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( نًىدخا صخشيا نثاتيا 261اخشيد اخرثاساخ انكثافح انحدًيح وسشع انًىخاخ انطىنيح وانقصيح عهى )

( ذحد خسى سذ انًىصم، 70UPI, 77UPI, 78UPI, 81UPI, 88UPI, 91UPIياخىرج ين االتاس )

انًىخاخ انطىنيح خالل هزه اننًارج تانحانح اندافح وانًشثعح. وذى اذنثاط اننطق انصخشيح وذى قياط سشع 

انضعيفح في يىقع انثحس ين خالل ذىصيع انصفاخ انصخشيح حسة يىاقعها، ويقاسنرها يع نرائح انرحشيح 

انًشثعح  اظهشخ انذساسح انخفاضا حادا في سشع انًىخاخ انطىنيح في انحانح (. 1911و 1913نهسنرين )

 نسثح انى اندافح، وذى ذىضيح اهى االسثاب انًؤريح انى هزا االنخفاض
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 لخصالم

يحضوي البحد دساسة الصفبت الهٌذسية للصخىس وجىصيع  اجشهعبدات لعىح هحعيق ًفعر ايحشا ع  يع         

شعوبح الععشا ت جعن الحصعىح  لع        -الوىق  الوقحشض لٌفر شعي  ببعشامين  عوي هععشو  سج الصضيعشن الصٌعىب       

بعععة الىصععا المبهععل للمحلععة الصععخشية هععي  ععمح السععصمت الوحععىيشن  والوسععحقبن هععي جقععبسيش جحشيععبت الحش            

للوعععشو و والوٌفععزن  لعع  هععشللحييو جورععل الوشللععة الولعع    وععبح الححشيععبت الحقليععة والربًيععة الفحىصععبت          

الوخحبشيععةت جمععىخى صععخىس الوحبخععشات والصععخىس المبسبىًبجيععة والصععخىس الفحبجيععة لالوععبسحو الحصععش الشهلعع      

الهٌذسعية وجقييوهعب هعي  عمح     ولصش الطيي( المحلة الصخشية الشئيسة ي  هٌطقعة الذساسعةت جعن جعيعيي الصعفبت      

( بئععش اسحمعععبي  هربععث يعع  السععصمت   ععمٍو وهععي ذععن و عع  الحصععوين الولعع  للٌفععرت اسععحخذهث بيبًععبت   13ل

( ًوىرز صخشج  ششيث  ليهب الفحىصبت الفيضيبئيعة والذيٌبهيميعة والويمبًيميعة الوخحبشيعةو يضعم  عي       129ل

شععىدن يعع  الصععخىسو وا حبععبس الٌفبريععةت سععب ذت     الفحىصععبت الحقليععة الحعع  جضععوٌث دساسععة الحمسععشات الوى    

الوعلىهبت الوسحقبن هي جلك الفحىصبت  ل  مزٍ الٌوبرز وي  اآلببس اجسحمعبيية يع  جحليعل وجىصيع  ااشهعبد     

( م ببسعحخذام بشًعبهس جحليعل ااشهعبد ذٌعبئ       10لىح هحيق يححة الٌفر اجيحشا   رو القط  الذائشج وبقطعش ل 
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ABSTRACT 



This paper tackles engineering properties of rocks and stress distribution around 

the assumed  tunnel at the proposed site of the Sheikh Ibrahim Tunnel, South Jazirah 

Irrigation Project, North of Iraq. A full description has been obtained depending on 

available records, that taken from the executed soil investigation reports of the project. 

The investigations were done in two stages: the first was the field investigation and the 

second was the laboratory. The rock mass in sheikh Ibrahim tunnel mainly consists  of 

evaporite, carbonate, and clastic rocks (marl, sandstone and claystone). Engineering 

properties have been determined and evaluated through (13) boreholes as previously 

mentioned in the records and then to establish the preliminary design of the tunnel. The 

data of (129) rock samples, that conclude laboratory testing (mechanical, dynamical, 

physical) and field testing (study of fractures and permeability test), have been used in 

stress and distribution analysis around the assumed 10 meters diameter tunnel  by 

using the two dimensional finite element analysis program. 

 


