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الملخص
تم دراسة صالحية استخدام صخور الحجر الرملي لتكوين انجانة في محافظة صالح الدين /قضاء الشرقاط ألغراض
البناء وركام تحكيم السكك الحديدية .اذ تمت نمذجة الحجر الرملي من ثالث محطات ومن ثم تهيئة العينات للفحوصات
المختبرية المطلوبة وبحسب المواصفة االمريكية القياسية ) .(ASTM, C568-99,2004حيث تراوحت قيم الكثافة ما
بين  .)1.82-1.75( gm.cm3كما تراوحت قيم نسبة االمتصاص ما بين ) ,(%1.16-%1.13والمقاومة االنضغاطية الال
محصورة بين  .(12.28-7.97) Mpaوتراوحت مقاومة االنثناء  .(4.74-3.71) Mpaبينما تراوحت قيمة مقاومة سحج
الركام بين (.)%89.2 -%82.3
وتبين أن صخور الحجر الرملي الموجودة في منطقة الدراسة تصلح كمواد بناء حسب المواصفة االمريكية القياسية
) .(ASTM, C568-99,2004في المحطة االولى وغير مطابقة للمواصفة في المحطتين الثانية والثالثة وفي نفس الوقت
عدم صالحية المحطات الثالثة كركام تحكيم للسكك الحديدية.
الكلمات الدالة :الحجر الرملي ،تكوين انجانة ،تحكيم السكك الحديدية.
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Abstract
This study aims the validity of INJANA sandstone formation rocks exposed in the
Sallahaddin government / shirqat district for building purposes and railway ballast stone.
The study including sampling from three stations and prepared samples for laboratory
tests which revealed that values of unconfined compressive strength, flexural strength,
density, absorption and mechanical absorption ranges between (7.97-12.28) MPa, (3.71-4.74)
MPa, (1.75-1.82) gm/cm3 , (1.13-1.16) %, and (82.3-89.2) % , respectively.
The geotechnical test shows that the sandstone rocks are not suitable for dimensions
stone purposes expected station (1) according to (ASTM, C-568-99,2004) and not suitable for
railway ballast stone purposes according to (O.R.B.D 1999 Raymond1979).
Keywords: Sandstone, Injana Formation, railway ballast stone.
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 .1المقدمة:
يشهد العراق اعمارآ واسعآ في جميع محافظاته وفي نفس الوقت هناك اهتمام واسع بمظهر المباني وقابليتها لتوفير
الظروف المالئمة للعيش في اماكن مريحه .وبسب ذلك فمن الضروري أجراء البحوث والدراسات على مواد البناء الالزمة
والمالئمة للظروف السائدة [.]1
كما يعدد العدراق مدن الددوال ال ارئددة فدي مجدال اسدتخدام النقدا بواسدطة السدكك الحديديدة فدي المنطقدة اذ ان أول قطدار تدم
تسييره في العراق كان في حزيزان سنة  ، 1914حيث كان االعتماد على شبكة السكك الحديدية في نقا المسدافرين والبضدائع
كبيد عار عنددد نشددالتها االولددى .ولكددن بعددد تطددور شددبكة الطددرق بددالعراق تحددول قسددم كبيددر مددن نشدداط النقددا البددري الددى نشدداط النقددا
بالسكك الحديد فيما يتعلق بنقا البضائع ،وعليه فإن وجود شبكة سكك حديد فعالة امر ضروري حيث انها ستساهم والدى حدد
كبير في الحفاظ على شبكة الطرق البرية وخاصة السريعة منها من التلف نتيجة مرور الشاحنات الثقيلة عليها [.]2

 .2موقع منطقة الدراسة:
تقع منطقة الدراسة ادارياع ضمن محافظة صالح الدين  /شمال العراق .حيث تنحصر المنطقة بين خطي طول 4
(״50׳( )43°12״10׳ )43°14شرقا ودائرتدي عرض (״00׳( )35°33״20׳ )35°36شماال كما مبين في شكا .1
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شكل  :1خارطة موقعية لمنطقة الدراسة.

 .3اهداف الدراسة:
معرفة الخواص الجيوتكنيكية لصخور الحجر الرملي في منطقة الدراسة وذلك من خالل الفحوصات البتروفيزيائية
والميكانيكية لمعرفة صالحيتها ألغراض البناء اعتماداع على الخواص المذكورة بالمواصفات القياسية ذات العالقة باإلضافة
الى معرفة الخواص الجيوتكنيكية لصخور الحجر الرملي في منطقة الدراسة لمعرفة مدى صالحيتها كحجر تحكيم للسكك
الحديدية بعد مقارنة خواصها الجيوتكنيكية بالمواصفات القياسية المعتمدة.
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 .4جيولوجية منطقة الدراسة :
ينكشف في منطقة الدراسة تكوين انجانة باإلضافة الى ترسبات العصر الرباعي وسيتم الكالم عن تكوين انجانة الذي
يخص موضوع البحث كما في شكا .2

شكل  :2خارطة جيولوجية لمنطقة الدراسة مقتطعة ومحورة عن الخارطة الجيولوجية لمنطقة القيارة بمقيلس 1:250000
الصادرة عن الهيئة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين .جمهورية العراق .1993
 4.1تكوين أنجانه:
يقع المقطع النموذجي لهذا التكوين في منطقة أنجانه ضمن طيه حمرين بالقرب من طريق بغداد – كركوك ][3
وتتميز طباقية التكوين بتغايرها إال أن الوحدات االساسية تتكون بشكا كبير من صخور المارل السيليتية أو الحجر الطيني
والحجر الغريني ذي اللون االحمر او الرصاصي وكذلك تواجد طبقات من الحجر الرملي ذات احجام حبيبات تتراوح ما بين
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المتوسط الى الخشن ] [4وتم مالحظة ان المحطات الثالثة تحتوي على الحجر الطيني والحجر الغريني الحجر الرملي في
ال
منطقة الدراسة .ويتميز سمك التكوين بتغاير من مكان الى أخر وعلا ذلك إما لحدوث تعرية في المناطق المرتفعة أو أص ع
يعود الى اختالفات في المنشال ] [5و ] [6وقد لوحظ ان سمك طبقات الحجر الرملي المنكشفه من التكوين في منطقة
الدراسة في المحطة االولى (6م) ،اما في المحطة الثانية فقد بلغ اكثر من (10م) ،وفي المحطة الثالثة (8م).

 .5العمل الحقلي:
شما العما الحقلي جوالت حقليه لالطالع على المنطقة وتحديد محطات النمذجه الممثلة للمنطقة واخذ النماذج من
الكتا الصخريه غير منتظمه الشكا ) (Irregularغير المتجويه وبكميات تكفي لتهيئة العينات المطلوبه النجاز
الفحوصات المختبرية التي على اساسها يتخذ القرار بشالن صالحيتها الغراض البناء وطبقا للمواصفه االمريكيه القياسيه
الخاصه بالبناء ] ،[7اذ تمت النمذجة من ثالث محطات تغطي المنطقة .كما في شكا .1

 .6الدراسات السابقة:
تمت دراسة الخواص الهندسية لصخور الحجر الجيري في عدة مواقع من منطقة بيجي الستخدامها كحجر تحكيم في
السكك الحديدية ،ووجدوا أن هذه المواقع صالحة إلنشاء مقالع من الناحية الكمية ولكنها غير صالحة من الناحية الهندسية
كحجر تحكيم[ .]8تم تقويم الصخور الكلسية لالستخدام كحجر تحكيم من مناطق مختلفة في العراق ،حيث وجدت ثالثة
مواقع فقط تنطبق عليها جميع المواصفات المطلوبة من بين ( )14موقعا وهي (القائم ،طريبيا وعكاشات) [.]9
كما تمت دراسة الخواص الجيوتكنيكية لصخور الحجر الجيري من تكوين الفتحة وصالحيتها كالحجار بناء وتحكيم
للسكك الحديد في منطقة الفتحة /شمال العراق ووجد ان صخور الحجر الجيري ضمن المنطقة يمكن استخدامها كصخور
بناء و أكساء و غير مالئمة الستخدامها كحجر تحكيم لسكك الحديد [.]10
وتم تقييم مدى صالحية صخور الحجر الجيري وصخور الجبس لتكوين الفتحة في طية حمرين الشمالي /شمال
العراق ألغراض البناء والعزل الحراري ووجد مالءمة الصخور الجيرية في منطقة الدراسة ألغراض البناء وبين امكانية
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استعمال صخور الجبس في تغليف االجزاء الداخلية لجدران البناء ،وعما قواطع داخا األبنية بعيدعا عن تالثير الماء وذلك
لكفاءتها على العزل الحراري وانها ذات لون ابيض براق لذا يمكن استخدامه للزينة [.]11
ودرست صالحية بعض صخور تكوين الفتحة من طية خانوكة لألغراض الهندسية /شمال العراق وأظهرت دراسته انه
يمكن استعمال صخور الجبس في تغليف االجزاء الداخلية لجدران البناء ,وعما قواطع داخا األبنية بعيدعا عن تالثير الماء
وذلك لكفاءتها على العزل الحراري وانها ذات لون ابيض يمكن استخدامه للزينة ,كما وجدت صخور المنطقة أنها غير
مالءمة الستخدامها كركام ت حكيم في السكك الحديدية ألنها ال تحقق المواصفات المطلوبة لهذا الغرض من بينها قيمة
السحج العالية [.]12
اضافة الى ذلك تدم د ارسدة صدالحية صدخور تكدوين انجاندة فدي منطقدة قيتدول /محافظدة السدليمانية لألغدراض الهندسدية.
واظهرت دراسته انه يمكن استعمال الصخور الرملية كمواد بناء وعوازل ح اررية لتغليف الجدران الداخلية وكدذلك تمتلدك كفداءة
عالية كحجر تحكيم للسكك الحديدية [.]13

 .7العمل المختبري:
شما العما المختبري اوال تهيئة وتحضير النماذج المختلفة وبواقع نموذج لكا محطة ممثلة لمنطقة الدراسة وثانيا
اجراء الفحوصات ،اذ تم اختيار الفحوصات المطلوبه على وف ق المواصفه االمريكيه القياسيه [ ،]7والتي تعتمد على نسبة
االمتصاص والكثافه والمقاومه االنضغاطية الالمحصوره ومقاومة االنثناء .اذ صنفت هذه المواصفة االحجار الطبيعية للبناء
الى ثالث مجاميع وكما موضح في الجدول  1باالضافة الى المواصفات الميكانيكية والفيزيائية للركام المستخدم كحجر
تحكيم للسكك الحديدية [ ]14,15جدول :2
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جدول  :1يبين متطلبات الخواص الجيوتكنيكية لتقييم الحجر الرملي قيد الدراسة [.]7
المتطلبات الفيزيائية
الصنف
I
II
III

االمتصاص ()%
بالكتلة
<12
12 < -7.5
7.5 < -3

المتطلبات الهندسية
المقاومة األنضغاطية

الكثافة ()gm.m3

مقاومة االنثناء ()Mpa

()Mpa

2160 < -1760
2560 < -2160
2560

3.4 < -2.9
6.9 < - 3.4
6.9

28 < -12
55 < -28
55

جدول  :2يبين المواصفات الميكانيكية والفيزيائية للركام المستخدم كحجر تحكيم للسكك الحديدية حسب [.]15[،]14
ت

المواصفات الميكانيكية والفيزيائية للركام

المديات المسموح بها

1

الكثافة الجافة الحقيقية

ال تقا عن 2.4 gm/cm3

2

نسبة امتصاص الماء

ال تزيد عن %3

3

قيمة مقاومة السحج (التآكا) للركام

ال تزيد عن % 30 - 25

4

المقاومة االنضغاطية الالمحصورة

ال تقا عن 80 Mpa

 7.1الفحوصات المختبرية :
 7.1.1الكثافة الجافة (: )𝛒dry
تعرف بالنها كتلة وحدة الحجم ووحداتها ( [16] )gm.cm3وتم قياس كتلة وحدة الحجم للنماذج بطريقة األوزان الثالثة
وفق المواصفة ] [17وحسب المعادلة االتية وبواقع نموذج ممثا لكا محطة:

𝛒dry ={Wd / (Wsat. –Wsub.) 𝛒W

)(1

 =𝛒dryالكثافة الجافة ( = Wd ،)gm.cm3وزن العينة الجافة ( =Wsat ،)gmوزن العينة المشبعة (Wsub ،)gm
= وزن العينة المغمورة بالماء (= 𝛒W ،)gmكثافة الماء ( ,)gm.cm3وكما في جدول .3
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جدول  :3قيم الكثافة الجافة ونسبة االمتصاص.
الفحوصات الفيزيائية

رقم
المحطة

االمتصاص ()%
بالكتلة

الكثافة ()gm.m3

1

1.13

1829

2

1.14

1766

3

1.16

1750

 7.1.2نسبة االمتصاص:
هي نسبة وزن ماء الفراغات ( )Wwالممتص خالل  48ساعة الى الوزن الكلي الجاف للصخرة ( )Wdryويعبر
ال
عنها بنسبة مئوية ] [16وتعد هذه الخاصية مهمة ألغراض البناء الن الصخرة ذات االمتصاص القليا تكون أكثر تحم ع
وأقا تالث عار باالنجماد -الذوبان وتغيرات الجفاف والرطوبة ] [18وتم حسابها وفق المعادلة رقم  .2كما في الجدول ).(2
W.ab =(Ww/Wd ( X100

)(2
 7.1.3المقاومة االنضغاطية الالمحصورة:

وهي تمثا مقاومة الصخرة للضغط العمودي المسلط عليها عند نقطة االنهيار .وتعرف بالنها مجموعة القوى الممثلة
بآصرة التحام الحبيبات او البلورات المكونة لمادة الصخرة والمقاومة للقوى الخارجية المسلطة عليها عموديا ] [19وتم فحص
المقاومة االنضغاطية الال محصورة لنماذج غير منتظمة حسب ] [20وبواقع ثالث نماذج ممثلة لمنطقة الدراسة .والنتائج
موضحه في جدول .4
جدول  : 4نتائج المقاومة االنضغاطية الال محصورة.
رقم المحطة

المقاومة األنضغاطية الالمحصورة

1

Mpa
12.28

2
3

10.28
7.97
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 7.1.4مقاومة االنثناء:
هي مقاومة الصخرة لالنحناء أو االنثناء ،وتعد خاصية مهمة في تطبيقات البناء عند استخدام الصخور في العتبات
العليا لألبواب والشبابيك ] [21وقد تم فحصها بحالتها الطبيعية ( ،)Natural Stateوتتلخص طريقة الفحص بوضع العينة
بحيث يكون سطحها الذي مقاسه (mlعرض  203*101طول) أفقيا على المسندين وتكون المسافة بينهما ()180 ml
وببعد متساوي عن مسند التحميا (المركزي) على أن تكون المساند الثالثة موازية لبعضها البعض ثم يسلط الحما تدريجيا
بمعدل سرعة تحميا ال يزيد على  )4450( N.minلحين فشا العينة ] [22ويتم حساب مقاومة االنثناء ( )Rلكا عينة
وفق المعادلة رقم  .4حيث تم فحص ثالث عينات و النتائج موضحه في جدول . 5
R = 3Wl/2bd 2

)(4

حيث  = Rمقاومة االنثناء( =W ،)MPaالحما عند االنهيار( = l ،)Nالمسافة بين مسندي التحميا (=b ،)Mm
عرض النموذج ( = d ،)Mmسمك النموذج (.)Mm
جدول  :5يبين نتائج مقاومة االنثتاء.
رقم المحطة

مقاومة االنثناء ()Mpa

1

4.74

2

4.12

3

3.71

 7.1.5مقاومة التآكل الميكانيكي (السحج):
هي مؤشر نوعي لمصادر الركام المختلفة المتشابهة بالتركيب المعدني ،وقد تَ َّم فحص العينات حسب المواصفة
القاسية األمريكية [ ] 23تم حساب النسبة المئوية للسحق من العالقة رقم ( ،) 4ولقد تراوحت قيم مقاومة التآكا الميكانيكي ما
بين ( ،)% 89.2 - 82.3حيث تم فحص ثالث عينات وبواقع عينه لكا محطة كما في جدول .6
Abr.% = {(A-B)/A} × 100

)(4

 = Aكتلة النموذج قبا الفحص ( =B ،)gكتلة النموذج الجاف ( ،)gالمتبقي على منخا قطر الفتحة  )1,7( Mmبعد
الفحص.
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جدول  :6يوضح نتائج مقاومة التآكا لصخور الحجر الرملي في منطقة الدراسة.
Abr.%

Station No.

85.5

1

82.3
89.2

2
3

 7.1.6تقييم صالحية الحجر الرملي ألغراض البناء:
تم تقييم صالحية صخور الحجر الرملي في المحطات الثالث من منطقة الدراسة ألغراض البناء بمقارنة نتائج
الخواص الجيوتكنيكية لهذه الصخور مع القيم المثبتة في المواصفة القياسية االمريكية [ ]7واألخيرة تصنف الحجر الرملي
أحجار بناء الى ثالثة أصناف هي حسب الكثافة ونسبة االمتصاص والمقاومة االنضغاطية فضالع عن مقاومة االنثناء،
فالصنف األول مقبول ( )Acceptedوالصنف الثاني ينصح به ( )Recommendedفيما يعد الصنف الثالث بالنه عالي
المواصفات ( )Recommended Highlyألغراض البناء ،وقد صنفت صخور الحجر الرملي في منطقة الدراسة بشكا
عام اعتماداع على الخواص المذكوره في جدول :7
جدول  :7يبين التقييم النهائي لصخور المحطات كالحجار بناء ومدى مطابقتها للمواصفة [ )+( ]7وعدم مطابقتها ()-
وتصنيفها ضمن المواصفة نفسها.
رقم

نسبة االمتصاص

المحطة

%

()gm.m3

1

)III( +

I+

I+

2

)III( +

I+

-

)II( +

3

)III( +

I+

-

)II( +

الكثافة

قيمة المقاومة األنضغاطية

مقاومة االنثناء

الالمحصورة ()MPa

()MPa
)II( +

ناجح
فاشا
فاشا

التقييم النهائي

اظهرت نتائج نسبة االمتصاص قيم قليلة جدا وان هذه القيم ال منخفضة تدل على ان حجم الفراغات صغيرة او عدم
اتصال هذه الفراغات ببعضها البعض  .كما اظهرت النتائج امتالك الصخور المدروسة كثافة قليلة وذلك لكونها معتمدة على
حجم المادة الصلبة فقط وليس الحجم الكلي للصخرة .واظهرت نتائج المقاومة الال محصورة بشكا عام انخفاض في القيم
نتيجة الرتفاع قيم مساميتها كما اظهرت نتائج المحطة االولى ارتفاع المقاومة االنضغاطية الال محصورة وقد يفسر ذلك
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نتيجة تاثير عمليات الدلمتة واعادة التبلور والتي تؤدي الى تكوين نسيجا بلوريا وبالتالي تفقد جزءا كبي ار من الحما المسلط
عليها وحسب تصنيف [ ]24للمقاومة االنضغاطية الالمحصورة صنفت صخور الحجر الرملي بين قليلة باعتدال
( )Moderately Weakالى عالية باعتدال ( .) Moderately Strongكما لوحظ وجود قيم عالية لمقاومة االنثناء وقد
يعزى السبب الى تالثير عمليات الدلمتة التي ادت الى رفع قيمة هذه الخاصية .كذلك بينت النتائج ارتفاع نسبة السحج وهذه
النسب العالية داللة على ضعف البنية الداخلية للصخرة بحيث اصبحت ضعيفة المقاومة للتاكا وادت الى رفع كمية المواد
الناعمة المتكونة اثناء الفحص بجهاز لوس انجلوس.
 7.1.7تقييم صالحية صخور الحجر الرملي الستخدامها كحجر تحكيم للسكك الحديدية:
لمعرفددة صددالحية صددخور الحجددر الرملددي ومدددى مالءمتهددا لالسددتخدام كحجددر تحكدديم للسددكك الحديديددة يجددب أن تمتلددك
الصخرة المواصفات الميكانيكية والفيزيائية المبيندة فدي الجدداول المدذكوره سدابقا [ ]21[ ]20تدم ايجداد الخدواص الجيوتكنيكبيدة
المددذكورة فددي الجددداول انفددا لصددخور الحجددر الرملددي فددي منطقددة الد ارسددة حسددب المواصددفات القياسددية االمريكيددة الخاصددة بكددا
فحص [ ]7وادرجت نتائج هدذه الفحوصدات كمدا فدي جددول  .8تراوحدت قيمدة الكثافدة الجافدة الحقيقيدة لصدخور الحجدر الرملدي
لمنطقة الدراسة ما بين  )1.82-1.75( gm.cm3وهدي اقدا مدن المددى المسدموح بده ،إ ذ إ َّن المددى المسدموح بده هدو :أن ال
يقا عن  )2.4(gm.cm3اما نسبة االمتصاص فقد تراوحت ما بين ( )%1.16-%1.13وهي من ضدمن المددى المسدموح
به حيث ال تزيد عن ( ،)3%وفيما يخص قيمة مقاومة السحق (التآكدا) للركدام تراوحدت ( )%89.2 - %82.3وهدي اكبدر
مددن الحددد المس ددموح بدده ال ددذي يجددب أن ال يزي ددد عددن ( .)% 30 -25وق ددد بينددت الفحوص ددات انخفدداض كبي ددر فددي المقاوم ددة
االنضغاطية الدال محصدورة حيدث تراوحدت مدا بدين  )7.97 -12.28( Mpaوهدي اقدا مدن القيمدة المسدموح بهدا التدي يجدب
أن ال تقددا عددن  .) 80( Mpaوبعددد مقارنددة نتددائج الفحوصددات الجيوتكنيكيددة لصددخور الحجددر الرملددي فددي منطقددة الد ارسددة مددع
المواصد ددفات الخاصد ددة للحجد ددر المسد ددتخدم كركد ددام تحكد دديم للسد ددكك الحديديد ددة فد ددي جد دددول ( 8الكثافد ددة الجافد ددة الحقيقيد ددة ،نسد ددبة
االمتصاص ،المقاومة االنضدغاطية ،نسدبة السدحج) تبدين ان صدخور منطقدة الد ارسدة ال تحقدق المواصدفات القياسدية المطلوبدة
المذكورة في الجدول وبذلك تكون غير صالحة لالستخدام كركام تحكيم للسكك الحديدية وكما موضح في جدول.9
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جدول  :8نتائج الفحوصات الجيوتكنيكية المقاسة والمعتمدة في تقييم الصخور الحجر الرملي المدروسة الستخدامها كحجر
تحكيم للسكك الحديدية.
رقم

الكثافة الجافة الحقيقية

نسبة االمتصاص

قيمة مقاوة سحج

المقاومة األنضغاطية

%

الركام %

الالمحصورة Mpa

85.5

12.28
10.28
7.97

المحطة

gm.cm3

1

1.829

1.13

2

1.766

1.14

82.3

3

1.75

1.16

89.2

جدول  :8يوضح صالحية صخور منطقة الدراسة كحجر تحكيم للسكك الحديدية.
رقم

الكثافة الجافة
الحقيقية
gm.cm3
-

االمتصاص %

قيمة مقاوة سحج
الركام %

المقاومة األنضغاطية

+

-

-

2

-

+

-

-

3

-

+

-

-

المحطة
1

نسبة

الالمحصورة Mpa

( )+مطابق ا ( )-غير مطابق

 .8االستنتاجات:
 .1من خالل مقارنة بعض الخواص المستحصلة مع المواصفة االمريكيه القياسية ) ,(ASTM, C-568 ,2004تبين
مالئمة استخدام صخور الحجر الرملي في المحطة االولى من منطقة الدراسة الغراض البناء وعدم مالئمة صخور
المحطتين الثانية والثالثة.
 - 2وجدت صخور المنطقة على انها صخور غير مالئمة الستخدامها كركام تحكيم في السكك الحديدية النها التحقق
المواصفات المطلوبة لهذا الغرض.
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 .9التوصيات:
 - 1القيام بدراسة ديمومة صخور المحطة االولى في المنطقة لمعرفة مقاومتها لعواما التجوية الكيميائية.
 - 2يتطلب ردم الحفر الناجمة عن استخراج صخور الحجر الرملي في المحطة االولى واستغاللها لالغراض المختلفة.
 - 3تشجيع الدوائر ذات العالقة مثا مركز بحوث البناء ومديرية المختب ارت االنشائية للتوسع في استخدام صخور الحجر
الرملي في المشاريع المستقبلية لوفرتها وسهولة الحصول عليها بالشكا المرغوب فيه وسن تشريعات علمية الستغاللها
بالشكا االمثا.
 - 4تعيين مساحة انتشار كا طبقة فضال عن سمك الغطاء الصخري وحساب االحتياطي.
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