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أهمٍة اخلصائص انطبٍعٍة نهرتبة يف ختطٍط املشارٌع اهلنذسٍة يف 
 قضاء انرمادي

  سعذون مشرف حسني انشعبانً خهف حسني عهً انذنٍمً. د.أ
كهٍة انرتبٍة نهعهىو  –جامعة األنبار 

 اإلنسانٍة 
 

 املستخهص
تناوؿ البحث دراسة الخصائص العامة لمتربة والصخور ومناسيب المياه الجوفية 

ع بياف الحاجة والوضع الطبوغرافي وأثرىا عمى تخطيط المشاريع اليندسية ودراسة السكاف وم
مسامية ونفاذية  لخصائص الفيزيائية لمتربة مف حيث. إضافة الى دراسة االمستقبمية لألرض

ة وحد السيولة ودليؿ المدونة ومستوى المياه الجوفية وأثرىا عمى تخطيط ومحتوى الرطوبي لمترب
المشاريع اليندسية, وكذلؾ دراسة الخصائص الكيميائية حيث تبيف ارتفاع نسبة ايوف 
الكبريتات ومحتوى التربة مف الجبس والمادة العضوية واألمالح في بعض أجزاء منطقة 

التربة ,واف دراسة ىذه الخصائص أمرا ميا في  الدراسة, إضافة الى دراسة قابمية تحمؿ
 تخطيط المشاريع اليندسية.

The Importance of the Natural Features of Soil in the Planning of 
Geometrical Projects in Ramadi Municipality 

Prof. Khalaf Hussain Ali Aldulaimy Saadun Mushrif Hussain AI-Shabani 
Al- Anbar University - College of 

Education For Humanity Sciences  
 

Abstract 

The research studies the general features of soil and rocks, the level of 
the sub-soil water, the topographic  position and their effect on the planning of 
the geometrical projects and studying the population and the future need of land. 
Besides studying the physical features of soil in terms of  water absorption, 
humidity, erosion and the level of the sub-soil water and their effect on the 
planning of the geometrical projects. In addition to studying the chemical features. 
It was made clear that the high ratio of sulphate ion and the soil content of 
gypsum, biotic materials and salts in some parts of the area of the study affects 
the planning of these projects. The research alsostudies the soil capability 
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ofresistance. The study of these features  is important in the planning of the 
geometrical projects.  

 املقذمة:
ي تخطيط المشاريع فتعد دراسة الخصائص الطبيعية لمتربة مف المستمزمات األساسية 

, واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحد مف تجنب المشاكؿ الموضعية المتوقعة , لغرضاليندسية
وتنفيذ المشاريع اليندسية المتوقعة نتيجة زيادة في تمؾ المشاكؿ لممواضع المقترحة في تخطيط 

عدد السكاف, يعني زيادة الحاجة الى وحدات سكنية جديدة إليواء الزيادة اإلضافية مف 
أو استغالؿ األماكف الشاغرة  نحو األطراؼ, ىذا بدورة يؤدي الى توسع العمرافو  السكاف,

العمراف في ريؼ قضاء الرمادي, وىذا  أو استغالؿ األراضي الزراعية لتوسع داخؿ المدينة,
 يتطمب معرفة الخصائص الجيوتقنية لتمؾ األراضي المتوقعة.

 ؿشكلة اؾلوث:

ىؿ لمخصائص الطبيعية لكؿ مف التربة  :اآلتيتحددت مشكمة البحث بالسؤاؿ 
 ؟والصخور والمياه دور كبير في تخطيط وتنفيذ المشاريع اليندسية

 ػرضية اؾلوث

البحث في اف موضع قضاء الرمادي الذي يمتد ضمف جزء مف تتمخص فرضية 
اليضبة الغربية وجزء مف السيؿ الرسوبي وىضبة الجزيرة, واف ليذا االمتداد دور في تنوع 
خصائص الطبيعية لمتربة في منطقة الدراسة, وبالتالي يؤثر في تخطيط المشاريع اليندسية 

 ألسباب متنوعة. بشكؿ متبايف مف مكاف ألخر,
 دف اؾلوثف

تيدؼ الى إعطاء صورة واضحة عف أثر الخصائص الطبيعية لمتربة في تخطيط 
 المشاريع اليندسية.

 أدلاب اخميار ؿوضوع اؾلوث في: 

تعد دراسة الخصائص الطبيعية لمتربة مف الجوانب اليامة قبؿ تخطيط وتنفيذ 
 المشاريع اليندسية في قضاء الرمادي.
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 حدود اؾدرادة

بحدود مكانية الذي يقع في جزء األوسط مف العراؽ وجزء الشرقي مف فجاء البحث 
%( مف مساحة 5,5, مكونا )2( كـ7639غ مساحو قضاء الرمادي )وتبم محافظة األنبار,

, الذي يحده مف الشرؽ والجنوب الشرقي قضاء الخالدية 2كـ (137723المحافظة البالغة )
يرة وبحيرة الثرثار, مف جية الغرب حدود وبحيرة الحبانية, ومف جية الشماؿ ىضبة الجز 

  .قضاء ىيت
 57َ 55ً( و)32ْ 38َ 55ًأما الموقع الفمكي تمتد منطقة الدراسة بيف دائرتي عرض )

 ( شرقًا.43ْ 31َ 15ًو) (42ْ 24َ 15ً) ( شمااًل وخطي طوؿ33ْ
 :ستضـ ىيكمية البحث حسب المحاور اآلتية

 وخصائصو العامة موقع وموضع قضاء الرمادي :المبحث األوؿ
 أنواع الترب وعالقتيا بتخطيط المشاريع اليندسية المبحث الثاني:
 الخصائص الفيزيائية لمتربة وأثرىا عمى تخطيط المشاريع اليندسية المبحث الثالث:

 المبحث الرابع: الخصائص الكيميائية
 قابمية تحمؿ التربة المبحث الخامس:
 ل: مىقع ومىضع قضاء انرمادي وخصائصه انعامةاملبحث األو

 أوال: املىقع واخلصائص انطبٍعٍة
 ادلوؼع -2

 :الموقعالفمكي -أ
( شمااًل 33ْ 57َ 55ً( و)32ْ 38َ 55ًبيف دائرتي عرض ) يقع قضاء الرمادي ما

 ( شرقًا.43ْ 31َ 15ًو) (42ْ 24َ 15ً) وخطي طوؿ
الموقعالجغرافي: -ب

األوسط مف العراؽ, وتبمغ مساحة قضاء الرمادي يقع قضاء الرمادي في الجزء 
(. ويحتؿ الجزء 137723% مف مساحة المحافظة البالغة ) (5,5) مكونا ,2( كـ7639)

, ويجري في داخميا قناة الشرقي مف محافظو األنبار ويشغؿ موقعًا عمى جانبي نير الفرات
كما  الشرقي بحيرة الحبانية, , ويحّده مف جية الشماؿ بحيرة الثرثار, ومف جية الجنوبالورار

 (.1في خريطة رقـ )
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 موقع قضاء الرمادي مف العراؽ ومحافظة األنبار: (1خريطة رقـ )

 
الوحدة الرقمية, خريطة محافظة  المصدر: وزارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, وحدة إنتاج الخرائط,

 االنبار.
 

 ادلوضع: -2

, وقد يصغر ىذا الّحيز ورالذي نشأ فوقو القضاء وتطّ يشكؿ الموضع الّحيز المكاني 
أو يّتسع ليعكس مدى االستفادة مف مميزات الموقع ضمف إطار موضع القضاء, وتعود 

, مف قبؿ لنصؼ الثاني مف القرف التاسع عشرالجذور األولى لالستقرار البشري الحالي الى ا
نتيجة لمجفاؼ المستمر في البادية  أنو, إذ ربية التي كانت تمتيف حرفة الرعيالقبائؿ الع

شجعيـ الى التقرب الى النير ليستثمروا األرض الزراعية في السيؿ الرسوبي وتحولوا مف 
الترحاؿ الى حالة االستقرار. وتشير المصادر التاريخية والدالئؿ األثرية الى أف موضع مدينة 

ر وعمى الجية اليمنى لنير ـ فوؽ مستوى سطح البح (51الرمادي قاـ بالقرب مف تؿ يرتفع )
الفرات عند المنطقة التي تسّمى اآلف باسـ التؿ في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية لمحمة  

 العزيزية.



 خلف حسني علي اؾدؾيميأ.د. 

 

أفمية اخلصائص اؾطليعية ؾلرتبة يف ختطيط 

 دعدون ؿشرف حسني اؾشعلاـي ادلشارقع اهلنددية يف ؼضاء اؾرؿادي

 

) 5 ) 
 

وبمرور الزمف بدأت حياتيـ المعيشية تأخذ نمطا جديدا فمثال بدأ السكاف يمتينوف 
ضا عمى طبيعة الوحدات حرفة الزراعة الى جانب حرفتيـ األساسية الرعي, وقد انعكس ذلؾ أي

السكنية إذ شيدوا وحدات سكنية ثابتة مف الطيف والمبف واستخدموا جذوع وسعؼ النخيؿ في 
عمؿ سقوؼ تمؾ الدور وبذلؾ اتخذت المستقرات شكال خطيا يتماشى مع امتداد السيؿ ومع 

 .النير
 اؾرتؽيب اجليوؾوجي ؾلقضاء:  -3

ؽ وىو جزء مف الصفيحة العربية يقع القضاء ضمف النطاؽ المستقر مف أرض العرا
( ـ 17-13بيف ) تمتاز بوجود خامات معدنية ذات أصؿ رسوبي يتراوح سمكيا ما التي

وتنكشؼ ضمف القضاء طبقات مف الصخور الرسوبية تمتد ضمف اليضاب الصخرية 
المحيطة بالوادي وتستمر تحت غطاء الرواسب الحديثة التكويف, وقد تمتد ىذه الطبقات بشكؿ 
أفقي عمومًا, وتتعرض في بعض المناطؽ الى تحدبات وثنيات تعكس بعض الطيات 

 ويمكف تقسيـ التركيب الجيولوجي لمقضاء عمى النحو اآلتي:  .(1)طقةتخترؽ المن التيالسطحية 
أوال:تكوينالفتحة)المايوسيناألوسط(

ويحتوي ىذا التكويف عمى تركيبات رسوبية تعود  وينتشر بشكؿ واسع جنوب القضاء,
لعصر المايوسيف وتتألؼ مف طبقات غير سميكة مف الصخور والرمؿ مع تواجد تدرج طبقي 

. أضافو الى أف (2)ض مقاطعو, إذ تحتوي غالبيتيا عمى مفتتات حياتية وبقايا نباتيةفي بع
الظروؼ المناخية في عصر الباليستوسيف قد تركت آثارىا أيضا في اليضبة الغربية والمتمثمة 

 باألودية واليضاب والتالؿ والمنخفضات.
ثانيا:تكوينإنجانة

ذي يمتد بنطاؽ الى الغرب مف نير الفرات ىي تكوينات الفارس األوسط واألعمى, وال
جنوب قضاء ىيت ويستمر الى بحيرة الحبانية, ثـ الجزء الشمالي مف بحيرة الرزازة ليشمؿ 
المنطقة المحصورة بيف المنخفضيف ووادي نير الفرات مف الشرؽ, ويضـ القسـ األسفؿ مف 

 .(3)تعموىا طبقات مف حجر الكمس والطيف والرمؿ والمارؿ جبسيو ىذا التكويف مكونات
ثالثا:ترسباتالعصرالرباعي

وتظير في  ترجع ترّسبات ىذا التكويف الى الزمف الرباعي عصر الباليستوسيف,
بطوف الودياف والمخفضات وفوؽ التراكيب الصخرية المتأثرة بحركة الفوالؽ في المنطقة, وعند 
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ومفتتات اذ تتكوف مف خميط مف الحصى والرمؿ والطيف  ,المرتفعة وسفوحياطؽ فتحات المنا
 . وتقسـ رواسب ىذا العصر الى قسميف ىما:(4)الصخور الكمسية والجبسية

:الترسباتالقديمة -أ
وىي ترسبات تعود الى عصر الباليستوسيف وتتمثؿ في ترسبات المدرجات النيرية 

فوؽ مستوى سطح البحر في ىضبة الجزيرة بيف  ـ( 85-65بيف ) التي يتراوح مستواىا ما
وتتكوف طبقات تمؾ المدرجات مف الحصى والرمؿ ,وتمتد تمؾ الترسبات عمى  الفرات والثرثار,

اذ يقطع امتدادىا تكوينات كمسيو, كما تمتد تمؾ الترسبات  حافة ىضبة الجزيرة بشكؿ متقطع,
 .(5)عمى حافة الشرقية لميضبة الغربية

:لحديثةالترسباتا -ب
وىي ترسبات تعود الى العصر الحديث الييموسيف, ويتبايف سمكيا مف مكاف الى 

إاّل انو يقؿ باالتجاه نحو حافتي  ـ( عند مجرى النير, 35-25اذ يتراوح ما بيف ) آخر,
واغمب ىذه الترسبات  .(6)سـ( 55اليضبة الغربية وىضبة الجزيرة حتى يصؿ الى اقؿ مف )

تغمر المناطؽ  التيحمميا نير الفرات وىي مف الرمؿ والغريف والطيف أثناء فترات الفيضاف 
وتغطي تمؾ  المحيطة بالمجرى فترسبت ىذه المواد وكونت ما يسمى بالسيؿ الرسوبي,

 .شؽ النير مجراه فييا التيالرواسب القاعدة الصخرية 
وتطمؽ ىذه التسمية عمى ترسبات  وؽ الجوزة,وظير في ىذه الفترة ترسبات مسح

الجبس الناعـ المخموط مع التربة الغرينية, وتغطي تمؾ التربة نطاقًا محدودا مف منطقو 
 . (7)الدراسة بيف منخفض الثرثار والحبانية

   :اؾوضع اؾطوبوغرايف -4

اف يعّد الوضع الطوبوغرافي مف العوامؿ المييمنة عمى أي نشاط بشري, والذي البد 
يكوف متوافقا مع الوضع السائد, وعمية كمما ازدادت المنطقة وعورة كمما واجيت عمميو تخطيط 

وحتى واف توفرت تمؾ  المشاريع اليندسية مشاكؿ كثيرة وقد تكوف ذات تكاليؼ باىظة,
لذا يكوف  لنوع التضرس وطبيعة التكوينات السطحية  الخدمات قد تكوف ذات كفاءة متدنية,

 ة األثر الكبير في توفير تمؾ الخدمات.وتحت السطحي
ال يمكف إطالؽ صفة االستواء التاـ عمى موضع قضاء الرمادي, ذلؾ بسبب تبايف 

- ـ 45إذ يتراوح  االرتفاع ما بيف ) ارتفاعاتو عف مستوى سطح البحر مف منطقة الى أخرى,
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بي واليضبة بيف السيؿ الرسو  ـ(, ويرجع ذلؾ الى طبيعة امتداد عمراف القضاء ما 135
 .الغربية
  :اخلصائص ادلناخية -5

, فال بد مف معرفة اخية في تخطيط المشاريع اليندسيةونظرا ألىمية الخصائص المن
 (.1, كما يوضح الجدوؿ رقـ )عناصره المرصودة في محطة الرماديقيـ 

-1982)المعدالت الشيرية لبعض عناصر المناخ في محطة الرمادي لممدة : (1جدوؿ رقـ )
2512) 

 
 بيانات غير منشورة. ,قسـ المناخ جميورية العراؽ, الييئة العامة لألنواء والرصد الزلزالي العراقية, المصدر:

 
كما اف لمناخ األثر الكبير في تخطيط وتصميـ المشاريع اليندسية مف خالؿ عناصره 

ىي المصدر  الشمسيةروؼ اف األشعة , والمعحرارة واألمطار والرياح والرطوبةىي درجات ال
أثيرىا في مف خالؿ ت ,عممية تكويف التربة بصورة مباشرةالرئيس لحرارة التربة وىي تؤثر في 

, وبصورة غير مباشرة عف طريؽ تخزيف الطاقة في النباتات الخضراء, النظاـ الحراري لمتربة
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ي الى زيادة كما اف ارتفاع درجات الحرارة وقمة سقوط األمطار والرطوبة النسبية مما يؤد
وزيادة فعالية  عممية التبخر المياه السطحية اـ المياه الجوفية القريبة مف سطح األرض,

اف تأثير المحاليؿ الممحية عمى  ,عمؿ عمى ترسيب األمالح في التربةالخاصية الشعرية التي ت
ي الى معدالت التآكؿ الحديد وتياجـ الخرسانة األسمنتية المتصمدة لألسس األبنية مما يؤد

 حدوث تشقؽ وتصدع لمخرسانة المسمحة.
 ادلوارد ادلائية. -6

 أوال:المواردالسطحية
, ألنو يمثؿ عصب ي توقيع المدينة في بداية نشأتيايمثؿ نير الفرات دورًا رئيسيًا ف

الحياة فييا كما انيا يعد عاماًل ميما في كيفيو توزيع السكاف في ذلؾ الموضع وتعدد 
, اذ تميزت مياه نير الفرات بخصائص كيميائيو جيده فيي االقتصاديةتيـ ووظائفيـ نشاطا

جزء بالمميوف( مف األمالح, األمر الذي جعمو المصدر الرئيس  395تحتوي عمى ما يقرب )
 لمياه القضاء.

كما توجد بحيرة الحبانية التي تقع عمى الضفة اليمنى لنير الفرات في جنوب شرؽ 
رات بالمياه عف طريؽ ناظـ الورار الذي يقع غرب مدينة الرمادي الرمادي التي يزودىا نير الف
ر السنة كـ, وتختمؼ مناسيب المياه داخؿ البحيرة بيف أشي (8,5وقناة الورار التي يبمغ طوليا )

 ـ فوؽ مستوى سطح البحر. (53 – 45وتتراوح ما بيف )
 المياهالجوفيةثانيا:

بؿ ىناؾ جممة مف العوامؿ والمقومات اف المياه الجوفية ال توجد بمحض الصدفة 
ليا دور ىاـ في تواجد المناخية والييدرولوجية والطبوغرافية لممنطقة والبيئة ونوع التربة التي 

ويرجع ارتفاع مناسيب المياه الجوفية الى العوامؿ الطبيعية المتمثمة بمستوى مياه  .تمؾ المياه
ـ( عف مستوى سطح  52 – ـ 48فييا ما بيف ) نير الفرات وقناة الورار الذي يتراوح المنسوب

, مما يجعؿ قسـ ـ( عف مستوى سطح البحر 55في حيف اف معدؿ ارتفاع المدينة ) البحر,
الى موضع المدينة. كذلؾ بحيرة الحبانية التي ليا نفس الدور حيث يصؿ  مف المياه تترسب

 ـ( عف مستوى سطح البحر. 51مستوى المياه فييا الى )
اف عدـ وجود شبكة مجاري لتصريؼ المياه الثقيمة ومياه األمطار تغطي كؿ أحياء 
ىماؿ القنوات المفتوحة والمبازؿ السطحية المخصصة لتصريؼ المياه التي أصبحت  المدينة وا 
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فضال عف عدـ كفاءة شبكات  ممموءة بالنفايات والنباتات الطبيعية التي تعرقؿ تصريؼ المياه,
تسرب كميات كبيرة مف المياه الى داخؿ التربة والطبقات الصخرية مسببًا في  توزيع المياه أدى

ارتفاع مناسيب المياه الجوفية. ونتيجة الرتفاع مناسيب المياه الجوفية في المدينة فقد أثرت 
اذ ارتفعت الرطوبة في جدراف الدور, فقد أصبح بعضيا متيرئا  عمى الوحدات السكنية,
 و السقوط مما يستوجب األمر االستمرار في عمميات الترميـ.وبعضيا األخر آياًل نح

 اخلصائص انسكان-ثانٍا
ذلؾ الرتباطيا الوثيؽ بدراسة وتحميؿ  تعّد دراسة السكاف العوامؿ الرئيسة ألي دراسة,
ليس ىذا فحسب بؿ إف مجمؿ عممية  الجوانب االقتصادية واالجتماعية والعمرانية ألي منطقو.

اذ انو جزء ال يتجزأ مف عمميو تخطيط المستقبمي  الخصائص السكانية, التنمية تستند عمى
وعميو فاف معرفو عدد السكاف حاليا ومستقبال ,يرسـ صوره  لجميع استخدامات األرض,

وصناع القرار ألفاؽ التغيرات الييكمية التي ستطرأ عمى ارض المدينة  واضحة لدى مخططيف,
وتوجيو الصحيح  ,التخطيط السميـ الستعماالت األرض مما يؤدي بالنتيجة الى في المستقبؿ,
 لنمو العمراف.

اف عدد سكاف قضاء الرمادي في تزايد المستمر وبنسبة نمو عالية, فقد بمغ عدد 
وصؿ الى  1997اما عاـ  ,1977( نسمو في عاـ 134595سكاف مركز قضاء الرمادي )

ومف  ,2513نسمو في عاـ ( 467876( نسمو, في حيف ازداد عدد سكاف الى )278912)
( 913839(, و)2525( نسمة في عاـ )673416الي )المتوقع أف يصؿ عدد السكاف  حو 

(, اف زيادة في أعداد السكاف 2545( نسمة في عاـ )1245598, و)(2535نسمة في عاـ )
ولدت ضغطا عمى الوحدات العمرانية وخدمات البنى التحتية المتمثمة بالماء والكيرباء 

ي المائية أضافو الى الطرؽ والجسور. إذ يترتب عمى زيادة عدد السكاف زيادة الطمب والمجار 
عمى المشاريع اليندسية ومنيا الوحدات العمرانية بكافة أنواعيا السكنية والتجارية والصحية 

الخ, كذلؾ الطمب عمى جميع  خدمات البنى التحتية بسبب زيادة  والصناعية والتعميمية .....
كاف, مما ينتج عنو زيادة في استيالؾ الماء الذي يسبب ضغطا كبيرا عمى شبكة إعداد الس

, يادة الطمب عمى الكيرباء والياتؼالمجاري سواء القائمة أو التي ستنفذ مستقبال, إضافة الى ز 
كذلؾ ال تسمح سعة الطرؽ عمى استيعاب زيادة عدد السيارات المترتبة عمى زيادة عدد 

اؽ نير الفرات وقناة الورار منطقة الدراسة سببا في إعاقة حرية توسع وقد كاف اختر  السكاف,
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والذي يسبب اختناؽ  المدينة, اف ازدياد إعداد السكاف يولد ضغطا كبيرا عمى جسور العبور,
مروري, وىذا يتطمب إنشاء الجسور إضافية بما تتطمبو الحاجة. وىذا األمر يحتاج تخطيط 

ض, في ضوء التوسع المستقبمي في المشاريع اليندسية مف مستقبمي لجميع استخدامات األر 
, 2535, 2525خالؿ احتساب التوقعات المستقبمية لسكاف قضاء الرمادي في األعواـ 

, باالعتماد عمى معدؿ النمو السكاني الذي تـ استخراجو باالعتماد عمى المعادلة النمو 2545
فة الى ذلؾ معرفة التوقعات %(, باإلضا3,1( الذي بمغ نحو )2513 -1997لممدة )

السكانية, واف ىذه الزيادة في عدد سكاف قضاء الرمادي سيؤدي بالضرورة الى حدوث توسع 
في استعماالت األرض المختمفة, ولمعرفة مدى ىذا التوسع فقد تـ االعتماد عمى نصيب الفرد 

ة المعتمدة مف ( التي حددتيا المعايير التخطيطي2ـ 155الواحد مف كؿ استعماالت األرض )
 قبؿ الدوائر التخطيطية الدولية.

وتعتمد ىذه الطريقة عمى معرفة الزيادة السكانية المتوقعة والمستخرجة مف خالؿ 
( وبيف سنة األساس 2545, 2535, 2525الفرؽ في الزيادة السكانية بيف سنة اليدؼ )

ومف  ستعماالت,(, وضرب مقدار الزيادة في معدؿ نصيب الفرد الواحد مف كؿ اال2513)
, كما يوضح الجدوؿ رقـ تاجيا الزيادة السكانية المتوقعةخالليا يمكف معرفة المساحة التي تح

(2). 
 2545عدد السكاف ومساحة األرض المتوقعة في قضاء الرمادي حتى عاـ : (2جدوؿ رقـ )

 
 المصدر: مف عمؿ الباحث.
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 املشارٌع اهلنذسٍةأنىاع انرتب وعالقتها بتخطٍط  املبحث انثانً:
 أوال: أـواع اؾرتب حسب ـسب ادلفصوالت األدادية:

ولنسيج التربة تأثير مباشر عمى صفات التربة األخرى كالمدانة والسيولة والمسامية 
, فالتربة الطينية مثال ليا قدرة عالية عمى تماسؾ واالحتفاظ بالرطوبة والماءوالنفاذية وال
عمى التمدد والتقمص بدرجة  وكذلؾ قابميتيا ,التربة الرممية اء وخزنة أكثر مفاالحتفاظ بالم

, وخاصة في د عند الترطيب وينكمش عند الجفاؼ, التي يتغير بيا الحجـ حيث يزداكبيرة
الترب التي تحتوي عمى نسبة عالية مف الطيف, أما الترب المزيجية وىي خميط مف الرمؿ 

, وظيور صفة البالستيكية الترب الرممية والطينيةير دقائؽ ويتساوى فييا تأث والطيف والغريف,
%( ونسبة 55-28%( ونسبة الغريف )27-7بصورة ضعيفة جدا وتكوف نسبة الطيف ما بيف )

 %(. 52الرمؿ أقؿ مف )
وجميع ىذه الخصائص التي تؤدي الى حدوث أضرار كبيرة في المنشآت المقامة عمى 

, واألرضيات وتحطـ األنابيب والطرؽأساسات الترب االنتفاخية التي تسبب في تشقؽ وتحطـ 
, مما يؤدي الى ارتفاع لخاصية الشعرية واالحتفاظ بالماءكما تؤثر النسجة في تنشيط عمؿ ا
, فالتربة ذات النسيج الخشف تمتاز بسيولة حركة الماء الرطوبة في األسس وجدراف األبنية

, أما التربة ذات النسيج الناعـ والتي طرؽي تكوف مواد جيدة في تنفيذ الواليواء داخؿ بنائيا الت
تسبب مشاكؿ  , واف ىذه الفراغات والفجوات التيعوبة حركة الماء واليواء فيياتمتاز بص

, كما اف نوعية الترب تؤثر عمى استقرارية الحفر وتنياؿ جوانبيا مما لألسس وىبوط األبنية
األصناؼ الرئيسة لمترب في  , سيتضح أثر ىذهتدعيـ جوانب الحفر بصفائح حديديةيتطمب 

خدمات البنى تخطيط وتنفيذ المشاريع اليندسية المتمثمة في تخطيط الوحدات العمرانية و 
ضمف مسافات قصيرة  , والطرؽ والجسور وتتميز ترب منطقة الدراسة باختالؼ نسجتياالتحتية

تكوف مف حجـ واحد , والحقيقة اف التربة الموجودة في منطقة الدراسة يندر اف تأفقيا وعموديا
نما ىي في الغالب تتكوف مالغريفمف حبيبات الرمؿ والطيف و  ف خميط مف حبيبات مختمفة , وا 

, والسبب في تبايف مفصوالت )الرمؿ والغريف والطيف( الى الفعالية الديناميكية لمنير األحجاـ
عرضيا أثناء  , وزخـ المياه المتحركةوالبعد عف مصدر الترسيب )النير( المتمثمة في القرب

, وباإلضافة الى طبيعة الموقع التي انجرفت ية الترسبات اإلروائيةالفيضانات وكذلؾ تأثير نوع
 منو المواد المترسبة.
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يتضح اف أصناؼ النسجة في وحدة كتوؼ األنيار ما بيف متوسطة النسجة الى 
, أما لطينية الغرينيةطينية والمزيجة امعتدلة النعومة متمثمة في النسجات المزيجة والمزيجة ال

في ترب األحواض النيرية فتوزعت أصناؼ النسجة ما بيف معتدلة النعومة متمثمة في النسجة 
, أما في أجزاء الجنوبية نية الغرينية والغرينية المزيجية, والمزيجة الغرينية الطينيةالمزيجة الطي

 .(3طقة الدراسة متمثمة مزيجية رممية, كما يوضح الجدوؿ رقـ )مف من
 األصناؼ النسجة لمواقع العينات في منطقة الدراسة: (3الجدوؿ رقـ )

 
 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى نتائج تحميؿ عينات التربة لمنطقة الدراسة.
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 (USCS) اؾرتب حسب ـظام اؾمصنيف ادلوحد -ثاـيا

 (Unified Soil Classification System)يعد نظاـ التصنيؼ الموحد لمتربة 
( مف أىـ األنظمة المستخدمة في تصنيؼ التربة وقد بدا العمؿ بو في USCSويرمز لو )

( 1952( في بناء المطارات ثـ طور ىذا النظاـ عاـ )1942) الحرب العالمية الثانية عاـ
 ليصبح مالئما لجميع األعماؿ اليندسية.

تتميز ترب منطقة الدراسة باختالؼ نسجتيا ضمف مسافات قصيرة أفقيا وعموديا, 
كذلؾ تغايرت أصناؼ نسجة التربة ما بيف متوسطة النسجة الى معتدلة النعومة متمثمة في 

طبقات التربة في االفؽ  , فقد تراوحت نسجاتالنسجات المزيجية والمزيجية الطينية الغرينية
لرممية المزيجة والمزيجة دلة الخشونة متمثمة بالنسجات الرممية وااالوؿ مف خشنة الى معت

 الغرينية والطينية, اذ تبيف اف , والنسجات الدقيقة والناعمة متمثمة في النسجات الطينيةالرممية
أجزاء مف منطقة الدراسة تربتيا السطحية ذات نسجة طمى رممي الى طمى سئ التدرج مع 

ـ( في حي  2كـ, و) 7ـ( في منطقة  4,5 – 5ت ما بيف )ويكوف بعمؽ متفاو  طمى رممي,
وتقاطع  والعزيزية )التؿ(, وشارع ميسموف, ـ( لكؿ مف الطاش, 1,5السكؾ, اما عمى عمؽ )

في حيف كاف في كؿ مف  ـ(, 15,5 -5اما منطقة السينما عمى عمؽ ) األوقاؼ وزنكورة,
 ـ(. 3ميف, والممعب عمى عمؽ )وحي المعم , وجسر الصوفية, والقرية العصرية,حي التقدـ

 – 5أما األجزاء األخرى مف منطقة الدراسة فكانت ذات نسجة طيف رممي بعمؽ )
ونسجو طيف رممي مع طمى رممي في كؿ مف حي  ـ كما في حي الضباط والصياالت, (1,5

الشركة والتأميـ, ونسجو طيف ضعيؼ المدونة التي تتفاوت في األعماؽ في كؿ مف حي 
الصناعي الغربي والبوعبيد والورار وسوؽ الجزاريف, ونسجو طمى ضعيؼ المدونة لكؿ مف 

 تقاطع السيراميؾ, وشارع المستودع والجمعية. 
عض أجزاء منطقة الدراسة فتكوف ذات نسجو مف طمى ضعيؼ إما األفؽ الثاني في ب

, وبعمؽ ـ( في شارع ميسموف 3-1,5ـ( في منطقة الطاش, و) 4,5-1,5المدونة وبعمؽ )
ـ( في  15-4,5, و)ـ(  في تقاطع األوقاؼ, ذات نسجة طيف ضعيؼ المدونة 3,5 – 5,8)
في  ـ( 15 -3و), السكؾـ( في حي  8,5-2في الجمعية, و) ـ( 7,5 – 3, و)كـ 7

 ـ( في شارع المستودع. 15-3و) ,ـ( في حي الشركة 6,5 -3الممعب, وبعمؽ )
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الية المدونة إما األفؽ األخير لجميع المناطؽ السالفة الذكر ذات نسجو طينية ع
قرية العصرية وحي الصناعي  ,جسر الصوفية ,الصوفية ,باستثناء حي التقدـ, حي الشركة

 .ي الى رمؿ سئ التدرج مع طمى رمميجو طمى رممالغربي الذي يكوف ذات نس
يعزى التغاير العمودي في صنؼ النسجة الذي يعود باألساس الى عشوائية 
الفيضانات النيرية مف حيث الزخـ والحمولة مف المفصوالت أدى الى وجود عشوائية العمودية 

ة لألراضي وشؽ وعمميات التسوي في الترب الرسوبية, وعمميات الحراثة واستغالؿ األرض,
 القنوات والمبازؿ ما يصاحبيا في حصوؿ عشوائية أخرى لطبيعيو الترسيب العشوائي األصؿ.

ؿ البدء في تخطيط ويتضح مما تقدـ تعد دراسة نسجو التربة مف األمور ميمة قب
فكثير مف الصفات اليندسية ليا عالقة مباشرة بالنسجة, فالترب الطينية  ,وتصميـ اي منشأ

الترب الرممية  ة عالية ليا القابمية عمى االنكماش واالنتفاخ واالنضغاط عمى عكسذات لدون
 .تكوف منعدمة التي

إذ إف مقاومو ىذا النوع مف التربة يرجع الى  وىذا النوع مف الترب غير متماسؾ,
فعند تخطيط المشاريع التي تحتاج الى عمميات الحفر مثؿ  االحتكاؾ الداخمي بيف الحبيبات,

مجاري الصرؼ الصحي, ستواجو مشاكؿ كثيرة مثؿ  شبكو أسالو توزيع المياه او شبكوتنفيذ 
 االنييار في الترب الرممية والترب الطينية عالية المدونة.

اخلصائص انفٍزٌائٍة نهرتبة وأثرها عهى ختطٍط املشارٌع  املبحث انثانث:
 هلنذسٍةا

 أوال ؿساؿية اؾرتبة:   

متغيرة في قيـ المسامية باالتجاه األفقي بيف  رب في منطقة الدراسةاف مسامية الت
اذ سجمت نسبة المسامية بيف  المواقع وباالتجاه العمودي ضمف أعماؽ طبقة التربة,

والحي  وتقاطع السيراميؾ, ـ(, 4.5-5) كـ عمى عمؽ 5و %( في كؿ مف الطاش,45ػ35)
 والحوز وشارع ميسموف وشارع المستودع, والجمعية, ـ(, 1.5) الصناعي الغربي عمى عمؽ

ـ(, اما في حي التقدـ عمى عمؽ  3) عمى عمؽ والممعب والقرية العصرية, ,وتقاطع األوقاؼ
 ـ(, وزنكورة والطرابشة فتمثمت نسجة ىذه المواقع بارتفاع نسبة الطمى الرممي, 3 – 1.5)

%( التى تكوف ذات 45-35المدونة, بينما تراوحت نسبة المسامية ) ويعد الطمى ضعيؼ
ـ(,  15-4.5) كـ عمى عمؽ 5 كؿ مف الطاش, فينسجو طيف عالية المدونة وصمبة القواـ, 
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%( التي تمثمت 32-25ـ( وطوي اما نسبة المسامية ) 15-8.5وحى السكؾ عمى عمؽ )
السينما عمى  كـ, 7اليو في كؿ مف ذات نسجو رمؿ سئ التدرج مع طمى رممى ذات كثافة ع

وحى المعمميف وتقاطع األوقاؼ عمى  ـ(, 2-5وحى السكؾ عمى عمؽ ) ـ, (4.5-5عمؽ )
-1.5) والصوفية عمى عمؽ ـ(, 15-3و) ـ(, 1.5) وحى التقدـ عمى عمؽ ـ(, 3عمؽ )
 %(55-45وتراوحت نسبو المسامية بيف ) ـ(, 15-3) وقرية العصرية عمى عمؽ ـ(, 4.5
 ـ(.   15-7.5الجمعية عمى عمؽ ) ـ(, 3-1.5كؿ مف حي الصناعي الغربي عمى عمؽ )في 

-25ويمكف القوؿ اف نسبة المسامية لمطبقة السطحية لمنطقة الدراسة تراوحت بيف )
%( ويعزى ذلؾ الى نوع استعماؿ األرض وتأثير العمميات الزراعية ودور المادة العضوية 55

%( في الطالعة, 44.5بمغت ) والتيلتالي زيادة مسامية التربة في خفض الكثافة الظاىرية وبا
%( 44و) %( في الصياالت,47,75%( في البوفراج, و)45, و)وذياب%( في الب43,25و)

%( في 43,25%( في سطيح, و)46,75و) ( في البوعبيد,42,5في الحامضية, و)
تحت السطحية والسبب السجارية. اف مسامية الطبقة السطحية ىي أعمى مف مسامية الطبقة 

في ذلؾ يعود الى وجود المادة العضوية في الطبقة السطحية الذي لو تأثير كبير في زيادة 
حجـ مسامية التربة وكذلؾ الجذور واإلحياء الدقيقة التي تعيش في التربة تعمؿ عمى فتح منافذ 

حجـ  , وعكس ذلؾ يحدث في الطبقة تحت السطحية إضافة الى ذلؾ فافمسامات ليا أو
بسبب تماسؾ الذرات  فالتربة العميقة يكوف حجـ مساماتيا قميال المسامات يتأثر بعمؽ التربة,

, فعند تسميط األحماؿ كمييما , وتشغؿ ىذه المسامات الماء او اليواء أوبعضيا مع بعض
الخارجية نتيجة لممنشآت كاألبنية وما شابة ذلؾ, وعند تعرض المنطقة لمماء الى ضغوط 

ف التحميؿ يؤدي ذلؾ الى انضغاط الطبقات األرضية وفقا لطبقة تكوينيا )طينية او ناتجة ع
خميطا( وعندىا يرتفع ضغط ماء المساـ في حدود المنطقة المؤثر عمييا يصحب ذلؾ تالشي 
ضغط ماء المساـ لتسرب الماء المضغوط الى مناطؽ مجاورة وخاصة باالتجاه الموازي التجاه 

( وكنتيجة ليذه التأثيرات تأخذ التربة باالنضغاط ىي قابمية تقمص تسميط الضغط )العمودي
الحجمي لمتربة الجافة او المشبعة جزئيا ويتـ ذلؾ في وقت قصير نظرا لسيولة طرد اليواء 
والماء مف مساـ التربة في الترب الرممية, في حيف اف التربة الطينية تستغرؽ وقتا أطوؿ في 

لتربة ويتسبب عنو االنضماـ فإذا كاف مقدار االنضماـ كبيرا طرد الماء واليواء في مساـ ا
 فذلؾ يسبب اليبوط لممنشأت عند سطح التربة.
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 ثاـيا: ـفاذقة اؾرتبة

 (25 – 6,25سجمت قيـ سرعة النفاذية في تربة السطحية لقضاء الرمادي بيف )
سكؾ, وحي الكـ,  7التي صنفت بيف متوسطة النفاذية وعالية النفاذية لكؿ مف  ,سـ/ساعة

, وحي المعمميف, وتقاطع األوقاؼ, وحي التقدـ, وجسر الصوفية, والعزيزية )التؿ(, والسينما
 2وصنفت تربة بعض األجزاء منطقة الدراسة ذات نفاذية معتدلة إذ بمغت سرعة النفاذية بيف )

تقاطع السيراميؾ, وحي الصناعي الغربي,  كـ, 5, لكؿ مف الطاش, وسـ/ساعة (6,25 –
 5,55ارع ميسموف, والممعب, والقرية العصرية وزنكورة, في حيف انخفضت سرعة النفاذية )وش
الصوفية, والدوار, والجمعية, والحوز, وشارع المستودع, و  سـ/ساعة في كؿ مف التأميـ, (2 –

في حيف سجمت أدنى قيـ سرعو  , البوعبيد,, والحامضية, وزوية البوفراج, والطالعةوالطرابشة
( 5.55-5.125في التربة المنطقة الدراسة التي صنفت ذات نفاذية البطيئة ) النفاذيو

الصياالت اف  حي الشركة, طوي, حي الضباط, سوؽ الجزاريف, لكؿ مف الورار, سـ/ساعة,
مدى سيولة حركة الماء بيف حبيبات التربة باالتجاىيف األفقي والعمودي او كمييما يمكف اف 

ماؿ والمشاريع اليندسية الكبرى وىناؾ أمثمة متعددة نورد بعضا يعبر عنو في الكثير مف اإلع
فاف أنواع التربة ذات النفاذية كبيرة تعتبر مادة ممتازة لمتربة الحاممة لمطريؽ, حيث اف  منيا,

اما التربة ذات النفاذية الواطئة قد  التربة الخشنة تمتاز بالثبات سواء كانت جافة او مشبعة,
ينتج عف ذلؾ مشكالت ثبات خطيرة حيث أنيا توفر مصدرا لمرطوبة تحمؿ مياىا متسربة و 

الناتجة عف الخاصية الشعرية بسبب ارتفاع مستوى الماء األرضي وانخفاضة مما يؤدى الى 
 تمؼ الطرؽ.

اف قابمية انضماـ التربة المتسبب عف تسميط األثقاؿ الناتجة عف أنشاء المباني 
كمما كانت عالية كاف معدؿ سرعة ىبوط تمؾ  اذية,المختمفة تعتمد في األساس عمى النف

المنشآت أسرع, اذ اف التربة الطينية ذات النفاذية الواطئة تحتاج الى مدة زمنية طويمة جدأ 
 وقد تستغرؽ عدة عقود مف السنيف الستكماؿ انضماميا وىبوط المباني المنشأة عمييا.

السدود  األرضية ر المنشآتتتعمؽ باستقرا التيومف التطبيقات اليندسية األخرى 
والجدراف الساندة والتي تعتمد عمى الخواص التربة الثابتة لمتربة وعمى القوى األخرى الناتجة 

وفي  ,تستغرقيا الستقرارىا التيالمدة  حيث لو األثر الكبير في عف حركة الماء في التربة,
مدى صالحيتيا لمعمؿ عمي مدى البعيد, وفي الكثير مف األحياف قد يسبب مرور الماء في 
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ارتفاع او قد يساىـ في  باطف األرض إضرارا كبيره نتيجة لتأكؿ جوانب القنوات التي يمر فييا,
 .الضغط المسامي بيف الذرات

 (Ydryوزن وحدة احلهم اجلاف ) نا:ثاؾ

عبارة عف الوزف الجاؼ لمتربة الى الحجـ الكمي  بأنو يعرؼ وزف وحدة الحجـ الجاؼ
 اي اف : (8)لمتربة

 ( = الوزف الجاؼ لمتربة / الحجـ الكمي لمتربة.Ydryوزف وحده الجاؼ )
إذ  ( في منطقة الدراسة,21KN/M3-14وتتراوح قيـ وزف وحده الحجـ الجاؼ بيف )

( KN/M3 16,2ـ(, و) 1,5في عينة الدوار عمى عمؽ) 14KN/M3)إف أوطأ قيمة ليا )
كـ عمى عمؽ  5و ( في عينة الطاش,KN/M3 21ـ, وأعمى قيمة ليا ) (3عمى عمؽ )

 ـ(. 8-3( عمى عمؽ )KN/M3 17, و)ـ( 1,5)
 16الدراسة فبمغت قيـ وحدة الحجـ الجاؼ ) الشمالية مف منطقة وفي أجزاء

KN/M318ـ(, و) 1,5عمى عمؽ ) ( في عينة زوية البوفراج KN/M3( عمى عمؽ )1,5-
 16,85ـ(. وفي الطرابشة فبمغت ) 15,5-7.5( عمى عمؽ )KN/M3 19, و)ـ( 6

KN/M3( عمى عمؽ )ـ(. 1,5 
( في طوي KN/M3 15,76وفي أجزاء الغربية فبمغت قيـ وزف وحدة حجـ الجاؼ )

 20, و)ـ( 3عمؽ )( عمى KN/M3 19, وفي قرية العصرية فبمغت )ـ( 1,5عمى عمؽ )
KN/M3( عمى عمؽ )وفي أجزاء الشرقية مف منطقة الدراسة تراوحت قيـ وزف وحدة  ـ(. 6

( عمى KN/M3 20ـ(, ) 6-5( عمى عمؽ )KN/M3 18الحجـ الجاؼ في الصوفية )
 ـ(.   15-6عمؽ )

في عينة السينما ( KN/M3 18,1أما في األجزاء األخرى مف منطقة الدراسة فبمغت )
ـ(, وفي عينة العزيزية )التؿ(  7,5-6( عمى عمؽ )KN/M3 17,3, و)ـ( 4,5) عمى عمؽ
( عمى عمؽ KN/M3 15,59ـ(, إما في التأميـ ) 1,5عمى عمؽ ) KN/M3 17)بمغت )

 ـ(. 1,5)
 ـسلة اؾفراغات  :رابعا

 ,ذج التربة الى حجـ المادة الصمبةتعرؼ نسبة الفراغ بأنيا نسبة حجـ الفراغ في نمو 
 (,1نسبة الفراغ بعدد عشري دائما ويمكف اف تكوف قيمتيا أحيانا اكبر مف )ويعبر عف 
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وتستعمؿ نسبو الفراغ لمتعبير عف مختمؼ الخواص الفيزيائية كدالة لكثافة التربة وقابمية التربة 
والتي تعطي فكرة عف حالة التربة في الموقع او  ,(9)اليبوط عند تسميط األحماؿ عمييا عمى

 الف األنضغاطية واالنضماـ في التربة تعتمد عمى نسبة الفراغات, ط األثقاؿ,الحقؿ قبؿ تسمي
عندما تتعرض  ونفاذية ومسامية التربة, الفراغات, فيوكمية الماء واليواء  ونوعية التربة,

التربة الى أحماؿ انضغاطية فاف حجـ التربة يصغر بسبب التغير النسبي في موقع الحبيبات 
عندما تكوف الفراغات ممموءة باليواء فقط فاف  حجـ الفراغات,مما يؤدى الى تقميؿ 

او الخروج  التربة تحدث بصورة سريعة الف اليواء لو القابمية عمى االنضغاط, فياالنضغاطية 
وعندما تكوف التربة مشبعة بالماء الذى ىو غير قابؿ لالنضغاط فاف النقصاف  مف الفراغات,

 مييا يتـ بطرد الماء مف الفراغات.حجـ التربة عند تسميط الضغط ع في
اف عممية االنضماـ واليبوط في التربة تسبب مشاكؿ كثيرة لممنشات, سواء كانت 

( بعض القيـ Holtzعمميو رصؼ وتبميط الطرؽ, وقد اعطى ) فيبنائية او ىيدروليكية او 
يـ القياسية لمطيف (, أما الق5.4-1ففي الرمؿ تتراوح نسبة الفراغ بيف ) النموذجية لنسبة الفراغ,

, (15)ويمكف الحصوؿ عمى قيـ أعمى مف ذلؾ في الترب العضوية (,5.3-1.5فيى بيف )
 ,( في كؿ مف الطاش5,67-5,54بيف ) تتراوح قيـ نسبة الفراغات لمترب في منطقة الدراسة

الصناعي الغربي عمى عمؽ  ـ, وتقاطع السيراميؾ, حي (4,5كـ والصوفية عمى عمؽ ) 5و
ـ(, الحوز والبوعبيد التي تكوف ذات نسجو  3الجمعية والقرية العصرية عمى عمؽ ), ـ( 1,5)

 طمى رممي مع طمى ضعيؼ المدونة.
كـ  7( لكؿ مف 5,47-5,33اما في األجزاء األخرى تراوحت نسبة الفراغات بيف )

ـ, حي  (8-2حي الضباط عمى عمؽ ) ـ(, 2ـ(, حي السكؾ عمى عمؽ ) 4,5عمى عمؽ )
 وتقاطع األوقاؼ التي تكوف ذات نسجة رمؿ سئ التدرج مع طمى رممي. السينما, ,المعمميف

كـ عمى عمؽ  7في كؿ مف  (5,54- 5,43بينما تراوحت نسبة الفراغات بيف )
ـ( التي تكوف ذات نسجة طينية ضعيفة  8,5-2وحي السكؾ عمى عمؽ ) ـ, (4,5-15)

ات في نسجة طيف عالي المدونة ذات بينما تراوحت نسبة الفراغ المدونة ذات صمبة القواـ,
ـ( وطوي, اما التربة  15-15في العزيزية عمى عمؽ ) (1,22-5,67متيبسة القواـ بيف )

-4,5كـ وحي السكؾ عمى عمؽ ) 5 ( في الطاش,5,67-5,43ذات صمبة القواـ تراوحت )
ـ,  (15-7,5ـ, الورار عمى عمؽ ) (3-1,5ـ, حي الصناعي الغربي عمى عمؽ ) (15
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بذب نسبة الفراغات مع العمؽ في االجزاء ذات نسجة طيف ضعيؼ المدونة متيبسة القواـ وتذ
ـ, وزوية  (7,5-3ـ, الجمعية عمى عمؽ ) (7,5( في الورار عمى عمؽ )5,82-5,54بيف )

 -5,82بينما تراوحت نسبة الفراغات بيف ) ,والعزيزية والطرابشة ـ, (1,5البوفراج عمى عمؽ )
 .عة والبوذياب والحامضيةمف الطال ( في كؿ1

 خاؿسا: احملموى اؾرطوبي ؾلرتبة

قواـ التربة وىي الحالة  ة في أحد ثالث حاالت تسمى بحاالتالناعم توجد الترب
, التي تعتمد عمى طبيعة عنصر الحبيبات ومحتوى ة والحالة المدنة والحالة الصمبةالسائم

 .(11)المائي لمتربة
الرطوبي في التربة الناعمة فإنيا تصبح في حالة السيولة فإذا ارتفعت نسبة المحتوى 

وال تبدي اي مقاومة فتصبح قوة التحمؿ بالقص صفرا, وعند انخفاض محتوى الرطوبي أقؿ 
, وباستمرار النقص في محتوى الرطوبي أقؿ فاف التربة تبقى في حالة المدونةمف حد السيولة 

وعند انخفاض محتوى الرطوبة أقؿ مف  لصمبة,مف حد المدونة فاف التربة تمتمؾ خواص شبة ا
يتغير سموؾ كؿ أنواع التربة  حد االنكماش فاف التربة ستبقى جافة وقوية الى قوية جدا

وخاصة الطينية بصورة ممحوظة مع محتوى الرطوبي الذي الناتج عف امتصاص الماء بيف 
يصؿ انتفاخو الى  شرائح المعدف, فعمى سبيؿ المثاؿ معدف المونتموريمونايت يمكف اف

%( 15في حيف ال يزيد قابمية انتفاخ معدف الكاؤلينايت عف ) %( مف حجمو لفترة طويمة,15)
فقد يسبب انتفاخ التربة  واف ىذه الخاصية ذات أىمية كبيرة مف الناحية اليندسية, مف حجمو,

حيث في حدوث أضرار كبيرة في أرضية المنشآت وتبطيف القنوات أو المنشآت الخفيفة, 
ويالحظ االزدياد التدريجي,  يظير اف حجـ التربة يزداد بتغير حالة التربة يبدأ بحد االنكماش,

( باف قيـ محتوى الرطوبي في ترب منطقة الدراسة قد سجؿ أدنى 5إذ يتضح مف الجدوؿ )
 ـ( ذات نسجة 1,5-5%( في عينة حي السكؾ لعمؽ مف )1,2محتوى الرطوبي كمعدؿ )

, ويعزى ذلؾ الى كوف تربة ىذه المنطقة ذات نفاذية عالية ج الى طمى رمميرممية سيئة التدر 
وال يمارس فييا اي نشاط  وقميمة االحتفاظ بالماء وغير لدنة والماء الجوفي بعيد مف السطح,

عمى عكس المقاطعات التي توجد في األجزاء الشمالية مف  اقتصادي والسيما الزراعي,
يـ مرتفعة لمحتوى الرطوبي وذلؾ بسبب نسجو تمؾ المناطؽ المنطقة الدراسة التي سجمت ق

والتي تمتمؾ نسبة عالية مف المسامات  التي تشير الى زيادة نسبة الطيف والغريف في التربة,
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البينية الدقيقة التي تؤدي الى زيادة قدرة التربة لالحتفاظ بالرطوبة, إضافة الى ممارسة النشاط 
والتي تزيد مف رطوبة التربة واقتراب المياه الجوفية مف  ء,الزراعي ما يتطمب عمميات إروا

ـ(  6-4,5%( لعمؽ بيف )47السطح, حيث سجمت أعمى قيمة لممحتوى الرطوبي الذي بمغ )
-1والتي تمتاز بنسجو طينية عالية المدونة, في حيف تراوحت نسبة المحتوى الرطوبي بيف )

شارع ميسموف, حي  حي السكؾ, كـ, 7و ـ في كؿ مف الطاش, (1,5-5لعمؽ بيف ) %(15
التقدـ, طوي التي تمتاز ذات نسجو بيف طمى رممي الى رمؿ سئ التدرج مع طمى رممي, اما 

, تقاطع , حي الضباط%( في نفس العمؽ لكؿ مف السينما25-15نسبة الرطوبة مف )
رممي  األوقاؼ, جسر الصوفية, الممعب, قرية العصرية, الطرابشة التي تكوف ذات نسجو طيف

وطمى رممي باستثناء جسر الصوفية وتقاطع األوقاؼ ذات نسجة رممية سئ التدرج مع طمى 
حي  %( في حي الورار, والجمعية, الحوز,35-25رممي, ونسبة محتوى الرطوبي )

حي الشركة, زوية البوفراج, التي تكوف ذات نسجو طيف ضعيؼ المدونة وطمى  المعمميف,
-35لرطوبة )اما نسبة ا لمعمميف ذات نسجو رمؿ سئ التدرج,ضعيؼ المدونة باستثناء حي ا

, الصوفية, زنكورة التي كانت نسجو الطيف ضعيفة المدونة باستثناء %( في سوؽ الجزاريف45
 5%( في 45,35زنكورة التي تكوف ذات نسجة طمى رممي, في حيف نسبة محتوى الرطوبي )

 كـ.
%( لعمؽ 35-25تراوحت بيف ) اما نسبة محتوى الرطوبي لجميع المناطؽ التي

ية التي بمغت نسبيا اقؿ كـ, تقاطع األوقاؼ, الصوفية, قرية العصر  7ـ, باستثناء  (4,5-6)
كـ, الجمعية, وزنكورة, بعض  5%( في كؿ مف الطاش, و35, اما أكثر مف )%(25مف )

 المقاطعات في األجزاء الشمالية مف منطقة الدراسة.
ـ التي سجمت أعمى مف  (15-9بي في التربة لعمؽ )اف ارتفاع نسبة محتوى الرطو 

شارع  كـ الجمعية, 7كـ,  5النسب في األفؽ األوؿ واألفؽ الثاني باستثناء كؿ مف طاش, 
, حي الشركة, زنكورة, تقاطع األوقاؼ الذي , حي المعمميفالسينما, حي الضباط ميسموف,

 حيث محتوى الرطوبي.لثالث مف اتكوف نسبة األفؽ الثاني أعمى مف نسبة األفؽ 
مما تقدـ يمكف القوؿ اف التربة التي تحتوي عمى قدر كبير مف الرطوبة يفوؽ معدؿ 

 حد السيولة تصبح تربة لينة تسبب مشاكؿ كثيرة عند إقامة المشاريع اليندسية فوقيا.
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 Liquid Limit (L.L) حد اؾسيوؾة داددا:

حالة السيولة ذات محتوى رطوبة ىو محتوى الرطوبة الذي عنده تنتقؿ التربة مف 
 (L.L)ويمكف قياس حد السيولة  أعمى وبدوف مقاومة قص قابمة لمقياس الى حالة المدونة,

باستخداـ جياز كاساغراندي, كما تختمؼ قيـ حد السيولة باتجاىيف األفقي والعمودي مف مكاف 
ة منطقة الدراسة يولة لتربالى أخر تبعا الختالؼ أنواع الترب وتتراوح القيـ المتوفرة لحد الس

حيث كانت القيمة األوطأ ليا  (,2, كما توضح الخريطة رقـ )%(57-12,19بيف )
%( في منطقة 57والحد األعمى ليا ) ـ, (1,5%( في حي الشركة عمى عمؽ )22.19)

كـ,  5, مثمة بالمناطؽ الطاش%( المت57-45الطوي, وحيث تتراوح قيـ الحد السيولة بيف )
التي تكوف نسبة حد السيولة ـ في عينة الورار  (6-4,5والورار باستثناء العمؽ )وحي السكؾ 

ـ, سوؽ الجزاريف باستثناء العمؽ  (15-4,5, الحوز, شارع ميسموف عمى عمؽ )%(36)
%(, وشارع المستودع, الصوفية, الممعب, 28ـ التي تكوف نسبة حد السيولة ) (4,5-6)

مف مقاطعات شماؿ منطقة الدراسة, تتراوح قيـ حد  زنكوره, زوية البوفراج وبعض أجزاء
 , حي الشركة,, حي الضباط, تقاطع األوقاؼكـ 7%( في كؿ مف 45-25السيولة بيف )

 الطرابشة والدوار.
 ـ( 1,5الخصائص الجيوتقنية لقضاء الرمادي بعمؽ ): (2خريطة رقـ )

 
 المصدر: مف عمؿ الباحث
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%( 55ـ ) (15-9المناطؽ عند عمؽ )وسجمت أعمى قيـ حد السيولة لجميع 
%(, وفي حي 53حد السيولة )ـ فسجمت قيمة  (6-4,5كـ, اما عند العمؽ ) 5باستثناء 
أما في بعض األجزاء الجنوبية مف منطقو الدراسة التي  , تقاطع األوقاؼ, زنكوره.الضباط

نسبة محتوى تكوف قيمة السيولة فييا منعدمة كوف ترب تمؾ المناطؽ التي تمتاز بارتفاع 
وحي  ـ أما في حي المعمميف, (1,5-5الجبس في ترب تمؾ المناطؽ وخاصة عمى عمؽ )

والصوفية والقرية العصرية فتكوف قيـ حد السيولة منخفضة التي تكوف ذات نسجو  التقدـ,
 طمى رممي الى رمؿ سئ التدرج مع طمى رممي.

 PIastic Index  (P.I)دؾيل اؾلدوـة  دابعا:
بيف حد المدونة ودليؿ المدونة, فحد المدونة يعني المحتوى المائي الذي يوجد فرؽ 

او يعرؼ بأنو أقؿ محتوى مائي  تنتقؿ التربة عنده مف حالة المدونة الى حالة شبة صمبة,
 .(12)تكوف عنده التربة لدنة

أما دليؿ المدونة فيو مدى المحتوى الذي تبقى فيو التربة في حالة المدانة, أي انو 
ؽ بيف أعمى وأوطأ نسبة لمماء تبقى ضمنيا التربة في حالة المدونة, وعميو فاف معامؿ الفر 

 .(13)المدونة يساوي عدديا الفرؽ بيف حد السيولة وحد المدونة
PI = L.L _ P .L 

%( إذ تكوف أعمى 34-  69,5وتتراوح قيـ دليؿ المدونة في منطقة الدراسة بيف )
ـ, التي تمتاز بكونيا  (15-9%( في عينة حي الورار وعمى عمؽ )34قيمة لدليؿ المدونة )

%( في عينة 5,69ذات نسجو طينية عالية المدونة, في حيف بمغت أوطأ قيمة لدليؿ المدونة )
 ـ التي تمتاز بنسجو رممية سيئة التدرج مع طمى رممي, (1,5-5) حي الشركة وعمى عمؽ

 (.2كما توضح الخريطة رقـ ) والتي تصنؼ ضمف التربة واطئة المدونة,
, حي الشركةو  كـ, 7%( في كؿ مف 15-5) وتتراوح القيـ المتوفرة لدليؿ المدونة بيف

ة حي الشركة التي ـ في عين (15-9باستثناء عمؽ ) التي صنفت ذات تربة واطئة المدونة,
%( التي صنفت ذات التربة عالية المدونة, وفي بعض 22,56تصؿ قيمة دليؿ المدونة )

%( لكؿ مف 25 -15األجزاء مف منطقة الدراسة تراوحت القيـ المتوفرة لدليؿ المدونة بيف )
 ,, الورارـ (1,5 -5) , حي الضباط والصوفية عمى عمؽ, شارع المستودعسوؽ الجزاريف

ـ التي صنفت ذات تربة متوسطة المدونة. تمتاز بعض  (6-4,5والجمعية عمى عمؽ )الحوز 
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حي السكؾ, الجمعية,  كـ, 5كـ,  7األجزاء ذات التربة غير المدنة في كؿ مف الطاش, 
 حي التقدـ, ـ, وفي حي المعمميف, (1,5زنكورة عمى عمؽ ) الممعب, الحوز, شارع ميسموف,

رية التي تكوف ذات نسجو طمى رممي الى رمؿ سئ التدرج عينة جسر الصوفية, قرية العص
كما تمتاز بارتفاع نسبة محتوى الجبس في التربة بعض أجزاء الجنوبية مف  مع طمى رممي,
 منطقة الدراسة.

حي  كـ, 5 ,%( في كؿ مف الطاش45-25ونة بيف )بينما تراوحت قيـ دليؿ المد
 (6-4,5الورار عدا عمؽ ) ـ, (1,5-5شارع المستودع, شارع ميسموف عدا عمؽ ) السكؾ,

ـ, الحوز وطوي وبعض األجزاء الشمالية مف منطقة الدراسة  (15-9, الجمعية عمى عمؽ )ـ
التي تمتاز بترب عالية المدونة خاصة في المناطؽ التي تحتوي عمى نسبة عالية مف الطيف, 

لكثير مف المشاكؿ في فاف زيادة المحتوى الرطوبي بيف حبيبات التربة مما يسبب في وجود ا
 تخطيط وتصميـ المشاريع اليندسية.

 ثاؿنا: ؿسموى ادلياه اجلوػية 

تعد دراسة المياه الجوفية ذات أىمية كبيرة لما ليا مف تأثير عمى قابمية تحمؿ التربة, 
وبالتالي عمى عمؽ األسس, فضال عف تأثيرىا عمى كثافة التربة واليبوط الذي يحدث في 

ارتفاع المناسيب المياه الجوفية تؤثر عمى عممية تنفيذ األسس فقد يتطمب األمر اف  المنشآت,
( لممياه الجوفية, فالمياه PHاذ تتأثر األسس بقيـ الرقـ اليايدروجيني ) تخفيض منسوبيا,

الحامضية تسبب تآكؿ حديد التسميح وتياجـ الكبريتات الذائبة في المياه الجوفية عمى 
التربة أو الموجودة عمى سطح التربة, فتتفاعؿ مع األسمنت مكونة  الخرسانة المطمورة في

كبريتات الكالسيـو غير الذائبة وسمفوالومينات الكالسيوـ, وتبمور ىذه المركبات يصاحبو زيادة 
إضافة الى وجود المياه الجوفية في الترب الحاوية  في الحجـ الجزيئي مسببًا تفتت الخرسانة,

يسبب أضرارًا لممنشىآت المشيدة فوقيا بسبب إذابة الجبس الموجود  عمى نسبة مف الجبس مما
 في التربة, وبالتالي حدوث ىبوط يؤثر عمى استقرارية المنشآت.

ومما تقدـ يتضح مدى أىمية معرفة مناسيب المياه الجوفية في التربة لغرض وضع 
 المعالجات المناسبة لممشاكؿ المتوقعة بسبب مناسيب المياه الجوفية. 

وتتراوح  مناسيب المياه الجوفية في قضاء الرمادي والتي تـ قياسيا في فترات مختمفة 
ـ( تحت مستوى سطح األرض الطبيعية وأعمى مستوى لممياه الجوفية وأقربيا  3,6-5,5بيف )
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والثيمة, والورار, وحي العادؿ, وحي البكر واقؿ  ـ( في كؿ مف القطانة, 5,55الى السطح )
ـ في  (5,8) كـ, وبمغت 18ـ( في  3,6لجوفية وأبعدىا عف سطح األرض )مستوى لممياه ا

ـ مف مستوى سطح األرض الطبيعية في  (2-1ويتراوح منسوب المياه الجوفية بيف ) العزيزية,
ـ,  (2,7كـ يكوف مستوى المياه الجوفية عمى عمؽ ) 7معظـ أجزاء منطقة الدراسة, باستثناء 

سطح األرض, إما أجزاء القضاء التي تمتد في ىضبة  ـ عف (2,1والحامضية عمى عمؽ )
 الجزيرة والغربية لـ تتوفر عنيا معمومات كافية عف مناسيب المياه الجوفية.

 اخلصائص انكٍمٍائٍة: املبحث انرابع:
 (SO3) اؾنسلة ادلكوقة القون اؾكربقمات -2

مف أكثر األمالح انتشارًا في التربة خصوصا أمالح كبريتات  تعد أمالح الكبريتات
, وتأتي أىمية ايوف الكبريتات ) ( مف كونو يؤثر عمى so3الصوديوـ والمغنيسيوـ والكالسيـو

الخرسانة مف خالؿ التفاعؿ مع مركبات االسمنت )االلمومينات( فينتج عف  ىذا التفاعؿ الذي 
 فتعمؿ عمى تمدد وتفتت الخرسانة.يترتب عميو زيادة في حجـ المكونات 

ولغرض مقاومة تأثير أمالح الكبريتات الموجودة في التربة ينصح باستخداـ اسمنت 
كما إف ألمالح الكبريتات القابمية عمى  مقاوـ لمكبريتات وطالء األسس بطبقة مف اإلسفمت.

وعميو  ة في األرض,التفاعؿ مع اكاسيد الحديد فينتج عنيا تآكؿ أنابيب شبكات المياه المدفون
او تغميفيا بمادة عازلو تمنع تأثير األمالح  يفضؿ عدـ دفف األنابيب في مثؿ تمؾ التكوينات,

 عمييا.
(, وجد أف نسبة ايوف 2ومف تحميؿ تربة منطقة الدراسة كما في الخريطة رقـ )

%( في حي 5,545) (, حيث اقؿ نسبة22,4-5,545( تتراوح ما بيف )SO3الكبريتات )
كـ عمى عمؽ  7%( في عينة 22,4ـ, في حيف أعمى نسبة ) (6-4,5باط وعمى عمؽ )الض
 ـ. (1,5)

الموجودة في التربة يجب  إف المواصفات العراقية تشير الى إف نسبة ايوف الكبريتات
%( كحد أعمى, واف ازدادت ىذه النسبة أصبحت التربة ذات تأثير كبير 5إف ال تزيد عف )

 وغير مرغوب بيا في تخطيط المشاريع اليندسية.
%(  في بعض أجزاء منطقة 25في حيف تزداد نسبة ايوف الكبريتات الى أكثر مف )

 ـ. (1,5كـ عمى عمؽ ) 7و الدراسة في كؿ مف الطاش,
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تتناقص نسبة ايوف الكبريتات مع العمؽ في جميع أجزاء منطقة الدراسة, وتراوحت  
, والقرية العصرية والدوار عمى عمؽ حي السكؾو  كـ, 5%( في كؿ مف 25-15) ما بيف

%( في الطاش, وعمى عمؽ 15-15في حيف تراوحت نسبة ايوف الكبريتات بيف ) ـ(. 1,5)
-5بينما سجمت نسبة ايوف الكبريتات ) ـ. (1,5ة عمى عمؽ )والممعب وزنكور  ـ(, 4,5-6)

وشارع  ـ, اما الجمعية, (6-4,5كـ, الدوار عمى عمؽ ) 7و كـ, 5%( في كؿ مف 15
 ـ. (1,5والطرابشة عمى عمؽ ) ميسموف,

 اما في األجزاء الشمالية مف منطقة الدراسة يمكف مالحظة اف نسبو ايوف الكبريتات
%( في الورار 2,4%(, حيث بمغت النسبة )4تتوزع بشكؿ متذبذب مع العمؽ اقؿ مف )

-2ـ وسوؽ الجزاريف ) (1,5وحي الشركة عمى عمؽ ) ـ, (6-4,5والجمعية عمى عمؽ )
, وحي التقدـ, حي الضباطو  %( في كؿ مف شارع المستودع,1, وتصؿ الى اقؿ مف )%(1

 ـ. (6-4,5عمى عمؽ ) والصوفية, وزوية البوفراج, وحي الشركة
 حمموى اؾرتبة ؿن اجللس -2

( وىو مف caso4.2H2Oالجبس ىو ممح حامض الكبريتيؾ ورمزه الكيميائي )
اذ اف  مجموعة المتبخرات, وتعد الترب الجبسية مصدرا لمشاكؿ كثيرة عند تعرضيا لمماء,

كبيرة تؤدي الى ىبوط غير متجانس,  مادة الجبس تنحؿ وتذوب بالماء تاركة فراغات وتكيفات
, فضال عف أنيا تولد منافذ متعددة في األبنية المشيدة فوقياوحدوث تشققات كبيرة وانييارات 

مائية تساعد عمى مرور كمات كبيرة مف المياه نتيجة لذوباف الجبس مما يؤدي الى حدوث  
 أضرار في المنشآت الييدروليكية.

ؽ والجسور تشير الى اف نسبة الجبس يجب أف ال تزيد إف المواصفات العراقية لمطر 
, واف ( في مواد الطبقات ما تحت األساس%5%( في مكونات القشرة األرضية, و)15عف )

اف  ,لجبسية في إقامة السداد الترابيةليذه المواصفات أيضا تأثير غير مرغوب بو لمترب ا
الى أضرار فييا, ويزداد الضرر مع وجود األمالح الذائبة في التربة او ركاـ الطرؽ يؤدي 

زيادة حجـ المرور, وحسب سمؾ طبقات الطريؽ, يجب أف تكوف نسبة الجبس أقؿ مف 
%( كمحتوى لألمالح الذائبة لتجنب اإلضرار في الطرؽ, أما التربة تحت األساس يجب 5,2)

 .%( مف األمالح الذائبة لضماف سالمة الطرؽ والجسور2أف ال يحتوي عمى أكثر مف )
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( إذ سجمت 2تتبايف نسبة الجبس في تربة منطقة الدراسة وكما موضح في الخريطة )
كـ,  7%( في عينة 48,2أعمى نسبة ليا في األجزاء الجنوبية مف منطقة الدراسة )

كـ عمى  5%( في 36,78في حي السكؾ, و) %(41,71و) %( في الطاش,46,41و)
إذ بمغت  ة مف الجبس مع العمؽ,في حيف تتناقص نسبة محتوى الترب ـ, (1,5عمؽ )

ثـ  ـ, (6-4,5%( عمى التوالي عند عمؽ )18%( و)4,77%( و)25,31%( و)14,55)
 ـ. (15-9%( في حي السكؾ عمى عمؽ )3,25%( في الطاش, و)2,535تقؿ لتصبح )

إف ارتفاع نسبة الجبس في الطبقة السطحية مف التربة ثـ تبدأ باالنخفاض في األفؽ الذي يميو 
يعزى ذلؾ الى طبيعة مادة األصؿ المكونة لترب المنطقة بالدرجة األولى, وعمميات الغسؿ 
المنخفضة نتيجة قمة سقوط األمطار, إضافة الى ذلؾ ارتفاع الماء األرضي بالخاصية 

عممية التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب تراكـ كبريتات  الشعرية وحدوث
الكالسيوـ الذائبة والصاعدة الى األعمى مع الماء األرضي, وعمى عكس األجزاء الشمالية مف 
منطقة الدراسة المتمثمة بالمقاطعات في ريؼ مدينة الرمادي التي تمتاز بانخفاض نسبة 

ي الترب الرسوبية ولـ يظير نمطا متجانسا مف حيث توزيعو مع الجبس فييا بنسب قميمو جدًا ف
العمؽ, ويعزى ذلؾ بسبب انخفاض نسبة الجبس بفعؿ االستغالؿ الزراعي وتعرض التربة 
لمري المستمر والذي يسبب إذابة الجبس, فاف وجود الجبس نتيجة عممية التممح مف خالؿ 

 ترسيب ايونات الكالسيوـ والكبريتات.
, وحي %( في كؿ مف شارع المستودع3حت نسبة الجبس اقؿ مف )بينما تراو 

, وسوؽ الجزاريف, وحي الشركة, والصوفية, وحي التقدـ, أما في زوية البوفراج فبمغت الضباط
ـ  (6-4,5%( عمى عمؽ )5,82ـ ثـ تقؿ الى ) (1,5%( عمى عمؽ )1,78نسبة الجبس )

 التي صنفت ضمف تربة ذات محتوى جبسي قميؿ جدًا.
%( عمى 15-3ما في بعض أجزاء منطقة الدراسة فقد تذبذبت نسبة الجبس بيف )أ
وتتناقص نسبة محتوى  ـ في كؿ مف الورار, وحي المعمميف, والسينما وطوي, (1,5عمؽ )

%( في الممعب, 29,5%( في الحوز, و)31,91الجس مع العمؽ, وقد بمغت نسبة الجس )
ـ التي صنفت  (1,5ي الدوار عمى عمؽ )%( ف33,84و) %( في قرية العصرية,35,33و)

 ضمف تربة ذات محتوى الجبسي عالي.
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ـ في كؿ مف  (1,5%( عمى عمؽ )25-15بينما تراوحت نسبة محتوى الجبس بيف )
الجمعية, وشارع ميسموف, وزنكوره, والطرابشة التي صنفت ضمف تربة ذات محتوى جبسي 

 متوسط.
 حمموى اؾرتبة ؿن ادلادة اؾعضوقة.  -3

تربة العضوية مف الترب الضعيفة التماسؾ والصالبة, لذا يكوف تنفيذ المشاريع ال
اليندسية فوقيا مكمؼ جدًا, وقد تكوف المعالجات غير مجديو فينتج عنيا مخاطر كبيرة خاصة 

إذ تتعرض الى االنتفاخ عند الترطيب واالنكماش عند  أذا كانت تحت الطبقات السطحية,
نتيجة لميبوط المستمر تحت أي , (14)صدع وانييار األبنية والطرؽ, فيؤدي ذلؾ الى تالجفاؼ

أحماؿ سطحية نظرًا لتصمبيا مف جية وتحركيا الجانبي المدف الذي يساىـ في ىبوط التربة أو 
, ربة يفقد فيحدث ىبوط مف جية أخرىبفعؿ تحمؿ المواد العضوية, فاف جزءا مف حجـ الت

ويجب أزالتيا واستبداليا بترب أفضؿ منيا عند أقامو  ومثؿ تمؾ الترب ال يصمح البناء عمييا
 المشاريع اليندسية.

ومف المعروؼ أف المادة العضوية ىي مخمفات نباتية وحيوانية تحممت ومتزجت في  
ففي ترب منطقة الدراسة يوجد اختالؼ في نسب المواد العضوية حسب نوع استعماؿ  التربة,

, اف قضاء الرمادي يمتد ضمف جزء مف اليضبة الغربية رض وكثافة الغطاء النباتي السائداأل
لذا يتركز الغطاء النباتي ضمف الجزء الواقع ضمف السيؿ  والسيؿ الرسوبي وىضبة الجزيرة,

لذا فاف األجزاء  وىذا ينعكس عمى نسبة المواد العضوية في تربة منطقة الدراسة, الرسوبي,
ة تقؿ في تربتيا المادة العضوية لوقوعيا ضمف الجنوبية والجنوبية الغربية مف منطقة الدراس

النطاؽ الصحراوي, الذي يعود أساسا الى الظروؼ المناخية السائدة في المنطقة والتي تساعد 
عمى حدوث عمميات األكسده بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقمة التساقط, أضافو الى الغطاء 

اًل بالحشائش واألعشاب القصيرة تنمو في النباتي السائد في المنطقة والذي يكوف قميال ومتمث
 فصؿ الربيع عند سقوط األمطار, فضال عف ىذه المناطؽ التي تمتاز بارتفاع نسبة الجبس.

أما في األجزاء الشمالية مف منطقة الدراسة المتمثمة في جميع المقاطعات التي تشكؿ 
في النشاط الزراعي وتربية تربتيا جزءا مف تربة السيؿ الرسوبي والتي استغمت معظـ مساحتيا 

 لذا ارتفعت نسبة المواد العضوية في تربتيا بنسب متفاوتة بيف مقاطعة وأخرى, الحيوانات,
وىذا ال يعني كؿ المقاطعات ترتفع فييا نسبة المادة العضوية فحسب بؿ تختمؼ نسب محتوى 
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سبيؿ المثاؿ فاف  والواحدة, وعمى عضوية مف مكاف الى آخر ضمف المقاطالتربة مف المادة الع
األراضي غير مستغمة زراعيًا شأنيا شأف المناطؽ الجافة وشبة الجافة مف حيث محتوى التربة 

 مف المادة العضوية.
 قابهٍة حتمم انرتبة املبحث اخلامس:

تعد مف الخصائص اليندسية لمترب التي تحدد قابمية تحمؿ التربة لألحماؿ المسمطة 
اذ تنتقؿ أثقاؿ المنشآت كمحصمة نيائية الى التربة  يحصؿ فييا,ومدى اليبوط الذي  عمييا,

وبناءا عمى ذلؾ يتـ تصميـ األسس بحيث تكوف  التي تحتيا مف خالؿ بعض أنواع األسس,
 االجيادات المتولدة في التربة ضمف قابمية التحمؿ لتمؾ التربة.

يا بالتربة الى أما اذا أجيدت التربة فوؽ طاقتيا فقد يحصؿ الفشؿ بسبب القص مؤد
كما إف ىناؾ عامؿ أخر يجب أخذه  االنزالؽ مف تحت المنشأ وبالتالي الى فشؿ ذلؾ المنشأ,

بالحسباف عند التصميـ وىو ما يتعمؽ باليبوط الذي يجب اف يكوف ضمف الحدود المسموح بو 
 لممنشأ العموي.

إف القيمة حيث  (KN/m2 70.7-1638)وجد اف قابمية تحمؿ التربة ىنا تتراوح بيف 
ـ التي بمغت قيمتيا  (1,5في عينة حي الشركة عمى عمؽ ) KN/m2 70.7)األوطأ ليا )

ـ ثـ الى كثيفة جدا عمى عمؽ  (6-4,5(, حيث تتدرج مف تربة مفككة الى متيبسة عمى )5)
 Nفي عينة الطاش التي بمغت قيمة  (KN/m2 1638)ـ. وأعمى قيمة ليا ىي  (9-15)
ـ حيث تكوف قوية وذات مقاومة القص ضعيفة عندما تتعرض  (3-1,5( عند عمؽ )93)

 842.4)كـ بمغت قابمية التحمؿ ) 5الى المياه نتيجة محتوى الجبسي عالي, أما في عينة 
KN/m2 ( 1,5عمى عمؽ)  ـ, اذ تزداد القيـ قابمية تحمؿ التربة مع العمؽ في عينة الورار

في حي المعمميف,  (KN/m2 130.4)ـ, و (1,5عمى عمؽ ) (KN/m2 96)حيث بمغت 
, (KN/m2 279.16), وفي عينة الجمعية (KN/m2 227.3)وفي شارع المستودع بمغت 
في عينة سوؽ الجزاريف,  KN/m2 227.3), و)(KN/m2 150)وفي عينة السينما فبمغت 

 364.9), وفي حي الضباط (KN/m2 385.9)في الحوز, و (KN/m2 639.5)و
KN/m2) 416.6)تقدـ, أما في الصوفية فبمغت قابمية تحمؿ التربة في عينة حي ال 
KN/m2) وفي الممعب فبمغت ,(589.3 KN/m2) أما في عينة زوية البوفراج بمغت قيمة ,



 خلف حسني علي اؾدؾيميأ.د. 

 

أفمية اخلصائص اؾطليعية ؾلرتبة يف ختطيط 

 دعدون ؿشرف حسني اؾشعلاـي ادلشارقع اهلنددية يف ؼضاء اؾرؿادي

 

) 29 ) 
 

 150), و(KN/m2 1763), وفي قرية العصرية (KN/m2 188.4)تحمؿ التربة 
KN/m2) ,(.2كما توضح الخريطة رقـ ) في عينة البوذياب 
وقد تتناقص عدد الضربات في الطبقة العميا التي تمتاز بارتفاع المحتوى الرطوبي  

فييا إضافة الى تخفيض قيمة االجيادات الفعالة, حيث اف ىذه المواد الذائبة واالجيادات 
ومف العوامؿ األخرى  تسبب في خمخمة التربة وأضعفت قابمية تحمميا في بعض المواقع,

ؿ التربة ارتفاع منسوب المياه الجوفية قريبا مف سطح األرض فاف وحدة المؤثرة في قابمية تحم
زداد بازدياد العرض , كما اف قابمية التحمؿ تستقؿ وتتأثر قابمية تحمؿ التربة الوزف الفعالة
أما الكثافة النسبية لمرمؿ فكمما كانت كثيفة فاف زاوية االحتكاؾ الداخمي وقابمية  ,وعمؽ القاعدة
 كبيرة أيضا.تحمؿ التربة 

 االستنتاجات وانتىصٍات
 أوال: االستنتاجات

إذ  إف لمظاىر السطح في منطقو الدراسة لو دور كبير في تخطيط المشاريع اليندسية, -1
تقاـ الوحدات العمرانية وخدمات البنى التحتية والطرؽ فوؽ المناطؽ المالئمة قافزة 

 المرتفعة والبحيرات الياللية.المناطؽ الوعرة غير المالئمة مف الودياف والتالؿ 
كاف لممناخ أثر في تخطيط وتنفيذ المشاريع اليندسية مف خالؿ العناصر المناخية  -2

المتمثمة بدرجات الحرارة واألمطار والرياح والرطوبة التي تؤثر عمى تكويف التربة 
 وانجرافيا وكذلؾ عمى الوحدات العمرانية وخدمات البنى التحتية والطرؽ والجسور.

ف معرفة أصناؼ الترب الرئيسة ميـ جدا في أماف واقتصادية التصميـ لممنشآت إ -3
ومدى مالئمة ىذه األصناؼ في التشييد المشاريع اليندسية عمى األرض,  اليندسية,

فكثير مف الصفات اليندسية ليا عالقة مباشرة بالنسجو, فالترب الطينية ذات لدونة 
نتفاخ واالنضغاط عمى عكس الترب الرممية التى عالية ليا القابمية عمى االنكماش واال
 تكوف منعدمة فييا تمؾ الخصائص.

( 25 -5,125سجمت قيـ سرعة النفاذية في التربة السطحية لقضاء الرمادي بيف ) -4
فاف أنواع التربة  سـ/ ساعة, التي تعبر عف الكثير مف اإلعماؿ والمشاريع اليندسية,

إذ إف التربة الخشنة  تازة لمتربة الحاممة لمطريؽ,ذات النفاذيو العالية تعتبر مادة مم



                                         ؾلعلوم اإلـساـيةجملة جاؿعة األـلار 

 

 ( 2اجمللد )( 2اؾعدد )

 2025( ؽاـون األول)

 

  (35 (  
 

أما التربة ذات النفاذية الواطئة قد تحمؿ  تمتاز بالثبات سواء كانت جافة أو مشبعة,
 مياىا متسربة وينتج عف ذلؾ مشاكؿ ثبات خطيرة.

%(, إذ كانت القيمة 57-12,19سجمت قيـ حد السيولة لتربة منطقة الدراسة بيف ) -5
 والحد األعمى في منطقة الطوي. ـ, (1,5حي الشركة عمى عمؽ ) األوطأ ليا في

%( إذ تكوف أعمى قيمة 34-5,69سجمت قيـ دليؿ المدونة في منطقة الدراسة بيف ) -6
ـ, التي تمتاز ذات  (15-9%( في عينة حي الورار وعمى عمؽ )34لدليؿ المدونة )

%( في 5,69لمدونة )نسجو طينية عالية المدونة, في حيف بمغت أوطأ قيمة لدليؿ ا
ـ التي تمتاز بنسجو رممية سيئة التدرج مع  (1,5-5) عينة حي الشركة وعمى عمؽ

 والتي تصنؼ ضمف التربة واطئة المدونة. طمى رممي,
تتراوح  مناسيب المياه الجوفية في قضاء الرمادي والتي تـ قياسيا في فترات مختمفة  -7

عية, وأعمى منسوب لممياه ـ( تحت مستوى سطح األرض الطبي 3,6-5,5بيف )
والثيمة, الورار, حي  ـ( في كؿ مف القطانة, 5,55الجوفية وأقربيا الى السطح )

ـ( في  3,6العادؿ, حي البكر واقؿ مستوى لممياه الجوفية وأبعدىا عف سطح األرض )
ويعود اقتراب مناسيب المياه الجوفية مف سطح األرض الى اختراؽ نير الفرات  كـ,18

إضافة الى تأثير  فضال عف وجود بحيرة الحبانية, ورار منطقة الدراسة,وقناة ال
 االستعماالت البشرية مف المياه عمى مستوى المياه الجوفية. 

كـ  7و سجمت نسبة ايوف الكبريتات أكثر مف الحد المسموح ليا في كؿ مف الطاش, -8
معية وشارع وحي السكؾ, والقرية العصرية والدوار والممعب وزنكورة والج كـ, 5و

ميسموف والطرابشة واليضبة الغربية والجزيرة, اما في األجزاء الشمالية مف منطقة 
الدراسة يمكف مالحظة اف نسبو ايوف الكبريتات تتوزع بشكؿ متذبذب مع العمؽ اقؿ 

 %(. 4مف )
سجمت نسبة محتوى التربة مف الجبس أكثر مف الحد المسموح ليا في كؿ مف  -9

وحي السكؾ, قرية العصرية والدوار والممعب وزنكورة  كـ, 5كـ و 7و الطاش,
 والجمعية وشارع ميسموف والطرابشة واليضبة الغربية والجزيرة.
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 ثانٍا: انتىصٍات
إعداد دراسة وافية عف المعمومات الجيوتقنية قبؿ تخطيط وتنفيذ أي مشروع ىندسي  -1

 لغرض الوقوؼ عمى المشاكؿ الجيوتقنية في موضع.
استخداـ أفضؿ أنواع األنابيب لشبكة توزيع المياه والصرؼ الصحي مقاوـ لتآكؿ  -2

ايونات الكبريتات واألمالح, أو مف خالؿ تغميفيا بمادة عازلة التي تمنع تأثير ايونات 
 الكبريتات واألمالح وكذلؾ تمنع وصوؿ الرطوبة الييا.

مف خالؿ التفاعؿ مع اف ارتفاع نسبة ايوف الكبريتات كونو يؤثر عمى الخرسانة  -3
مركبات االسمنت )االلمومينات( فينتج   ىذا التفاعؿ الذي يترتب عميو زيادة في حجـ 

وقابميتيا عمى التفاعؿ مع اكاسيد  المكونات فتعمؿ عمى تمدد وتفتت الخرسانة,
 الحديد.

 إزالة التربة التي تحتوي عمى نسبة عالية مف الجبس واستبداليا بتربة بأفضؿ منيا ذات -4
, وتكوف صالحة لمردـ عمى شكؿ طبقات ومف ثـ تحدؾ عف طريؽ عاليةقدرة تحمؿ 

تسميط الثقؿ بوساطة الحدؿ والدؾ أو االىتزاز, لمحصوؿ عمى زيادة في كثافة التربة 
 بتقميص الفراغات والفجوات وذلؾ بطرد اليواء والماء منيا.

يندسية وخاصة القريبة صرؼ مياه األمطار والمياه السطحية  بعيدا عف المشاريع ال -5
, لتقميؿ مف حدوث تأكؿ وذوباف بنية وجوانب الطريؽ والتخمص منيامف األسس األ

 الجبس في المناطؽ التي ترتفع فييا.
معالجة مشكمة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية, اف وجودىا يؤثر عمى خواص التربة  -6

, قابمية تحمؿ التربة أثير عمى, لما ليا مف تلفيزيائية والكيميائية واليندسيةالمختمفة ا
 وكذلؾ تؤثر عمى ارتفاع الرطوبة في أسس وجدراف األبنية في المنشآت اليندسية.

إعداد الخرائط الجيوتقنية لكؿ منطقة لغرض الرجوع الييا عند تخطيط أي مشروع  -7
 والتي يمكف تحديثيا بشكؿ مستمر. ىندسي,
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