مقارنة نتائج فحوصات اليندسية 

 القياسية العراقية والعالمية المعتمدة إلعمال الطرق لكل من طبقة ماوالمختبرية مع نتائج الفحوصات  اليندسية والمختبرية 
 .تحت األساس وطبقة األساس 

 طبقة ما تحت األساس : 1.4
يجاد معدل تدرج الركام لنماذج  (7-1) جدول تم انتقاء الحجوم المطموبة لتدرج الركام الخابط لنماذج نير طوز جاي  وا 

ومقارنتيا مع تدرج الركام لممواصفة م ق ع لمطرق والجسور لطبقة ما تحت األساس لسنة  A 7 جدولمنطقة البحث 
عمى التوالي معتمدة عمى المقاس  (A, B , C, D (والتي تصنف تدرج الركام إلى أربعة أصناف ، 7B [24]جدول  2010

ممم عمى التوالي وتستخدمان  50 و 75يكون المقاس االسمي األقصى ليما  Bو Aاالسمي األقصى لمركام ،إذ أن الصنف 
ممم وتستخدمان 25 ( يكون مقاسيما االسمي األقصى C, Dلمخرسانة اإلسفمتية لمطرق الخارجية لممدن، في حين الصنفين )

 من نتائج وتقييم الفحوصات تبين ما يمي : .لمخرسانة اإلسفمتية لمطرق الداخمية

تحت األساس  اصفات الحصى الخابط  إلعمال الطرق لطبقة مامطابقة لمو معدل التدرج الحبيبي لنماذج طوز جاي  .1
 (D( بينما عدم تطابقيا مع صنف ) ,A) , ,B Cلصنف 

 باستثناء معامل التسطح.  8 جدولنتائج بقية الفحوصات لنماذج طوز جاي مطابقة لممواصفات القياسية  .2
 
 
 
 
 
 

mailto:uokirkuk.edu.iq/kujss


Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 2, June 2018, pp. (383 - 398)  

ISSN 1992  – 0849 (Print), 2616 - 6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
393 

 

 اإلسفمتي التدرج الحبيبي لنماذج طوز جاي لطبقة ما تحت األساس 7 : جدول

 أرقام النماذج

تصنيف 
 النموذج
 وفق

 م ق ع

 النسبة المئوية لممواد المارة من المناخل

75 
mm 

50.0 
mm 

25 
mm 

9.5 
mm 

4.75 
mm 

2.0 
mm 

0.425 
mm 

0.075 
mm 

 
 
1 

A 100 100 76 45 34 24 12 6 

B  100 76 45 34 24 12 6 

C   100 59 44 31 16 8 

D   100 59 44 31 16 8 

 
 
2 

A 100 100 78 46 34 24 12 4 
B  100 78 46 34 24 12 4 
C   100 60 44 31 15 5 
D   100 60 44 31 15 5 

 
 
3 

A 100 100 77 47 36 27 15 4 
B  100 77 47 36 27 15 4 
C   100 61 47 35 20 5 
D   100 61 47 35 20 5 

 
 
4 

A 100 100 79 46 36 24 17 4 

B  100 79 46 36 24 17 4 

C   100 59 46 34 21 6 
D   100 59 46 34 21 6 

 
 
5 

A 100 100 77 46 36 27 18 8 

B  100 77 46 36 27 18 8 

C   100 60 46 35 23 10 
D   100 60 46 35 23 10 

 
 
6 
 

A 100 100 76 44 34 25 19 9 

B  100 76 44 34 25 19 9 

C   100 58 45 33 25 12 
D   100 58 45 33 25 12 

 
 
7 

A 100 100 79 47 36 27 18 9 

B  100 79 47 36 27 18 9 

C   100 59 46 35 23 11 

D   100 59 46 35 23 11 
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 : معدل التدرج الحبيبي لنماذج نير طوز جاي 7Aجدول 

 معدل النماذج وفق
 م ق ع

 النسبة المئوية لممواد العابرة من المناخل
75.0 

mm 

50.0 

mm 

25.0 

mm 

9.5 

mm 

4.75 

mm 

2.0 

mm 

0.425 

mm 

0.075 

mm 

TYPE      A   100 100  77   45   35   25   16   6   

TYPE      B    100  77   46   35   25   16   6   

TYPE      C     100   59   45   33   20   8   

TYPE      D     100   59   45   33   20   8   

 األسفمتيمتطمبات التدرج الحبيبي وفق م ق ع ألعمال الطرق لطبقة ما تحت األساس : 7B جدول 

 النسبة المئوية لممواد العابرة من المناخل                          
75.

0 

mm 

50.0 

mm 

25.0  

mm 

9.5    

mm    

4.75  

mm  

2.0   

mm 

0.425 

mm 

0.075 

mm 

TYPE      A   
100 

95-

100 
--- 30-65 25-55 16-42 7-18 2-8 

TYPE      B    100 75-95 40-75 30-60 21-47 14-28 5-15 

TYPE      C     100 50-85 35-65 26-52 14-28 5-15 

TYPE      D   
  100 

60- 

100 
50-85 42-72 23-42 5-20 

 

: نتائج الفحوصات لنماذج نير طوز جاي مع مقارنتيا بنتائج م ق ع لمطرق والجسور لطبقتي ما تحت األساس 8 جدول 
 األسفمتيواألساس 

 نوع الفحص
 م ق ع لمطرق والجسور أرقام نماذج نهر طوز جاي

تحت  ما 7 6 5 4 3 2 1
 األساس األساس

 %30 %45 15.7 16.8 14.8 15.2 15 14.7 15.3 التآكل الميكانيكي%

التآكل 
 الكيمياوي

 %18 %18 0.60 0.52 0.43 0.87 0.92 1.32 1.02 الخشن

 %15 % 15 3.24 2.60 2.78 3.64 3.32 2.22 2.60 الناعم

شكل 
 معامل

 %15  26 28.3 29 23 19.7 17.8 15.3 التسطح

 %25  13.7 11.2 8.8 9 8.9 7.8 8 االستطالة

  %10 0.63 0.64 0.64 0.62 0.69 0.60 0.61 األمالح الذائبة

 %2 %5 0.07 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 الكبريتات

  %0.25 0.26 0.29 0.29 0.40 0.20 0.18 0.27 المواد القابمة لمتفتت

 

mailto:uokirkuk.edu.iq/kujss


Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 2, June 2018, pp. (383 - 398)  

ISSN 1992  – 0849 (Print), 2616 - 6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
395 

 

 : طبقة األساس من الحصى الخابط المثبت بالقير 2.4
يجاد  معدليا 9-1 ) تم انتقاء الحجوم المطموبة  لتدرج  الركام الخابط  لنماذج  نير طوز جاي  جدول)    9Aجدول  وا 

 إلعمال الطرق لطبقة األساس المثبتة بالقير  2010ومقارنتيا  مع متطمبات المواصفة القياسية العراقية لمطرق الجسور/ 
، حيث تصنف ىذه المواصفة إلى صنف واحد باالعتماد عمى المقاس االسمي األقصى لمركام وىي  9B  [24]جدول

 تبين من تقييم النتائج مايمي: . Aصنف 

 معدل التدرج الحبيبي لنماذج طوز جاي مطابقة لممواصفة القياسية العراقية اإلسفمتية لطبقة األساس. .1
  8جدول ات القياسية باستثناء معامل التسطح ظهرت نتائج بقية الفحوصات مطابقة مع المواصف .2

 التدرج الحبيبي لنماذج نير طوز جاي لطبقة األساس المثبتة بالقير 9 :جدول

ارقام النماذج 
 وفق م ق ع

 النسب المئوية لممواد العابرة من المناخل

37.5 
mm 

25.0 
mm 

19.0 
mm 

12.5 
mm 

9.5 
mm 

4.75 
mm 

2.36 
mm 

0.3 
mm 

0.075 
mm 

1 100 86 72 61 50 38 27 14 7 
2 100 86 72 61 52 38 27 13 4 
3 100 87 74 63 53 41 30 17 4 
4 100 88 77 64 51 40 30 18 5 
5 100 87 77 66 53 41 31 20 9 
6 100 86 76 63 50 39 29 21 10 
7 100 89 78 66 53 41 31 20 10 

 معدل التدرج الحبيبي لنماذج نير طوز جاي لطبقة األساس المثبتة بالقير :9Aجدول 

 
 النسبة المئوية لممواد العابرة من المناخل

37.5 
mm 

25.0 
mm 

19.0 
mm 

12.5 
mm 

9.5 
mm 

4.75 
mm 

2.36 
mm 

0.3 
mm 

0.075 
mm 

 معدل النماذج
100 
 

87 75 63 52 40 29 18 7 

 الحبيبي وفق م ق ع ألعمال الطرق لطبقة األساس المثبتة بالقير: متطمبات التدرج  9Bجدول 

صنف 
 المواصفة

 النسبة المئوية لممواد العابرة من المناخل
37.5 
mm 

25.0 
mm 

19.0 
mm 

12.5 
mm 

9.5 
mm 

4.75 
mm 

2.36 
mm 

0.3 
mm 

0.075 
mm 

TYPE A 100 
 

70-95 58-86 46-70 38-65 25-50 15-40 5-18 2-8 
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 والتوصيات: االستنتاجات .5
 أىم االستنتاجات من ىذا البحث ىي :

استخدام الحصى الخابط لنير طوز بين التقييم الجيوتكنيكي لمركام الخابط لنير طوز جاي صالحيتيا إلنشاء المقالع و   .1
 ممم و  (75)بعد التخمص من حجم الركام ( Aصنف ) لتحت األساس  جاي مباشرة ألعمال الطرق وخاصة لطبقتي ما

 ممم  ( 25( بعد التخمص من حجم ) C( ممم ولصنف ) 5( بعد التخمص من الحجم )  Bلصنف ) 
طبقة األساس القيري في إنتاج الحصى والرمل المثبتين باإلسفمت كما بين التقييم الجيوتكنيكي لمركام الخابط استخدامو ل  .2

 .عراقية والعالميةوذلك لتطابق مواصفاتيا اليندسية والمختبرية لممواصفات القياسية ال
لعدم تطابق معامل التسطح لنماذج طوز جاي مع المواصفات القياسية نوصي باستخدام الركام المكسر او استخدام   .3

الركام الخابط بعد تكسيره في معامل الغربمة وذلك ليكون أكثر مالئمة الحتوائو عمى الزوايا الحادة والنسيج الخشن بسبب 
 .الداخمي وخصوصا الطبقة السطحيةزيادة معامل االحتكاك 
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