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  الخالصة

مزیجة غرینیة، (هذه الدراسة بأن معظم المواقع المدروسة كانت ذات ترب متوسطة النسجة أظهرت

، كذلك )رملیة مزیجة(فقط ذو نسجة خشنة في حین كان الموقع الثاني ) مزیجة طینیة ومزیجة طینیة غرینیة

تزداد بزیادة المحتوى الطیني ) حد السیولة، حد اللدانة ودلیل اللدانة(المطاطیة حدود إنهذه الدراسة أظهرت

لألمالحوالنسبة المئویة ECeئج زیادة االیصالیة الكهربائیة النتاأظهرت. لنماذج الترب في المواقع المدروسة

SO4ات ـتراكیز ایون الكبریتالنتائج زیادة أظهرتالذائبة في الترب المدروسة بزیادة محتواها الطیني، كذلك 
-2

أمالحتراكم إلىأدىفي معظم الترب المدروسة، مما Mg+2سیوم نوالمغ+Naوالصودیوم -Clوالكلوراید 

نقل الطاقة ألعمدةوریدات الصودیوم والمغنسیوم وكبریتات الكالسیوم والمغنسیوم بجوار القواعد الخرسانیة كل

قد األرضيالدراسة بأن ملوحة الماء أوضحتتأكلها وانهیارها بمرور الزمن، كذلك إلىأدىالكهربائیة، مما 

في منطقة األرضية، ولكون عمق الماء على سطح التربة نتیجة الخاصیة الشعریاألمالحساهمت في تراكم 

  .في زیادة ملوحة سطح التربةفقد ساهم األرضيالدراسة كان ضمن العمق الحرج للماء 

  

Effect of some soil and water properties on degradation of poles 
bottoms of transportation lines of electric energy

  

Jamal N. Abdul-Rahman* and Yaas K. Hamza**

*College of Agric/ University of Wasit
**College of Agric/ University of Al-Anbar

  

Abstract
The study was showed that the soils of more studied stations were moderately 

texture (silty loam, clay loam and silty clay loam) while, the second station was just 
coarse (loamy sand). Also, the study was showed that the plasticity limits (liquid 
limit, plastic limit and plasticity index) increased with increasing of clay content of 
soil samples in studied stations. The results showed an in crease of electric 
conductivity (ECe) and percent of soluble salts by increasing of clay content of 
studied soils. Also, the results showed an increase of concentrations of SO4

-2, Cl-, Na+, 
Mg+2 in more of studied soils, that’s caused accumulation of sodium, magnesium 
chlorides and calcium, magnesium sulfates beside concrete bottoms of transportation 
poles of electric energy, that conduct of degradation and failure of it with time. Also, 
the study showed that the salinity and depth of ground water caused accumulation of 
salts at soil surface by capillary and because of depth of ground water was at the 
critical depth of ground water that increasing  the salinity of soil surface in the study 
stations.
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  المقدمة

ویمكن إنشائيع بتنفیذ أي عمل هندسي قبل الشرو إجراؤهالحقلیة عمًال ضروریًا یجب تعتبر التحریات

المواقع تفي بالشروط العامة للمشروع المقترح إنللتأكد من . 1: لهذه التحریات بما یأتياألساسیةاألهدافإیجاز

تساعد على تنبیه . 3تساعد على القیام بتصامیم هندسیة اقتصادیة ووافیة للغرض المطلوب ، . 2إنشاؤه،

. 4المشروع ، بإنشاءالقیام إثناءلها بات التي لها عالقة بالتربة والتي قد یتعرض بعض الصعو إلىالمهندس 

للتعرف على الطبقات المتتالیة في ذلك الموقع ومعرفة مستوى الماء في التربة ومعرفة سمك كل طبقة وخواصها 

على التأكد من سالمة بعض تساعد. 5المشروع ، أسسإنشاءوالفیزیائیة والكیمیائیة التي تؤثر على المیكانیكیة 

سقوط بعض أسبابعلى التعرف على أحیاناتساعد . 6المنشأت التي سبق وان شیدت بدون فحص التربة ، 

  ).1(ذلك أوضحالمنشأت وفشلها وانهیارها ، كما 

خالل تبخر المیاه من المحالیل الحاویة علیها ، وان الخطوات العامة في التربةاألمالحتراكم   یجري

في البحیرات األمالحالمختلفة في التربة والمیاه الجوفیة تجري بشكل مشابه لعملیات تراكم األمالحعملیات تراكم ل

والملحي أالیونيالتغیر الذي یجري في التركیب إنأال،  Metamorphizationوالتي یطلق علیها بعملیات 

عقیدًا ، حیث یتمیز نظام التربة بوجود الجزء الصلب فیها تأكثرللمحالیل الملحیة في التربة والمیاه الجوفیة یكون 

  ).2(بینما تتمیز البحیرات بطور واحد وهو الطور السائل متزاز الذي یشارك في عملیات التبادل واال

الرئیسیة الثالث لتجمع التراكمات الملحیة مع زیادة   Phasesاألطوارتم في الوقت الحاضر تشخیص 

طور الكاربونات . 1: األتيالملحیة في التربة والمیاه الجوفیة وحسب التسلسل المحالیلمستوى ملوحة 

ظهور الملوحة وان أطوارطورًا من   11طور الكلوریدات، وقد تم تمییز .  3طور الكبریتات، . 2والییكربونات، 

طحیة من التربة ، الساألفاقفي أساسيمحلول التربة یجري بشكل ) ملوحة(مع زیادة تركیز األطوارهذه مثل

  ).3(األفاقالمالح والذي یخضع لعملیة التبخر في هذه األرضيوذلك عند صعود الماء 

استمراریة وبقاء المنشأت والمشاریع الهندسیة كثیرا علىصفات التربة الكیمیائیة والفیزیائیة تؤثر إن

)األعمدة(األرضعلى سطح ظاهر شكلالمقامة علیها ومنها مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائیة سواء كانت ب

صفات التربة المؤثرة على تلك المسارات هي نسجة التربة أهموان ،)الكابالت(رضاألبشكل مدفون في أو

المیاه الجوفیة في وأعماقحدود السیولة واللدانة للتربة واألمالح، نسبة )محتواها من الطین، الغرین، الرمل(

  .)4(لمسارات اتلكاالترب المنشاة علیه

الخرسانة عبارة عن كتل من الحجارة الصناعیة التي تعمل من خلط المجامیع الخشنة كالحجارة إن

یًا في الخلیط هي السمنت المادة الفعالة كیمیائإنالحصى والمجامیع الناعمة كالرمل والسمنت والماء، أوالمكسرة 

الرمل والحجارة إنرمل والحصى لتتكون كتلة الخرسانة، الذي یتحد مع الماء مكونًا عجینة السمنت ویخلط مع ال

إنعلى كتلة صلبة یجب تحتوي على فراغات هوائیة تشغل جزء معین من الحجم الكلي، ولغرض الحصول

نعومة منها وهو السمنت االعتیادي الذي یتفاعل أكثرأخرىمادة باستخدامتتماسك جزیئات الرمل مع الحجارة 

  ).5(ثم یتصلب الماء في الخلیطمع

من % 4.5في الخلطة الخرسانیة یجب ان ال تزید عن SO4إن النسبة المسموح بها لألمالح الكبریتیة

من الكبریتات الموجودة في الرمال العراقیة هي كبریتات الكالسیوم المائیة القلیلة % 95، وان )24(وزن السمنت 

حیث تتفاعل األمالح , الصودیوم والبوتاسوم السریعة الذوبانوأما الباقي فیتكون من كبریتات, الذوبان في الماء
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) سلفو الومینات الكالسیوم(بوجود الماء مكونة مركب االترنكایت ) C3A(الكبریتیة مع الومینات ثالثي الكالسیوم 

  :وكما مبین في المعادلة اآلتیة 

3CaO.Al2O3 + 3CaSO4.2H2O + 25H2O  → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O ……..(2)

وان هذه الزیادة تولد اجهادات في , % 277إن هذا التفاعل یكون مصحوب بزیادة حجمیه بحدود 

من الركام والرمال (وان مصدر هذه األمالح الكبریتیة أما داخلي , الخرسانة المتصلبة  تؤدي إلى تفتیتها وتلفها

كذلك تتفاعل كبریتات , )7،25(أشار ألیه وهذا ما ) من الماء الجوفي مثالً (أو خارجي ) والسمنت أو ماء الخلط

الصودیوم مع هیدروكسید الكالسیوم في السمنت وتكون الجبس وهیدروكسید الصودیوم وهذا التفاعل یؤدي أیضا 

  :إلى زیادة حجم الخرسانة كما في المعادلة اآلتیة 

Ca(OH)2 +Na2SO4.10H2O  → CaSO4.2H2O + 2NaOH.8H2O …………(3)

 , C3S(مغنسیوم أكثر أنواع الكبریتات تأثیرًا على الخرسانة ألنها تتفاعل مع السلیكات تعتبر كبریتات ال

C2S (  وتفقدها قوتها إضافة إلى تحریر كبریتات الكالسیوم التي تتفاعل بدورها مع  C3A مكونة االترنكایت كما

تیة تفاعل كبریتات المغنسیوم وتوضح المعادلة اآل, مع زیادة حجمیه تسبب تلف الخرسانة) 2(ظهر في المعادلة 

مع سلیكات الكالسیوم مكونة الجبس وهیدروكسید المغنسیوم وبذلك تسبب إضعافا لقوة الخرسانة نتیجة لنفاذ 

  :سلیكات الكالسیوم التي لها الفضل في إعطاء قوى ضغط للخرسانة

3CaO.SiO2.aq + MgSO4.7H2O → CaSO4.2H2O +Mg(OH)2 SiO2.aq ………(4)

ات الصودیوم والبوتاسیوم اقل تأثیرًا على الخرسانة من كبریتات المغنسیوم ویتفاعالن مع ألنوره أن كبریت

مكونًا االترنكایت وهذان التفاعالن مصحوبان بزیادة C3Aمكونین كبریتات الكالسیوم الذي یتفاعل بدوره مع 

مباشرة مولدین زیادة حجمیه C3Aعلى التوالي ،آو یتفاعل هذان الملحان مع % 227و % 124حجمیه قدرها 

، إضافة لذلك فأن تأثیر هذین الملحین یكون اكبر الن ذوبانهما بالماء أكثر من ذوبان كبریتات %227قدرها 

  : في المعادلة االتیة ) 7,25(أوضحه الكالسیوم ، وهذا ما
3CaO.Al2O3+3Na2SO4.10H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4 .31 H 2O+2Al(OH)3+ 6NaOH + 17H2O……(5)

إن اقل أنواع الكبریتات تأثیرًا على الخرسانة هو كبریتات الكالسیوم لقلة ذوبانه من جهة ولتفاعله مع 

، أما تأثیر أمالح الكلوریدات على الخرسانة )25(فقط مكونًا االترنكایت   (C3A )الومنیات ثالثي الكالسیوم 

الكلوریدات في تعجیل تفاعل السلیكات في السمنت كما المتماسة مع التربة والماء االرضي ،فیأتي من خالل دور 

، كذلك تؤدي إلى صدأ نهایات االعمدة الحدیدیة لخطوط نقل الطاقة الكهربائیة عند توفر )4(موضح في معادلة 

  ).25(الرطوبة واألوكسجین 

المیاه وسط وجنوب العراق بسبب التبخر العالي وارتفاع مناسیب أراضيفي األمالحارتفاع نسبة إن

من األمالحدور الخاصیة الشعریة في صعود إلىإضافةجرداء دون غطاء نباتي، األراضيالجوفیة وترك 

جعل الطبقة السطحیة للتربة ذات إلىالتربة وترسبها على سطح التربة سیؤدي ذلك أعماقالمیاه الجوفیة ومن 

على مسارات خطوط نقل األمالحلهذه حصول تأثیرات سلبیةإلىمما یؤدي ،)6(األمالحمحتوى عالي من 

نقل الطاقة أعمدةقواعد إنشاءعلى الصبات الخرسانیة المستخدمة في األمالحالطاقة الكهربائیة من خالل تأثیر 

  .)7(أعالهالكهربائیة وتأكلها بمرور الوقت نتیجة للظروف المذكورة 

على تأكل األمالحاالرضي وخاصة التربة والماءمعرفة تأثیر بعض صفات إلىتهدف هذه الدراسة 

  .خطوط نقل الطاقة الكهربائیة في منطقة شرق الغرافأعمدةوانهیار الصبات الخرسانیة لقواعد 
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  المواد وطرائق العمل

وتم أجراء مسح استطالعي لهذه المنطقة .حي–تم اختیار موقع ألجراء هذه الدراسة وهو طریق كوت

وب العراق المتأثرة بالملوحة بسبب ارتفاع مناسیب المیاه الجوفیة في هذه باعتبارها إحدى مناطق وسط وجن

المناطق ونتیجة للتبخر الشدید في أشهر الصیف الحارة، وبالتالي صعود األمالح من المیاه الجوفیة بالخاصیة 

ن مما یؤدي إلى إضافة إلى اإلدارة السیئة للتربة والمیاه من قبل المزارعی. الشعریة وترسبها على سطح التربة

كم بین نقطة 6تم انتخاب نقاط محددة على جانبي الطریق بمسافات  .ارتفاع نسبة الملوحة على سطح التربة

م من مركز الخط الوسطي للطریق حسب االختالفات في نسجة التربة 100-50وأخرى وبمسافات تتراوح من 

لألمالح المنتشرة ) الظاهریة(وغرافیة والمورفولوجیة ، وكذلك حسب االختالفات الطب)باللمس(عند فحصها حقلیاً 

سم في المواقع المختارة وتم قیاس الكثافة الظاهریة 50-0تم حفر ستة حفر بأعماق.على جانبي الطریق 

تم جلب نماذج تربة من هذه الحفر وتم ،)8(الموضحة من قبل method   coreالموقعیة للتربة حسب طریقة 

: ملم لغرض أجراء التحلیالت المختبریة المطلوبة علیها وكما یلي2حنها ونخلها بمنخل تجفیفها هوائیًا وط

– liquidوحدود السیولة ،)9(التحلیل ألحجمي لدقائق التربة بطریقة الماصة حسب ما موضح من قبل 

limit وحدود اللدانةplastic-limitخدام البریمة األرضي تم قیاسه باستالماء،عمق)10(حسب ما جاء بطریقة

Auger لحفرpore hole في المواقع المختارة لحین الوصول إلى مستوى الماء األرضي، تم استخدام جهاز

ECeتم  قیاس األیصالیة الكهربائیة ، ground water tableالعمق الصوتي لتحدید عمق الماء األرضي 

ساب النسبة المئویة لألمالح الذائبة تم ح،)11(للتربة المشبعة حسب ما موضح من قبلمستخلص عجینه ا

  :حسب المعادلة التالیة) TDS(الكلیة 

TDS% = ECe*640/ 10000 …….. (1)

)lime(وكربونات الكالسیوم Gypsumكذلك تم تقدیر النسبة المئویة للجبس ،)11(كما موضح في

.O(والمادة العضویة) pH(واألیونات الذائبة ودرجة تفاعل التربة M. ( موضح فيكما)المذكور أعاله)11.  

  

  النتائج والمناقشة

الصفات الفیزیائیة لنماذج ترب المواقع المدروسة، حیث یالحظ من الجدول المذكور ) 1(یوضح جدول 

طینیة ومزیجهطینیة مزیجهغرینیة، مزیجه(مها متوسطة النسجة ظنسجة المواقع المدروسة كانت معإن

، حیث تراوحت نسبة الطین في هذه )مزیجهرملیة (ثاني فقط هو ذو نسجة خشنة ، في حین كان الموقع ال)غرینیة

– liquidحدود السیولة إن، كذلك لوحظ من النتائج 430gm / kg–40المواقع بین  limit وحدود اللدانة

plastic –limitرتفعت هذه ترتبط بشكل واضح مع نسبة الطین، فكلما ارتفعت نسبة الطین اللمواقع قید الدراسة

إما، %26-%15قیم حدود اللدانة فتراوحت بین أما، %46-%30القیم، حیث تراوحت قیم حدود السیولة بین 

نظرًا لهذه القیم بین المواقع قید الدراسةالتغایر، ویعود سبب %22-%15قیم دلیل اللدانة فتراوحت بین 

قیم حدود السیولة وحدود إن). 12(و) 1(حه أوضالختالف ترب المواقع المدروسة في نسبة الطین، وهذا ما

عند تعرض )shrinkage(واالنكماش ) swelling(اللدانة ودلیل اللدانة تعطي مؤشر على قابلیة التربة لالنتفاخ

  ).12(إلیهأشار الترطیب والتجفیف المتناوب، وهذا ماإلىالتربة 

  

  

  ةلفیزیائیة لترب المواقع قید الدراسالصفات ا)1(جدول 
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  الموقع

التوزیع الحجمي لمفصوالت 

  النسجة  %التربة

Texture

الكثافة 

الظاهریة 

bulk 
density

Mg..m-3

  %حدود المطاطیة 
عمق 

الماء 

  األرضي

cm)(  

  طین

gm/kg

  غرین

gm/kg  

  رمل

gm/kg  

  حدود السیولة

Liquid -limit

  حدود اللدانة

Plastic-limit

دلیل المطاطیة 

PI

1  20071090Sil1.81301515  250

2  40180780  LS  1.88  290  ـ  ـ  ـ

3  400380220  CL1.72442222250
4  290580130Sicl  1.75351916270
5  22073050Sil  1.78331716275  
643052050Sicl1.6746  2620280

  

األسس والركائز للمشاریع الهندسیة المقامة إن االنتفاخ واالنكماش لهذه الترب سیؤدي إلى التأثیر على 

، ونتیجة )13(في هذه الترب وخصوصا عند وجود المعادن الطینیة المتمددة كالفیرمكیوالیت والمونتموریللونایت 

سم، فأن هذا العمق السطحي ) 50–0(الرتفاع محتوى معظم المواقع المدروسة من الطین والغرین في العمق 

ماش مقارنة بالتربة التحتیة لكونه یتعرض إلى الجفاف المستمر نتیجة تعرضه للظروف یكون أكثر عرضة لالنك

الجویة السائدة في المنطقة كالریاح وأشعة الشمس ، مما یؤدي إلى حصول تغیر في حجم التربة نتیجة حصول 

واقع المدروسة، نقص في حجم الماء نتیجة التبخر ، مما یؤدي إلى حصول التشققات في الطبقة السطحیة من الم

  ).14(وجده وهذا یتفق مع ما

العالي معبرًا بمحتواها الملحيالمواقع ذات المحتوى الطیني العالي تتمیز إن2و1یالحظ من جدولي 

، %TDSالذائبة لألمالحنسبة مئویة كلمستخلص عجینة التربة المشبعة و  ECeعنه باالیصالیة الكهربائیة 

أقطارإنصافبسبب صغر لترب الطینیة تتمیز بزیادة الخاصیة الشعریة فیها اإنإلىیعزى ذلك إنویمكن 

من طبقات التربة العمیقة األمالحفعالیة الخاصیة الشعریة في نقل وحركة إلىمما یؤديمساماتها الشعریة، 

أوضحسطح التربة نتیجة التبخر العالي الذي تتعرض له مناطق وسط وجنوب العراق كماإلىوالماء االرضي 

290–250تراوحت من ) 1(للمواقع المدروسة الموضحة في جدول األرضيالماء أعماقإنیالحظ ). 15(ذلك 

األمالحسم، وان هذا العمق یساهم مساهمة فعالة في عملیة صعود الماء بالخاصیة الشعریة وبالتالي ترسب 

الذي األرضين العمق الحرج للماء هذا العمق یقع ضمإنعلى سطح التربة عند تبخر الماء الصاعد، حیث 

  ).17(و ) 16(ذلك إلىأشاریساهم في تملح ترب وسط وجنوب العراق، كما 

الصفات الكیمیائیة لنماذج ترب المواقع المدروسة، حیث یالحظ من الجدول المذكور ) 2(یوضح جدول 

96–7وسة تراوحت من للنماذج المدر ECeإن قیم االیصالیة الكهربائیة لمستخلص العجینة المشبعة 

م للتربة الخشنة النسجة داللة على بطء صعود األمالح /دیسي سیمنز7م، وكانت اقل قیمة هي / دیسیسیمنس

بالخاصیة الشعریة في هذه التربة نظرًا لزیادة أنصاف أقطار مساماتها ،في حین كانت قیم االیصالیة الكهربائیة 

). 13(و) 12(ر على حصول تراكم ملحي في سطوح ترب هذه المواقع لباقي المواقع المدروسة عالیة، وهذا مؤش

) 20(، )19(، )18(بشكل عام تقل مع زیادة ملوحة التربة كما أشار إلى ذلك pHإن قیم األس الهیدروجیني 

إن معدل قیم ) 2(عند دراساتهم للترب العراقیة في وسط وجنوب العراق، وفي دراستنا هذه وكما یظهر من جدول 

، ویعزى سبب ذلك إلى التأثیر القاعدي للكلس والجبس اللذان 7.9للمواقع المدروسة كانت حوالي pHأل

على التوالي، وهذا یتفق مع ما أشار إلیه % 6- %2و % 26-%20تراوحت نسبهما في المواقع المدروسة من 

)2.(  
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الصفات الكیمیائیة لتربة المواقع قید الدراسة) 2(جدول 
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المادة     cmol.c/kgاالنیونات الذائبةcmol.c/Kgالكاتیونات الذائبة 

العضویة 

O..M
%  

K+Na+Ca+2Mg+2Cl-SO4
-2CO3

-2HCO3
-

1  7.5  73  4.67  26  4  0.072  1.838.510.522.456.615.00.31.20.08  
2  7.9  7  0.45  21  2  0.013  0.4  3.0  1.5  2.1  2.9  2.7  0.4  1.0  0.05  
3  8.4  80  5.12  23  2  0.081  1.2  40.2  11.0  27.6  60.6  16.8  1.0  1.6  0.04  
4  8.0  70  4.48  22  3  0.068  1.5  37.1  9.4  21.6  54.3  14.1  0.3  1.1  0.06  
5  7.5  66  4.22  20  3  0.061  1.2  36.7  8.1  20.0  52.0  12.8  0.2  1.0  0.05  
6  7.9  96  6.14  24  6  0.109  4.3  45.1  15.9  30.7  70.4  22.9  1.2  2.0  0.06  

والمغنسیوم +Naمن ایوني الصودیوم المدروسةارتفاع محتوى ترب المواقع 2یالحظ من جدول 

Mg+2 الكلوراید ایونيلتركیزیقابلها زیادةCl– والكبریتاتSO4-2 , ترتبط هذه االیونات مع إنلذا من المتوقع

  Hypothetical Combinationبعضها لتكوین تراكمات ملحیة ویسمى هذا االرتباط باالرتباط النظري

األمالح السائدة في المواقع المدروسة تبعًا لذا فان،في الترب الملحیة والمیاه الجوفیة )21(لقبالمقترح من 

وتبعًا لقابلیة ذوبان األمالح 3و2للطریقة المتبعة أعاله وحسب قیم االیونات الذائبة الموضحة في جدولي 

كلورید المغنسیوم ثم كبریتات أمالحكلورید الصودیوم تلیها أمالحهي ،المختلفة ودور معقد التبادل في التربة

معظم إزاحةمعقد التبادل في التربة یتم تشبیعه بالصودیوم ویصاحب ذلك إن. وكبریتات المغنسیومالكالسیوم 

كلوریدات أمالحایونات الكالسیوم والمغنسیوم من معقد التبادل وظهورها في المحلول وارتباطها بالكلورید لتكوین 

ألمالحوبشكل عام تكون السیادة , المغنسیومالكالسیوم والمغنسیوم وتترسب الكبریتات بشكل كبریتات الكالسیوم و 

هذا ،1حیث كانت جمیع القیم اقل من 3و2الموضحة في جدولي so4/clم الكلوریدات حسب ما تظهره قی

الطورین العاشر والحادي (األخیرةاألطوارحول إمكانیة حدوث مثل هذه التفاعالت في )3(وصل إلیه یؤكد ما ت

  .في المقدمةإلیهااإلشارةتي سبق من عملیة التملح ال) عشر

  

ةالصفات الكیمیائیة لماء نهر الغراف والماء األرضي في المواقع قید الدراس)3(جدول 

نوع الماء 

  المقاس

درجة 

التفاعل 

pH

االیصالیة 

الكهربائیة 

dS.m-1

  cmol.c/Lاالنیونات الذائبة cmol.c/Lالكایتونات الذائبة 

K+Na+Ca+2Mg+2Cl-1SO4
-2CO3

-2HCO3
-1  

2.3_0.211.07.32.95.73.5  1.1  8.0  ماء نهر الغراف

  10.8  _  47.3  148.5  45.8  25.6  133.7  0.96  20.6  8.0  الماء األرضي

  

الترب العراقیة تسمح باالفتراض بأن عملیة التملح التي تجري في وسط وجنوب التملح فيأطوارإن

للملوحة تمثله ترب الشوره والتي تتصف بسیادة ) األولالطور (األولىالمرحلة : وحةالعراق تمر بمرحلتین من المل

فتمثله ترب السبخة ویتمیز ) الطور الثاني(المرحلة الثانیة أماكلورید الصودیوم، الصودیوم وخاصةأمالح

الملحیة وخاصة في القشرة بمستویات ملوحة عالیة جدًا مع سیادة كلورید المغنسیوم وكلورید الكالسیوم في التركیبة

وكذلك لوحظ من خالل التحریات الحقلیة . )20(الملحیة المتكونة في هذه الترب وهذا یتفق مع ما وجده 
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كانت واقعة ضمن هذین النوعین من الترب الملحیة الدراسة بأن ترب المواقع قید الدراسةالمورفولوجیة في منطقة 

لملحیة البیضاء اللون الجافة نوعًا ما التي یسود فیها ملح كلورید ذات القشرة اshura soilترب الشورة (

ذات المحتوى العالي من ملح كلورید   sabach soilترب السبخة (و ) صودیوم بشكل حبیبات دقیقة وابریةال

  ).23،22،17،6(إلیهأشار، وهذا یتفق مع ما)المغنسیوم والتي تتمیز بلون داكن یتصف بالرطوبة واللزوجة

المستخدمة لنقل الطاقة الكهربائیة في منطقة األعمدةالخلطات الخرسانیة المستعملة في صب قواعد نإ

مع استخدام ) حصى4: رمل2): عراقي(سمنت بورتالندي اعتیادي 1: (االتیةمن النسب الوزنیة تتألفالدراسة 

ت المواد المستخدمة في صب مواصفا) 4(الماء الصالح للشرب في عمل الخلطة الخرسانیة، ویوضح جدول 

  .ةنقل الطاقة الكهربائیأعمدةقواعد 

  

  نقل الطاقة الكهربائیةألعمدةخواص المواد المستعملة في صب القواعد الخرسانیة ) 4(جدول 

  الحصى  الرمل  السمنت
  الماء المستعمل في الخلطات

  االكاسید األساسیة  الخرسانیة
  النسب المئویة

  وزناً 

  حجم المنخل

  )انج ( 

  النسب المئویة

  العابرة وزناً 

  حجم المنخل

  )انج ( 

  النسب المئویة

  العابرة وزناً 

  SiO220.64  8/3  100  1.5  100ثاني اوكسید السلیكون

ب ر تم استعمال الماء الصالح للش

فحصه ومطابقته للمواصفات بعد

  الكیمیاویة والفیزیاویةمن الناحیة

  CaO  63.48  16/3  100  4/3  98اوكسید الكالسیوم 

  43  8/3  100  7رقم   Fe2O3  4.6اوكسید الحدید 

  6  16/3  89  14رقم   Al2O3  3.56اوكسید األلمنیوم 

  73  25رقم   MgO  5.0اوكسید المغنسیوم 

  
  27  52رقم   SO3  2.33ثالث اوكسید الكبریت 

  4  100رقم   1.66  ثالث الومینات الكالسیوم

  1  200رقم   0.88  الفقدان بالحرق

  

رج الرمل حسب المواصفاتتد

  .882البریطانیة 

نسبة األمالح الكبریتیة المسموح

حسب .%0.5بها في الرمل 

  المواصفات العراقیة

المواصفاتتدرج الحصى حسب

  .882البریطانیة 

  %0.05نسبة األمالح الكبریتیة 

الماء الصالح لالستخدام في 

الخرسانیة حسب الخلطات

  BS3148البریطانیة المواصفات

Cl-≤ 500ppm  
SO4

-2  ≤ 500ppm  

Co3
-2  ≤  1000ppm  

  

بأنهاالحظ ـدروسة إلى نسب مئویة لألمالح نـلترب المواقع المالكهربائیةعند تحویل قیم االیصالیة

ات كذلك یالحظ من الجدول المذكور أن النسبة المئویة الیون الكبریت, )2جدول % (.6- %4.22تراوحت من 

SO4-2   لقواعد بمرور الوقت سیحصل تماس بین الخلطات الخرسانیة , %0.109-%0.013تراوحت من

األمالحزیادة تركیز إلىمما یؤدي , الكهربائیة والتربة المجاورة لها ذات المحتوى الملحي العالي األعمدة

تركیز ایون أن) 2(من جدول حیث یالحظ, الكبریتیةاألمالحبجوار هذه القواعد وخاصة أنواعهابمختلف 

ونظرًا لحصول تراكم , كغم/شحنة. سنتیمول22.9–2.7للمواقع المدروسة تراوحت من SO4-2الكبریتات  

مستمر لألمالح في المواقع المدروسة وخاصة أمالح كلوریدات الصودیوم والمغنسیوم وكبریتات الكالسیوم 

ار لقواعد األعمدة المستخدمة لنقل الطاقة الكهربائیة المنشأة سوف نالحظ حصول تآكل وتهدم وانهی, والمغنسیوم



8

هي ) حصى, رمل, سمنت(الكبریتیة الداخلة ضمن مكونات الخرسانة األمالحتأثیر إنمن الخلطات الخرسانیة 

جزاء فاألولى تنتشر بین ا, المالمسة للخرسانة الكبریتیة المتواجدة في التربة والمیاه الجوفیة األمالحاخطر من 

موجودة بنسبة األمالحتمدد الخرسانة وتفتتها في حالة كون إلىالخرسانة وتتفاعل مع مركبات السمنت مؤدیة 

المیاه الجوفیة فهي تتفاعل مع أوالموجودة في التربة األمالحإما, عالیة ویظهر تأثیرها منذ بدایة مزج الخرسانة 

  ).7(بریتیة ینتقل عن طریق الخاصیة الشعریة للخرسانة الكاألمالحتأثیر أنحیث , الخرسانة المتماسكة

محتوى ترب المواقع المدروسة من ایون الكلورید كانت عالیة مقارنة إن) 2(ویظهر من جدول 

كغم، لذا من المتوقع ان یسبب دخول /شحنة. سنتیمول70.4–2.9حیث تراوحت من األخرىباالیونات السالبة 

الحدیدیة المثبتة في القواعد الخرسانیة ، ویمكن األعمدةكل في نهایات حصول تأإلىفي الخرسانة ایون الكلورید

للخلطة الخرسانیة الى  pHالتغلب على تأثیر ایون الكلورید على الخرسانة من خالل رفع االس الهیدروجیني

pH =12داخل مقطع إلىلكي تعمل على استقرار طبقة الصدأ المتكونة من اوكسید الحدید وتمنع نفاذ الصدأ

  .)25،7(الحدید 

اما بالنسبة للمادة العضویة في المواقع المدروسة فیالحظ ان نسبها منخفضة ولیس لها أي تأثیر على 

، حیث ان زیادة نسبتها تؤدي الى ابطاء تفاعل السمنت وتكون فقاعات هوائیة داخل القواعد الخرسانیة لألعمدة 

وهي ضمن الحدود 8.4–7.5للمواقع المدروسة فكانت تتراوح من   pH، اما درجة التفاعل )25(الخرسانیة 

  .المسموح بها ولیس لها تأثیر على االنشاءت الهندسیة

الصفات الكیمیائیة لماء نهر الغراف في منطقة الدراسة ویالحظ ان معدل ایصالیته ) 3(یوضح جدول 

ح اضافیة اخرى للتربة عند استخدامه في م، وقد یساهم في اضافة امال/ دیسیسیمنس1.1الكهربائیة كانت 

الخرسانیة عند استخدامه في ، وقد یضیف نسبة امالح الى الخلطات )26(عملیات الري، كما اشار الى ذلك

اما الماء االرضي في منطقة . عملیة تحضیر الخرسانة المستخدمة في صب قواعد اعمدة نقل الطاقة الكهربائیة 

م، مع ارتفاع محتواه من ایونات /دیسیسیمنس20.6انه ذو محتوى ملحي عالي )3(الدراسة فیالحظ من جدول 

SO4والكبریتات -Clوالكلوراید Mg+2والمغنسیوم +Naالصودیوم 
، مما یساهم في تملح سطوح ترب منطقة 2-

اعد اعمدة  الدراسة كما اوضحنا ذلك سابقًا، وبالتالي حصول تأثیرات لهذه االمالح على الصبات الخرسانیة لقو 

  .نقل الطاقة الكهربائیة

  االستنتاجات

حصول تراكم ملحي مستمر في منطقة الدراسة وخاصة امالح كلوریدات الصودیوم والمغنسیوم وكبریتات .1

الكالسیوم والمغنسیوم بسبب الظروف المناخیة وارتفاع مناسیب المیاه الجوفیة واالدارة السیئة للتربة والمیاه 

ن خالل الهدر المستمر لمیاه الري مما یؤدي الى رفع مناسیب المیاه الجوفیة وزیادة من قبل المزارعین م

  .دور الخاصیة الشعریة في منطقة الدراسة 

زیادة نسبة الطین في منطقة الدراسة تؤدي الى حصول انتفاخ وانكماش التربة عند تعاقب دورات الترطیب .2

.اعمدة نقل الطاقة الكهربائیة والتجفیف مما یؤدي الى حصول شد عالي على قواعد 

حصول تأكل وتهدم للقواعد الخرسانیة لالعمدة بسبب التراكمات الملحیة وخاصة امالح الكبریتات والكلوریدات .3

  .عري لهذه االمالح داخل الخرسانة بمرور الوقت شبجوار القواعد الخرسانیة مما یؤدي الى الصعود ال

  التوصیات

واجراء الفحوصات المختبریة لنماذج ترب مسارات اعمدة خطوط نقل ) لموقعیة ا( اجراء التحریات الحقلیة .1

  .الطاقة الكهربائیة 
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اجراء تحویر في نسجة التربة في الموقع الذي یثبت فیه قاعدة عمود نقل الطاقة الكهربائیة وذلك بأضافة كمیة .2

لتقلیل  Loamنسجة مزیجة من التربة تختلف في نسجتها عن نسجة التربة المجاورة لها ، أي استخدام

.صعود الماء بالخاصیة الشعریة ولتالفي ظاهرة االنكماش واالنتفاخ الحاصلة في الترب الطینیة 

.الى داخل الصبات الخرسانیة  Water Proof Membraneاستخدام اغشیة مانعة لدخول الماء .3

الكروم ونترات وبنزات لصبات الخرسانیة مثل اضافة مواد مانعة لتأكل نهایات االعمدة الكهربائیة المثبتة في ا.4

.الصودیوم والفلوریدات الى الخرسانة

التعاون مع الجهات ذات العالقة بمنع المزارعین الذین لدیهم اراضي مجاورة لمسارات خطوط نقل الطاقة .5

  0ناسیب المیاه الجوفیةالكهربائیة من الهدر في استخدام میاه الري تالفیًا لرفع م
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