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 الملخص
 

لمقناة الغربية وقناة الضخ والفروع التابعة لهما  تكنيكيةتضمن هذا البحث إعداد مجموعة من الخرائط الجيو 
حفرة  112تم ذلك من خالل استخدام  العراق. غرب شمال –الجزيرة الجنوبي يشروع ر والواقعة ضمن م

اعتمد معدل قيم  متر لمحفرة الواحدة. 11وبأعماق مختمفة وصمت إلى أكثر من سابقة من تقارير استكشافية 
، المدونةحد المدونة ومعامل  حد السيولة،وهي المتمثمة بحدود اتيربيرك في كل نطاق و الهندسية  الصفات

متر لكل  1، إذ تم تقسيم البيانات إلى ثالثة نطق بسمك افة الكمية في إعداد هذه الخرائطالكث فضال عن
ألغراض لنطاق. كان الغرض من هذا التقسيم توفير معمومات وافية عن توزيع تمك الصفات وأهميتها 

والصغيرة في عموم مناطق المشروع.  ة، ليستفيد منها المصمم في توزيع المنشات الكبيرةيوالزراع هندسيةال
في عدم حصول اضطراب لمتربة  األهميةوالذي يكون غاية في  11%بمغ معدل قيم معامل المدونة بحدود 

بخاصية جهد متوسط لالنتفاخ والتقمص وذلك المتالكها حد سيولة تراوح  المشروععند رصها. امتازت تربة 
ساعدت المعمومات المتمثمة بحدود اتيربيرك السيما حد  (.30-20)%( ومعامل لدونة بين 50-40)%بين 

استخدم برنامج راسم مدونة. مخطط الالسيولة ومعامل المدونة في تصنيف تربة المشروع لكل نطاق ضمن 
لبيان توزيع هذه الصفات في النطق أعاله. إن معظم توزيع الصفات الهندسية كانت  SURFERالخرائط 

لغرب والجنوب الغربي لمنطقة لمشروع، باستثناء الكثافة الكمية المتوسطة في تميل إلى التحسن باتجاهي ا
الكثافة  قيم بينما كانت مواقع محطات الضخ والتي عدت أفضل كثافة مالئمة إلقامة مثل تمك المحطات.

ب منها لألغراض الزراعية بسب االستفادة الكمية واطئة إلى واطئة جدا في عموم منطقة المشروع، إذ يمكن
 زيادة قابميتها عمى امتصاص الماء وتقميل السيح السطحي.


