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صالحية استخدام الركام الطبيعي لترسبات العصر الرباعي لشرفات نهر الزاب 
 ألعمال الخرسانة / محافظة كركوك -التون كوبري –األسفل

 رعد جالل فتحي

 .، كركوك، العراقجامعة كركوك ،كمية اآلداب ،قسم الجغرافية التطبيقية

Dr.raadjalal@yahoo.com 

 الممخص

في محافظة  تضمن ىذا البحث صالحية استخدام الركام الطبيعي لشرفات نير الزاب أألسفل ضمن ناحية التون كوبري/

الرباعي مدى كركوك ألعمال الخرسانة. بينت نتائج الفحوصات اليندسية والمختبرية لمركام الطبيعي والعائدة لترسبات العصر 

صالحيتيا لالستخدام في أعمال الخرسانة واستثمارىا إلنشاء مقالع مناسبة وذلك لمطابقتيا لممواصفات العراقية والعالمية 

لمركام الطبيعي مباشرة بعد عممية الغسل  mm  40القياسية، إذ باإلمكان استخدام الركام الخشن والشامل ذو المقاس أألقصى

سانة وذلك بعد إجراء زيادة نسبة الركام الناعم إلى الركام الخشن أثناء عممية خمطة الخرسانة، أما بالنسبة والغربمة ألعمال الخر 

لمركام الناعم أظير تطابقا" التدرج الحبيبي لمتطمبات حدود التدرج المتوسط والناعم مع المواصفات البريطانية القياسية والزيادة 

إلى عمميات الغسل الذي يتعرض لو الركام الطبيعي نظرا لمواقع النماذج في  يعزو  mm 0.3الممحوظة في حجم المنخل

 .محاذاتيا لنير الزاب األسفل

 .الجيومورفولوجي، الركام، الزاب أألسفل: الدالةالكممات 
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The Ability to Using the Natural Aggregates of quaternary 

Deposits for the Lower Zab River Terraces at Alton Cobri - 

Kirkuk Governorate / Concrete Works. 

Raad Jalal Fathi 

Applied Geography Department, College of Literature, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq. 

Dr.raadjalal@yahoo.com 

Abstract 

This research included the ability to using the natural aggregates of quaternary deposits for 

the Lower Zab River terraces at Alton Cobri-Kirkuk Governorate / Concrete Works. The results 

of the engineering and laboratory tests of the natural aggregates and the return, which are 

geologically belonging to Quaternary deposits sediments showed that they are suitable for use in 

concrete work and investment for the establishment of suitable quarries in order to conform to 

the Iraqi and international standards. The rough and comprehensive aggregates with a maximum 

size of 40 mm can be used for natural aggregation immediately after washing and screening of 

concrete after increasing the ratio of fine  aggregates to rough aggregates during the concrete mix 

process. As for aggregates The back of a more general gradation of the requirements of the limits 

of the gradient medium and soft global British standard specification and the marked increase in 

the size of 0.3 mm sieve match attribute to washing the exposed natural aggregates due to sites 

and models aligned to the River Zab down operations. works after increasing the ratio of fine 

aggregates to rough aggregates during the concrete mix process. 

Keyword: Geomorphology, aggregate, Zab River.   
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 المقدمة: .1

عن مركز المحافظة، تحدد منطقة البحث   km 40تقع ناحية التون كوبري إداريا ضمن محافظة كركوك والذي يبعد حوالي 

( شرقا كما موضح في  "27'13°44- "27'07°44( شماال و خطي طول )"16'48°35 – "29'45°35بين دائرتي عرض )

 .، ويمر من خالليا نير الزاب األسفل أحد روافد نير دجمةm2 27000وتقدر مساحتيا حوالي  1 الشكل

الشكل وكما موضح في  صالحية استخدام الركام الطبيعي لنماذج مختارة من المدرجات النيرية لنير الزاب األسفلقياس لقد تم 

ألعمال الخرسانة ومدى مالئمتيا ومطابقتيا مع المواصفات العراقية استثمارىا كمقالع مناسبة ذلك لغرض و  في منطقة البحث 1

 .(البريطانية واألمريكيةوالعالمية )

 

 .((Google earth خارطة موقعية موضحة عمييا مواقع وأرقام نماذج منطقة البحث مأخوذة من :1 شكلال

 جيولوجية منطقة البحث: .2

جيولوجية من أألقدم إلى أألحدث متمثمة بتكاوين انجانة ) المايوسين  في منطقة البحث أربعة تكاوين طباقيا تنكشف

 –أألعمى( و المقدادية ) الباليوسين أألسفل( و باي حسن ) الباليوسين أألعمى ( مع ترسبات العصر الرباعي ) الباليستوسين

متكونة من الحصى والرمل والغرين ، تشمل ترسبات العصر الرباعي الترسبات المتماسكة وشبو المتماسكة ال [1]اليولوسين(
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والطين بشكل متداخل أو متعاقب بنسب متفاوتة تختمف بين منطقة وأخرى والتي تغطي تكوين باي حسن متمثمة بمناطق 

 .2شكل ال [2]تعد ىذه الترسبات ذو أىمية اقتصادية فيي مصدر الحصى والرمال  المدرجات النيرية مكونة غطاء مستمرا"،

. [3]( وضمن منطقة الرصيف غير المستقرfolded zone Low ) قع منطقة البحث ضمن نطاق الطيات الواطئة تتركيبيا 

جنوب شرق،  - ويتواجد ضمن منطقة الدراسة عدد من الطيات المتوازية غير المتناظرة ذات محاور تمتد باتجاه شمال غرب

تبين التراكيب الجيولوجية لحوض التون كوبري أنيا طية مقعرة عريضة محاطة بطيتين محدبتين وىما كانيدومالن وخال خاالن 

 .2 شكلال [2]

 

 .sweco,1892: يبين الخارطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة محورة عن 2الشكل 

 لمركام:الفحوصات المختبرية والهندسية  .3
 المقدمة : 3.1

يعرف الركام الطبيعي عمى أنو مجموعة من الحبيبات الرسوبية المتكونة من تعرية وتجوية الصخور المصدرية والمتكونة 

ترسبات السيول الفيضية، ترسبات المنحدرات وترسبات الوديان  ترسبات الشرفات النيرية، في بيئاتيا الرسوبية المختمفة )

 منطقة البحث
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 يعد الركام المواد األولية األساسية ألعمال الخرسانة بحالتيا الطبيعية. [4]( أو الناتجة من تكسير الصخور المختمفة  الممموءة

%( من حجم (70 - 75حيث يشكل الركام الجزء أألكبر من الخرسانة حوالي  [5].واستخداميا مع المواد الرابطة اإلسمنتية

 .[6] الخرسانة

 النمذجة: 3.2

تم طريقة أخذ النماذج  أجريت عممية النمذجة لستة مواقع وضمن ترسبات الشرفات النيرية لمجرى نير الزاب األسفل،

، أما الحد األدنى لوزن عينة النماذج لمركام الخابط اعتمدت عمى  [7]اعتمادا عمى المواصفة األمريكية القياسية لمنمذجة

حداثياتيا مبين في ، مو [8] المواصفة القياسية العراقية م ق ع  . 1الجدولاقع وأرقام النماذج وا 

 يبين مواقع النمذجة لنماذج منطقة البحث. : 1الجدول

 أرقام النماذج خط العرض خط الطول

44°10'10"E 35°47'17"N 1 

44°10'01"E 35°47'13"N 2 

44°10'21"E 35°47'19"N 3 

44°10'33"E 35°47'25"N 4 

44°15'33"E 35°47'35"N 5 

44°10'27"E 35°47'41"N 6 

لمعرفة صالحية استخدام الركام الطبيعي لترسبات العصر الرباعي لشرفات نير الزاب أألسفل دراسة خصائص الفحوص 

 ]: 9،   [10 يأتي المختبرية واليندسية الميمة ما

 (Gradationالتدرج الحبيبي ) -1

 ( (Shape and Surface textureالشكل والنسيج السطحي -2

 Durability (Resistance to weathering) الثبات ) مقاومة الظروف الجوية(  -3

 Hardness (Resistance to wear)الصالبة ) مقاومة التآكل(  -4

 (Deleterious substanceالمواد الضارة ) -5
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 النتائج: .4

 (:Gradationالتدرج الحبيبي )  4.1

، يد متانة وسموك الخرسانة المنتجةالكثير من المشاكل اليندسية ويز التدرج الحبيبي لو أىمية بالغة في الخرسانة وذلك يقمل 

كما ان التدرج الحبيبي يمعب دورا ميما في تحديد نسبة  . [11]كما يؤثر عمى نسبة المواد اإلسمنتية المستخدمة في الخرسانة

 [14]. . لدراسة التدرج الحبيبي لمركام أجريت عممية التحميل المنخمي حسب ]13،[12 الماء الى االسمنت في خمطة الخرسانة

  .2الجدول أظيرت نتائج التدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث في 
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 .يبين التدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث :2الجدول 

 3  2 1 رقم النموذج
 59100 57800 57000 الوزن الكمي

وزن النموذج 
المتبقي بعد 
الغسل عمى 

 0.075منخل

 
 

54900 

 
 

55100 

 
 

56900 

 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 1734 3 97 1182 2 98 

37.5 7980 14 86 8670 15 85 7683 13 87 

25 14820 26 74 15028 26 74 14184 25 76 

19 21660 38 62 21386 37 63 20685 35 65 

12.5 27360 48 52 27166 47 53 26595 45 55 

9.51 29640 52 48 30056 52 48 29550 50 50 

4.75 40470 71 29 40460 70 30 40779 69 31 

2.36 43890 77 23 43928 76 24 44325 75 25 

2.0 45600 80 20 45662 79 21 46689 79 21 

1.19 47310 83 17 47396 82 18 48462 82 18 

0.95 48450 85 15 48552 84 16 49644 84 16 

0.42 50160 88 12 50286 87 13 52226 86 14 

0.3 52440 92 8 52598 91 9 53190 90 10 

0.177 53010 93 7 53176 92 8 53781 91 9 

0.149 54150 95 5 54332 94 6 54963 93 7 

0.075 54720 96 4 54910 95 5 56736 96 4 
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  2 الجدولتابع 

سقن 

 النوورج

4 5 6 

الوصى 

 الكلي

58000 59000 59400 

وصى 

النوورج 

الوتبقي 

بعذ الغسل 

علي هنخل 

0.075 

 

 

55790 

 

 

56400 

 

 

55300 

حجن 

 الونخل

 

mm)) 

الوصى 

الوتبقي 

 التشاكوي

kgm)   ) 

 الوتبقي

% 

 العابشة

% 

الوصى 

الوتبقي 

التشاكوي

kgm)) 

 الوتبقي

% 

العابشة

% 

الوصى 

الوتبقي 

التشاكوي 

(kgm) 

 الوتبقي

% 

 العابشة

% 

75 - - 100 - - 100 - - 100 

50.8 2320 4     96 2368 4 96 2376 4 96 

37.5 7540 13 87 8880 15 85 7722    13 87 

25 12180 21 79 15392 26 74 11286  19 81 

19 22040 38 62 21904 37 63 21384 36 64 

12.5 28420 49 51 27232 46 54 26730 45 55 

9.51 31900 55  45 30192 51 49 32076 54 46 

4.75 41760 72 28 41440 70 30 40986 69 31 

2.36 44660 77 23 45584 77 23 45144 76 24 

2.0 46400 80     20 46768 79 21 46926 79 21 

1.19 47560 82 18 48544 82 18 48708 82 18 

0.95 48720 84 16 49728 84 16 49302 83 17 

0.42 50460 87 13 51504 87 13 51084 86 14 

0.3 52780 91 9 53872 91 9 53460 90 10 

0.177 53940 93 7 54464 92 8 54054 91 9 

0.149 55100 95 5 55648 94 6 55242 93 7 

0.075 55680 96 4 56240 95 5 55024 94 4 
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 شكل الحبيبات: 4.2 

، الزوايا والحواف [6]يعرف شكل الحبيبات بالمقياس النسبي لمدى احتواء الحبيبات عمى الزوايا والحواف الحادة فييا 

تقميل التشويو والضغط الناتج عمى السطح الخارجي  إلىالحادة تؤثر عمى تالحم وترابط الركام مع مادة االسمنت مما يؤدي 

شكل الحبيبات لو عالقة مع خاصية التكور ودرجة االستدارة، إذ أن  إن ،[12]لمحبيبات وبذلك يؤدي إلى إنتاج خرسانة قوية 

وجود الحواف حادة  إلىخاصية التكور أما درجة االستدارة تشير  إلىلمكعبي والقرصي لحبيبات الركام تشير الشكل الكروي وا

، تؤثر تواجد األشكال المسطحة ذات االستطالة عمى زيادة نسبة الفجوات والفراغات ضمن الخرسانة مما يؤدي [13]الزاوية 

، أجريت معامل التسطح [15] زيادة كمية الماء المطموب لعمل الخرسانة مما يؤثر سمبا عمى مقاومة الخرسانة لحاجة إلى

 .3الجدول أظيرت نتائج معامل التسطح واالستطالة في  ،16] ، [14المواصفات حسب  واالستطالة

 .بيين معامل التسطح واالستطالة لنماذج منطقة البحث :3الجدول 

 أرقام النماذج                                            نوع الفحص

1        2       3        4       5        6       

     27.3       28     23.6      20.7     21.8      19.6 معامل التسطح

     11.2       9.2     8.9      9.8     8.8       9 االستطالة معامل

 مقاومة الظروف الجوية(:                       (الثبات 4.3

رضيا لدورات من الرطوبة الثبات ىو مدى قابمية الركام لمقاومة التغيرات الحجمية الناتجة من تغيير الظروف الفيزيائية وتع

ذا حصل التمدد فيو نتيجة لتمك الظروف عندئذ يوصف الركام بعدم الثبات مما يؤدي إل .والحرارة تم  .[12]ى تشقق الخرسانة وا 

أقصى حد المسموح لمفقدان ، [18] والمواصفة القياسية األمريكي [17]إجراء فحص الثبات بالطريقة الكيميائية حسب م ق ع 

   4الجدولأظيرت نتائج الثبات لنماذج منطقة البحث في . %15%، أما بالنسبة لمركام الناعم فيكون 18في الركام الخشن ىو

 .وكانت ضمن الحد المسموح لمفقدان في الركام الخشن والناعم لكمتا المواصفتين القياسية العراقية والعالمية األمريكية
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 .يبين نتائج الثبات لنماذج منطقة البحث :4 الجدول

النسبة المئوية 

 لمفقدان

 أرقام النماذج

1 2 3 4 5 6 

     0.7      0.6     0.88       1.0       1.4      1.2 الركام الخشن

     3.2     3.2      2.6       2.8       2.6      2.8 الركام الناعم

 :الصالبة ) مقاومة التآكل ( 4.4

الصالبة ىو قياس مدى مقاومة السطح الخارجي لحبيبات الركام الطبيعي لمتآكل واالحتكاك، ويعد ذلك مؤشرا نوعيا 

إن الفحص المستخدم إليجاد الصالبة ىو فحص التآكل ويتم  .[19] والمتشابية في التركيب الكيميائيلمصادر الركام المختمفة 

  %35وأقصى حد مسموح لمفقدان بالوزن لألعمال الخرسانة ىي  [20] استخدام جياز سحج لوس أنجمس بموجب م ق ع

 .الحد المسموح ليا حسب المواصفة العراقيةنتائج مقدار فقدان الوزن لمنماذج، حيث كانت ضمن 5 الجدول وضح . [20]

 .يبين نتائج فقدان الوزن لنماذج منطقة البحث :5 الجدول

 6 5 4 3 2 1 أرقام النماذج

 15.2 16.8 15.6 15.8 16.6 17.3 بالوزن ة لمفقدانالنسبة المئوي

 :المواد الضارة 4.5

السموك اليندسي لمركام والتي بدورىا تؤثر عمى خواص المواد تشمل المواد الضارة كل المواد الضعيفة التي تؤثر عمى 

 الداخمة في تركيب الخرسانة وتشمل المواد الضارة كل من:

 :محتوى الكبريتات 4.5.1

 يعد تحديد محتوى الكبريتات عامال ميما في إنتاج الخرسانة ألن الزيادة الممحوظة عن النسبة المحددة لمحتوى الكبريتات

% من الكبريتات الموجودة في الركام الطبيعي ىي كبريتات الكالسيوم 95. [13]يؤدي الى حدوث تمدد في الخرسانة المنتجة 

 ، أما المتبقي فيي كبريتات الصوديوم أو المغنسيوم باإلضافة إلى وجود نسبة ضئيمة من كبريتات البوتاسيوم(Gypsumالمائي)



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 14, Issue 1, March 2019 , pp. (155-174) 

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

 

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

kujss.journal@gmail.com 

 
165 

، [22]( حسب المواصفة القياسية البريطانية 5لنماذج الركام الطبيعي بموجب الفحص رقم ). يتم تعيين محتوى الكبريتات [21]

أظيرت  .%0.5-1%، بينما محتواه في الركام الناعم كحد أقصى ىي 1الحد األعمى لمحتوى الكبريتات في الركام الخشن ىي 

، وكانت نسبة محتوى 6الجدول منطقة البحث في نتائج تحديد نسب محتوى الكبريتات لنماذج لمركام الخشن والناعم لنماذج 

 .الكبريتات ليا ضمن الحد المسموح تواجدىا وفق  المواصفة البريطانية

 المواد العضوية: 4.5.2

أجريت فحص  ان تواجد المواد العضوية ضمن الركام الناعم تؤثر عمى إضعاف المزيج المستخدم في إنتاج الخرسانة.

والتي يجب إن يكون الركام الناعم المستخدم  [22]المواد العضوية لنماذج منطقة البحث حسب المواصفة القياسية البريطانية 

وتبين من خالل فحص جميع النماذج لمنطقة البحث ظيرت أنيا خالية من  .في أعمال الخرسانة خالية من المواد العضوية

 .مطابقة لممواصفة القياسية لنتائجوبذلك كانت ا المواد العضوية

 األمالح الذائبة: 4.5.3

أجريت . إن األمالح الذائبة ىي النسبة المئوية لجميع األمالح التي ليا قابمية الذوبان في الماء إلى وزن الركام الطبيعي

أظيرت نتائج تحديد نسب األمالح الذائبة لنماذج الحصى  [23]فحص األمالح الذائبة بموجب المواصفة القياسية األمريكية 

 .6الجدول الطبيعي لنير الزاب األسفل في 

 المواد القابمة لمتفتت: 4.5.4

عند إجراء  mm  0.075تمثل المواد القابمة لمتفتت الكتل الطينية والمواد اليشة المتبقية بعد عممية الغسل عمى منخل حجم

وحسب ىذه المواصفة أن نسبة المواد المفتتة فييا يجب أن  ،[24]أجريت فحص نماذج الركام بموجب . فحص التدرج الحبيبي

إنيا كانت ضمن  .6 الجدولظيرت نتائج المواد القابمة لمتفتت لنماذج منطقة البحث في  .% في أعمال الخرسانة1تزيد عن  ال

 .الحد المسموح بيا طبقا لممواصفة القياسية العراقية
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 .يبين النسب المئوية لمحتوى الكبريتات واألمالح الذائبة والمواد القابمة لمتفتت لنماذج منطقة البحث:  6الجدول

 نوع الفحص
 أرقام النماذج

1 2 3 4 5 6 

 هحتوى

 الكبشيتاث

الشكام 

 الخشي
0.06 0.07 0.05 0.05 0.07 0.06 

 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 الشكام الناعن

 0.62 0.64 0.58 0.62 0.6 0.58 أألهالح الزائبت %

 0.38 0.36 0.40 0.34 0.38 0.36 الوواد القابلت للتفتج

 تحميل وتقييم النتائج: .5

لغرض معرفة مالئمة صالحية استخدام الحصى الطبيعي لمتدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث ألعمال الخرسانة يتوجب 

 والعالمية )البريطانية(  [14]مع نتائج الفحوصات اليندسية والمختبرية القياسية العراقية مقارنة نتائج الفحوصات اليندسية

ألعمال الخرسانة، حيث صنفتا الركام الطبيعي اعتمادا عمى المقاس الحبيبي إلى ثالث أصناف وىي الركام  [23]المعتمدة 

 .الخشن والناعم والشامل

 الركام الخشن:  5.1

اعتمادا   7Cالجدولوالمواصفة القياسية البريطانية   7Bالجدولصنفت كل من المواصفة العراقية القياسية الركام الخشن 

(، الصنف 40 - 5) mm أصناف، الصنف أألول المقاس االسمي األقصى لو يتراوح بين 3 عمى المقاس االسمي ليا إلى

(. تم انتقاء الحجوم المطموبة من نتائج التدرج 14 – 5) mm(، والصنف الثالث يتراوح بين 20 – 5) mmالثاني يتراوح بين 

وحسب مقاسيا االسمي والحصول عمى التدرج الحبيبي لمركام الخشن لنماذج منطقة البحث   2الجدولالحبيبي الواردة في 

القياسية العراقية والمواصفة البريطانية المعتمدة لمركام وتم مقارنتيا مع متطمبات التدرج الحبيبي لكل من المواصفة  . 7Aالجدول

 [14] ل كل من م ق ع  mm (5 – 40) الخشن،  وأظيرت النتائج تطابقيا مع متطمبات التدرج الحبيبي لممقاس االسمي

ومالئمتيا لحدود  ، ولعدم مطابقتياmm 37.5 والمواصفة القياسية البريطانية لمركام الخشن باستثناء حجم الحبيبات العابرة ل

 .التدرج األخرى لممقاسات أألقصى لكمتا المواصفتين
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 .يبين نتائج التدرج الحبيبي لمركام الخشن لنماذج منطقة البحث : 7Aالجدول 

         حجم المناخل

mm 

 النسبة المئوية لممواد العابرة من المناخل

 6نموذج رقم  5نموذج رقم  4نموذج رقم  3نموذج رقم  2نموذج رقم  1نموذج 

75 100 100 100 100 100 100 

63 100 96 96 95 94 94 

37.5 80 79 81 82 79 81 

20 47 63 50 47 47 48 

14 33 47 35 32 34 35 

10 27 26 28 24 27 22 

4.75 0 0 0 0 0 0 

 .لمركام الخشن ألعمال الخرسانة 45 /1984يوضح متطمبات التدرج الحبيبي وفق م ق ع  :7B الجدول

 mm ) (حجم المناخل

 النسبة المئوية العابرة من المناخل

 (mm)   المقاس االسمي لمركام المدرج

(40 – 5) (20 - 5) (14 – 5) 

75 100 - - 

63 - - - 

37.5 100 – 95 100 - 

20 70 – 35 100 – 95 100 

14 - - 100 – 90 

10 40 – 10 60 – 30 85 – 50 

4.75 5 – 0 10 – 0 10 - 0 
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 .(BS 882- 1992) متطمبات التدرج الحبيبي لمركام الخشن حسب المواصفة القياسية البريطانية : 7Cالجدول

 ( mm)  حجم المناخل

 النسبة المئوية العابرة

 ( mm)  المقاس االسمي لمركام المدرج

 (40 – 5)  (20 - 5)  (14 – 5) 

50           100            -            -           

37.5          100 – 90        100                       - 

20           70 – 35        100 – 90         100          

14           55 – 25        80 – 40         100 – 90       

10           40 – 10        60 – 30         85 – 50       

4.75         5 – 0         10 – 0          10 – 0         

 الركام الناعم: .6

فقد صنفت الركام  [23] ، أما المواصفة البريطانية8Bالجدول( مناطق تدرج 4الركام الناعم إلى ) [14]صنفت م ق ع 

 8Aالجدول ، أظيرت نتائج التدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث لمركام الناعم 8Cالجدول  ( مناطق تدرج 3الناعم إلى )

 ة العراقية والبريطانية المعتمدةومقارنتيا مع متطمبات التدرج الحبيبي لمركام الناعم ألعمال الخرسانة لكل من المواصفات القياسي

لممواصفة البريطانية لحدود التدرج المتوسط والناعم باستثناء حجم  تبين منيا مطابقتيا ومالئمتيا لمتطمبات التدرج الحبيبي

 .لحدود مناطق التدرج المتوسط، وعدم مطابقتيا لممواصفة العراقية لمركام الناعم 0.3المنخل 

 .يبين نتائج  التدرج الحبيبي لمركام الناعم لنماذج منطقة البحث :8Aالجدول 

 ( mmحجم المناخل ) 
 أرقام النماذج

1 2 3 4 5 6 

10 100 100 100 100 100 100 

4.75 81 82 81 83 81 85 

2.36 75 76 75 78 74 78 

1.18 69 70 68 70 69 72 

0.6 64 65 62 66 64 68 

0.3 60 61 60 64 60 64 

0.15 57 58 57 60 57 62 
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 .ألعمال الخرسانة45 /1984يوضح متطمبات التدرج الحبيبي لمركام الناعم وفق م ق ع  :8Bجدول ال

 ( mmحجم المناخل )
 النسبة المئوية العابرة من المناخل                          

 4منطقة تدرج رقم  3منطقة تدرج رقم  2منطقة تدرج رقم  1منطقة تدرج رقم 

10 100 100 100 100 

4.75 100 – 90 100 – 90 100 – 90 100 – 95 

2.36 95 – 60 100 – 75 100 – 85 100 – 95 

1.18 70 – 30 90 – 55 100 – 75 100 – 90 

0.6 34 – 15 59 – 35 79 – 60 100 – 80 

0.3 20 – 5 30 – 8 40 – 12 50 – 15 

0.15 10 – 0 10 – 0 10 – 0 10 – 0 

 .( ألعمال الخرسانة BS 882-1992متطمبات التدرج الركام الناعم وفق المواصفة البريطانية )  :8Cجدول ال

 ( mmحجم المناخل )

 النسبة المئوية العابرة

 الحدود الكمية
 حدود مناطق التدرج

C           خشن M  متوسط F       ناعم 

10 100 - - - 

4.75 100 – 89 - - - 

2.36 100 – 60 100 – 60 100 – 65 100 – 80 

1.18 100 – 30 90 – 30 100 – 54 100 – 70 

0.6 100 – 15 54 – 15 80 – 25 100 – 55 

0.3 70 – 5 40 – 5 48 – 5 70 – 5 

0.15 15 -5 - - - 

 الركام الشامل: .7
مطابقتيا مع متطمبات  9A الجدولأظيرت نتائج فحص التدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث لمركام الشامل كما في 

لمركام الشامل، وتبين [23] والمواصفة البريطانية المعتمدة   9Bالجدول  [14]التدرج الحبيبي لمركام الشامل لكل من م ق ع 

باستثناء حجم الحبيبات  40mmالنتائج مطابقتيا ومالئمتيا مع المواصفة القياسية العراقية لمركام الشامل لممقاس االسمي 

37.5mmوعدم تطابقيا مع حدود التدرج االخرى لمركام الشامل ،. 
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 .يبين نتائج التدرج الحبيبي لمركام الشامل لنماذج منطقة البحث : 9Aالجدول

حجم المناخل    

(mm) 

 أرقام النماذج                                     

1       2      3       4       5       6       

75      100     100      100      100      100      100     

50      100     97      98      96      96      96      

37.5    86     85      87      87      85      87      

20      62     63      65      62      63      64      

14      52     53      55      51      54      55      

10      48     48      50      45      49      46      

4.74    29     30      31      28      30      31      

2.36    23     24      25      23      23      24      

1.18    17     18      18      18      18      18      

0.6     12     13      14      13      13      14      

0.3     8     9      10      9      9      10      

0.15    5     6      7      5      6      7       

 

 .ألعمال الخرسانة45 / 1984يوضح متطمبات التدرج الحبيبي  لمركام الشامل وفق م ق ع   9B:الجدول

 النسبة المئوية العابرة                                      ( mmحجم المناخل ) 

  mm) )20المقاس االسمي         (mm) 40المقاس االسمي         

75 100 - 

37.5 100 – 95 100 

20 80 – 45 100 – 95 

4.75 50 – 25 55 – 35 

0.6 30 – 8 35 – 10 

0.15 6 – 0 6 – 0 
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 .(BS 882-1992يبين حدود التدرج الركام الشامل وفق المواصفة البريطانية)  : 9Cالجدول

 ( mmحجم المناخل )
 النسبة المئوية العابرة

40 (mm)     20 (mm)  15 (mm) 5 (mm)        

50 100 - - - 

37.5 100 – 95 100 - - 

20 80 – 45 100 – 95 - - 

14 - - 100 - 

10 - - 100 – 95 100 

5 50 – 25 55 – 35 65 – 30 100 – 70 

2.36 - - 50 – 20 100 – 25 

1.18 - - 40 – 15 45 – 15 

0.6 30 – 8 35 – 10 30 – 10 25 – 5 

0.3 - - 15 – 5 20 – 3 

0.15 8 – 0 8 – 0 8 – 0 15 – 0 

 :االستنتاجات .8

يمكن استخدام الركام الخشن والركام الشامل لمحصى الطبيعي لممدرجات النيرية لنير الزاب األسفل في ناحية التون كوبري 

بعد عممية الغسل والغربمة مباشرة في أعمال الخرسانة وذلك لمطابقتيما لممواصفة العراقية والعالمية القياسية لمركام الخشن ذو 

حيث ظيرت اقل من الحد mm 37.5  ( باستثناء حجم(mm 40شامل  ذو المقاس االسمي( وال40-5)mmالمقاس االسمي 

المسموح ليا لممواصفتين وىذا يدل عمى أن الركام الطبيعي يحتوي عمى كمية خشنة أكثر من الكمية المعتادة فيجب أخذ ذلك 

أما بالنسبة لمركام  .كام الناعم إلى الركام الخشنفي االعتبار عند تحديد نسبة الركام الخشن إلى الركام الناعم وذلك بزيادة الر 

الناعم فقد أظير تطابقا لمتطمبات حدود التدرج المتوسط والناعم لممواصفة البريطانية العالمية القياسية والزيادة الممحوظة في 

ولمحاذاتيا لنير الزاب يعزو إلى عمميات الغسل الذي يتعرض لو الركام الطبيعي نظرا لمواقع النماذج   mm 0.3حجم المنخل

 .العالمية نتائج بقية الفحوصات اليندسية والمختبرية مطابقة لممواصفات القياسية العراقية و .االسفل
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 التوصيات: .9

االسفل واستثمارىا إلنشاء مقالع مناسبة ألعمال  صالحية استخدام الركام الطبيعي لترسبات العصر الرباعي لنير الزاب

 .الخرسانة وذلك لمالئمتيا ومطابقتيا مع المواصفات العراقية والعالمية القياسية
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