......المجلة العراقية الوطنية لعلوم األرض ،المجلد  ،20العدد  ،1ص ..... 2020 ،74- 56

تأثيرات التجوية على صفات الحجر الجيري المستخدم في بناء جدار مقبرة تلكيف  -شمال
العراق

ذنون حامد الدباغ

عزالدين صالح حسن الجوادي

قسم هندسة النفط /كلية الهندسة

مركز بحوث السدود والموارد المائية

جامعة الكتاب

جامعة الموصل

 ،تاريخ القبول )2020/1/3

(تاريخ االستالم 2019/7/24

الملخص

تهد دددل الد ارسد ددة الد ددث تععد ددعت تد دديةعر ىمليد ددا التجويد ددة ىلد ددث ال لد ددرور المسد ددتردمة د د البند ددا
معلومددة والتد د

د ددالل تد ددر منيد ددة

د د تم مد ددت اللهد ددا معر ددة ديمومد د ة هد ددال ال لد ددرور .تمد ددل الد ارسد ددة مددت د ددالل وصد د ف أحجد ددار ال جد دددار مد ددت

حعد د ث درجد ددة التجويد ددة وتقد ددد ر مقاومتهد ددا با سد ددتردام المةرقد ددة الجعولوجيد ددة .أجريد ددل حوصد ددا الكثا د ددة الكليد ددة والم سد ددامية
عدر المعرضدة للتجويددة ،كمدا تدم حد

ون سدةة امت لداص المدا ل لددرور ال جددار وصدرور المقل د

المقلد د لبيد دداب ن سد ددةة ديمومتهد ددا .أجريد د ددل د ارسد ددة ةترو ار يد ددة أل حجد ددار ال جد دددار المتد د د يةر ةد د درجا

نسدةة تكلدل صددرور

تجويد ددة مرتلفد ددة وذلد د د

باستردام المجهر المستقةب والماسح االلكترون للنماذج.
أظهدر

المالحظددا الحقليددة أب ال جددز األ سددفل مددت ال جدددار يمتددا ةدرجددة تجويددة متوسددةة إلددث ىاليددة ومقاومددة

واطئد ددة ،ةعنمد ددا ال جد ددز العلد ددو يمتد ددا ةدر دجد ة تجويد ددة قلعلد ددة ومقاومد ددة ىاليد ددة .كمد ددا أظهد ددر النتد ددائ المرتبريد ددة بد دداب لد ددوب
م سدحو ال لدرر ذا التجويدة العاليددة يندوب ةند
الم سددحو اةددي

دداتح ةعنمدا د درجدة التجويددة المتوسدةة والقلعلدة الةددا مدا يندوب لددوب

 .ةعند ددل الفحوصددا الفعزيائيد ددة تندداق

الكثا د ددة الكليددة ونسددةة الفاد ددالة عددر الاائةد ددة لألحجددار با ديد دداد

درجددة التجويددة اذ ترتف د ن سددةة الف اددالة عددر الاائةددة مددت  % 13د ال لددرور عددر المتجويددة الددث  %25د ال لددرور
ىاليدة التجويددة .ةعنمدا يحلددل يداد د ن سدةة امت لدداص المدا مددت  %6الدث  %14والمسددامية مدت  %14الددث %27
د د ال لد ددرور عد ددر المتجويد ددة وال لد ددرور ىاليد ددة التجويد ددة وىلد ددث التد دوال  .وضد ددحل نتد ددائ

حد د

التكلد ددل أب صد ددرور

الك الكارينا د ددل تمتد د ددا ةديمومد ددة ىاليد د ددة جد دددا ةعنمد د ددا كاند ددل صد د ددرور الكالسيسد ددلتا ل متوسد د ددةة الديمومد د ة و كال سد د ددرودا ل
وكال سد ددعلوتا ل ىاليد ددة الديمومد د ة .أىةد ددل الد ارسد د ددة البترو ار يد ددة بد ددالمجهر المسد ددتقةب أربعد د ددة أند دوا مد ددت الم سد ددامية هد د د
م سد د ددامية ضد د ددمت الحبعةد د ددا  ،وم سد د ددامية ةد د ددعت الحبعةد د ددا  ،وم سد د ددامية القالد د ددب ومسد د ددامية ال شد د ددقو الدقيقد د ددة .ةعند د ددل الد ارسد د ددة
البترو ار يددة بالما سددح االلكترون د توا جددد ألا سددعد الحد ددد و المعددادب الةعنيددة حددول المسدداما اللددررية والت د لددم تظهددر
د د د ال لد د ددرور عد د ددر المتجويد د ددة .كمد د ددا ةعند د ددل د ارسد د ددة الما سد د ددح االلكتروند د د تكلد د ددل وذوبد د دداب ةلد د ددو ار الكالسد د ددا ل لت شد د ددنعل
ةلور
المساما  ،اال ىت نمو ا

الكالسا ل الثانو ىلث السةح الدا ل

الكلمات الدالة :الحجر الجعر  ،تجوية ،صفا

للمساما .

عزيائية ،ةترو ار ية ،تكلل ومتانة.
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 شمال العرا- ةنا جدار مقبر تلكيف

تية عرا الت جوية ىلث صفا الحجر الجعر المستردم

The effects of weathering on limestone used for building the
cemetery wall in Tel Kaif-North Iraq
Azealdeen, S.H. Al-Jawadi
Dams and Water Resources Research
Centre
University of Mosul

Thanoon H. Al-Dabbagh
Department of petroleum Engineering /
College of Engineering
Al-Kitab University

ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the impact of weathering on rocks used in
construction during a defined period of these rocks. The field study involves
weathering and rock strength measurements using a geological hammer. Laboratory
testing for both wall limestone and fresh quarry limestone was performed to determine
the bulk density, the porosity and absorption of water, and the durability test was
performed for fresh quarry limestone. A polarized microscope and scan electron
microscope, petrographic analysis has been conducted for various weathering rates.
Field notes explain the moderate and high degree of weathering and low strength
in the bottom of the wall, whilst the top is slightly weathered and high strength.
Laboratory notes through stone crushing show a change from white to beige for
slightly weathered samples to moderately and highly weathered samples in powder
color. Increasing weathering reduces bulk density and insoluble residues, from 13% in
non-weathered rocks to 25% in high-weathered rocks the level of insoluble residue
increases. Water absorption in non-weathered rocks and high weathering rocks rises
from 6% to 14% and porosity from 14% to 27% respectively. Durability tests show
that calcarenite exceeds very high durability, high durability calcirudite and calcilutite,
and moderately durable calcisiltite. Four types of porosity, intergranular, intragranular,
mold and microfracture appear in the petrographic study using a polarized microscope.
Clay minerals and iron oxides surrounding the pores appear in weathered specimens,
not in fresh, calcite crystal oxidation and secondary calcite growth on the inner surface
of voids have also been shown in the scanning of electron microscopes.
Keywords: Limestone, Weathering, Physical properties, Petrography, Slake
durability.

. د د أىمد ددال البند ددا مند ددا قد ددروب ىد د د ددد

المقدمة

ا سد ددتردم الحجد ددر الجعد ددر الم سد ددتررج مد ددت تكد ددويت الفت حد ددة شد ددمال العد د ار

 ةعنمددا ا سدتردم حجددر القة د بيشدنال هندسددية منتظمددة د،وا سدتردمل القة د المتك سددر مندن د ةنددا ال جددراب وال سددقول
 ىامددا ب لد ددرور60  تددم ةنددا جدددار المقبددر د تلكيددف شددمال الع د ار قبددل مددا يقددارب.وت ليددف ال جدددراب

ةنددا الدددىاما

 تتفدداو درجددة التجويددة بددا تالل ىوامددل التجويددة مددت أمةددار وريدداب ورطوبد ددة.عددر المعددرض للتجويددة

الحجددر الجعددر

.(Pesce, et al., 2019) الحرار
القة د الم شددعد دوب

األةنيددة القديمددة والتاريريددة الم شددعد مددت أحجددار الجعددر إلددث تكلددل بع د

 هدددل الة حد ددث ال حد ددال إلددث د ارسد ددة تدديةعر التجويد ددة ىلد ددث.أ جد د از المةددان أو كلهد ددا

درجا

وت ا ر

يعدز تهدددم بع د

عرهددا ممد ددا د د إلد ددث انهيددار بعد د

األن دوا المرتلفددة مددت الحجددر الجعددر الم سددتردم أل دراض البنددا د ق اددا تلكيددف والعائددد إلددث تكددويت الفت حددة (ال شد ددنل
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 .)1وكمدا هدددل إلدث د ارسددة تديةعر الد زمت والظدرول الةبيييددة ىلدث ال لددفا الهندسدية لللددرور قبدل التجويددة وبعدددها.
وكد ددال تمععد ددز الفد ددر د د تد دديةعر التجويد ددة بد ددالظرول المت شد دداةهة ىلد ددث كد ددل ند ددو مد ددت أند دوا الحجد ددر الجعد ددر وتحد د ددد أ
األنوا ألثر متانة ومقاومة للتجوية.

الشنل  : 1ارطة موقيين تبعت انتشار تكويت الفتحة شمال مد نة الموصل ،محور ىت ( .)GEOSERV,2000

تتعددرض أحجد ددار البند ددا ب لددور ىامد ددة والم سد ددتردمة ددالل ىمد ددر البند ددا إلددث ىمليد ددا التجويد ددة ،Weathering
وتعد ددد ميد ددال األمةد ددار والت د ددا ر د د درجد ددا ال حد درار مد ددت أهد ددم العوامد ددل المد د ةر ىلد ددث تجويد ددة أحجد ددار البند ددا وال لد ددرور،
ويلعدب هدااب العدامالب دو ار كبعد ار د تركعدز حدام

الكربونيد  Carbonic acid H 2 CO 3الدا

د د إلدث ذوبدداب

وتجويدة ال لدرور تجويدة كيميائيددة ،كمدا ديداب إلدث تق شددر وتك سدر ال لدرور بالتجويدة المينانينيددة ( Baronio and
 . )Cancelli, 1981وقددد حلد ددلل يدداد مةد ددرد كبعددر د تد دديةعر التجويددة ىلد ددث أحجددار البنددا د د العقددود األ عد ددر ،
ويعددز سد ددبب ذلد د إلددث يد دداد ن سد ددةة ددا ةند ددائ أل سد ددعد الكربد ددوب  CO2د ال جد ددو نتي جد ددة اال سددتردام المفد ددر د د حد ددر
الوقددود ال لددلب وال سددائل د ىمليددا الت لددني الددا أد إلددث تلددوث الهد دوا .

نددت حددام

الكربوني د ال اددييف مد ددت

تية عرا الت جوية ىلث صفا الحجر الجعر المستردم
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ذوبداب دا  CO 2الموجدود د الهدوا و د التربدة بميدال ا مةدار ،ويقدوم هداا ال حدام
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الحجر الجعر ومعدب الكالسا ل (.)Baronio and Cancelli, 1981
تعد د ا ذابددة أول م ارحددل التجويد ة الكيميائيددة ،والت د يمنددت إب تحلددل مددت ددالل ميددال األمةددار والميددال الجاريد ددة
أو تدديةعر ال شددا المددائ

 membrane waterالرقعد ددو حددول األ جد از اللددلةة مد ددت اللددرر نتي جددة ال شددد ال سد ددةح

للمددا  .وتعتمددد كميد ددة المحلددول الند ددات ىددت ا ذابد ددة ىلددث كميددة الميد ددال المددار ىلد ددث المسدداحا اللد ددلةة لللددرور ،وىلد ددث
قاةليدة ال لددرر ىلددث الدداوباب ،ونتي جددة الدداوباب تنتقددل األ جد از الماابددة بالمددا لتتددرا محلهددا ار ددا  ،وهددال العمليددة ه د
المسئولة ىت تكوب الكهول والفجوا

الحجر الجعر ).(Pesce, et al., 2019

إب ميد ددال األمةد ددار تكد ددوب بحالد ددة تنا سد ددب مد د ال اد د ط الجزي ئد د الثاةد ددل ل د ددا ةند ددائ ألسد ددعد الكربد ددوب د د الهد دوا
وبدال يندوب ذوباندن قلددعال وىنددما ن سداب المدا

ددالل التربدة ويندوب ةتمدداث مد

دا ةندائ ألسددعد الكربدوب د اله دوا

دا دل ار ددا التربدة وينددوب ت حددل ضد ط جزيئ د البدر ممددا ددود إلدث يدداد نسدةة ددا ةنددائ ألسدعد الكربددوب المددااب
( .)Ollier,1984ولكددت تد ددزداد قاةليد ددة ذوبد دداب الحجد ددر الجعد ددر بارتفد ددا درجد ددة ال حد درار  ،و يد دداد محتد ددو المد ددا مد ددت د ددا
ةندائ أل سددعد الكربددوب ،أو نق لدداب الدالددة الحم اددية د المحلددول ( .)Fookes and Hawkins,1988وتعددد ميددال
األمةد ددار ودرجد ددا ال حد درار مد ددت أهد ددم العوامد ددل الرارجيد ددة المد د ةر د د

التجويد ددة الكيميائيد ددة لللد ددرور ،وتتمثد ددل العوامد ددل

الدا ليددة بمنونددا ال لد ددرر والن سددي  ،كددال يعد د د الددزمت هد ددو العامددل الثالددث المشد ددترا ةعنهمددا .وت د د كد ددل مددت العوامد ددل
الرارجية والدا لية والزمت إلث إضعال اللرر ونقلاب مقاومتها االنا اطية (.)Dhakal,1996
تد د التجويددة الفعزيائيددة إلددث تفتددل ال لددرور إلددث قة د ا ص د ر حجمددا ممددا د د ذل د إلددث يدداد الحجددم الكل د
لهد ددا وتقلعد ددل الكثا د ددة و يد دداد الم سد دداحة ال سد ددةحية لل لد ددرر والتد د تتعد ددرض إلد ددث ىمليد ددا التجويد ددة الكيميائيد ددة ،التد د تقد ددوم
ةددورها د إ حددداث ت ععددر د معدنيددة ال لددرر إلددث أ شددنال معدنيددة اقددل مقاومددة وربمددا إلددث تحللهددا .وقددد ت د د التجويددة
الفعزيائيدة والكيميائيدة للحجدر الجعدر إلدث إذاةتدن وانتقالدن مدت الحالدة ال لدلةة إلدث الحالدة السدائلة ( Heidari, et al.,
.)2017
جددر ىمليددة النما جددة والت حددر المددوقع للمجموىددة األولددث مددت أحجددار البنددا والمتمثلددة بد الحجر الجعددر ل جدددار
المقبددر والددا يمثد ددل سددياج المقبددر وال جد دددار ال سدداند للتددل األةد ددر الددا أقيمددل ىليد ددن هددال المقبددر  ،وقد ددد ةن د هدداا ال دجد دار
ىددام  1948معالديددة .لقددد لددوحا حقليددا تق سدديم سددياج المقبددر إلد ددث جددزئ عت مرتلفددعت مددت النظددر األولد ث ىلددث امتدددادل مد ددت
حعددث تد دديةر أحجد ددار البند ددا بالتجويددة ،د ددالجز العلد ددو يند ددوب قلعددل التد دديةر أمد ددا ال جد ددز السددفل

يند ددوب متد ددية ار ب شد ددنل البد ددر

بعمليدا التجويدة (ال شددنل  ،) 2وتال حدا هددال الظداهر مددت تديةر األ جد از السددفلث مدت األةنيددة المشدعد مددت حجدر بعمليددا

التجويددة ألثددر مددت تدديةر األ جد از العليد ا د معظددم األةنيددة األةريددة الت د قددام ةد ارسددتها تزنددر ول ددروب د مد نددة القدداهر
(.)Fitzner, et al., 2007
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الجز األسفل منن (النةا  =S .)Bقلعل التجوية =M

متوسط التجوية  =Hىال التجوية

الموقع وجيولوجية المنطقة
يقد د ق اد ددا تلكيد ددف شد ددمال محا ظد ددة نعند ددو ويةعد ددد مركد دزل حد دوال  20كد ددم ىد ددت مد ند ددة الموصد ددل ،وأ صد ددل كلمد ددة
تلكيددف هددو ل ارم د ويتكد ددوب مددت مقةعددعت همد ددا تددل  Telوهددو األرض المرتفعددة وكعد ددب  Keepeوالت د تعن د األحجد ددار،
وبهدداا ينددوب معناهددا تددل األحجد ددار .يق د مركددز ق اددا تلكيددف ةد ددعت ة د طددول ( 43.06و  )43.08ودائرت د ىد ددرض
( 36.30و  .)36.31تنك شددف د د المنةقد ددة صددرور تكد ددويت الفت حد ددة مددت ىمد ددر الما وسد ددعت األوسددط ( Bellen, et
 ،) al.,1959وهددال ال لددرور تنك شددف ىلددث العمددوم د معظددم أرجددا شددمال الع د ار وبالرلددوص د محا ظددة نعند ددو
(ال شددنل  .)1لهد دداا ا سددتردمل أحجد ددار هدداا التكد ددويت د أىمد ددال البند ددا منددا قد ددروب ىد ددد  ،وبقعد ددل شدواهد هد دداا اال سد ددتردام
د اثةدار المنت شددر د المنةقددة للحادا ار القديمددة ،وتظهدر المقدال القديمددة ىلدث شددنل طةقدا مقلوىددة ةوضدوب ىلددث
طريو موصل  -تلكيف.
تكد ددويت الفت حد ددة (الما وسد ددعت االوسد ددط) عةد ددار ىد ددت تعاقةد ددا لد دددو ار رسد ددوبية تتكد ددوب مد ددت صد ددرور المد ددارل Marl

والحجدر الجعدر  Limestoneوال جددة

 Gypsumوت حدددث تددا ال للددرور حجدر الرملد  Sandstoneضددمت

العاو العلو للتكويت (( )Al-Naqib and Aghawan, 1993شنل.)1

طرائق العمل

تدم ت لددنيف األحجدار حسددب درجددة تجويتهدا حقليددا ( جددول  .) 1كمددا تددم اسدتردام المةرقددة الجعولوجيدة د تقددد ر
مقاومددة ال لد ددرور ( جد دددول  .) 2أ د ددا

نمد دداذج مددت جد دددار المقبد ددر ومد ددت معمد ددل حددالب اللد ددوث الفند د

د د تلكيد ددف ،والد ددا

تية عرا الت جوية ىلث صفا الحجر الجعر المستردم

يقل د أحجد ددارل مددت تكد ددويت الفت حددة د د نف د
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المنةقد ددة ل د ددرض إ جد ار الفحوصد ددا المرتبريددة والتد د اشددتملل ىلد ددث الكثا د ددة

الكليددة والم سددامية ون سددةة امت لدداص المد ددا ل لددرور ال جدددار وصددرور المقل د

عد ددر المعرضددة للتجويددة ،و حد

التكلد ددل

والديمومدة  Slake durabilityل لددرور المقل د كمددا أجريدل ىلددث النمدداذج د ارسددة ةترو ار يدة أحجددار ال جدددار المتدديةر
ةدددرجا

تجويددة مرتلفددة وذلد د با سددتردام المجهددر الم سد ددتقةب والما سددح االلكترون د  .ا جد ددر المسددح بددالمجهر االلكتروند د

ندو  Stereoscan 440 Leica Cambridge Ltd.د مرتبد ار جامعدة وولن وند د اسدتراليا Wollongong
هدال النمداذج وذلد لتوضديح تديةعر التجويدة وتكدوب الف جدوا

 University, Australiaىلدث بعد

الةعنيدة وأل سددعد الحد ددد .وا سددتردم جهددا األ شددعة ال سددعنية XRD Spellman DF3
الثالث مت التجوية

نماذج تمثل الدرجا

الجدول  : 1درجا

مرتب ار

ال يظهر أ

التجوية ووصفها ( .)Hawkins, 1986

المختصر

لوب اللرر  ،مقاومة ىالية.

ت ا ر لون ىلث سةوب االنقةا  ،ال يحلل انرفاض
ت ا ر لون قرب سةوب االنقةا  ،ف
 % 50مت اللرر ت عر لونها %50 ،ف
معظم اللرر ت عر لونها ،ف

د الد ارسددة المعدنيددة لثالةددة

الجامعة أنفة الاكر.

الوصف
ت عر

وانت شدار المعدادب

المقاومة.

المقاومة.
المقاومة.

المقاومة إلث مقاومة التربة الهندسية.

المصطلح

G

عر مجوا

SW

قلعلة التجوية

MW

متوسةة التجوية

HW

ىالية التجوية

CW

تامة التجوية

الجدول  :2تقد ر مقاومة ال لرور باستردام المةرقة الجع ولوجية ( .)Williamson, 1984

المقاومة المستنةةة

اال تلار

رد الفعل لاربة المةرقة

RQ

ارتداد كبعر

> 103

PQ

تشنل حفر ص عر

55-103

DQ
CQ
MQ

حلول حفر

اللرر

حلول حفر وانزال
الحا ا
يمنت تفتعتها بالعد

(ميناباسنال)

الرسم التوضيح

21-55
7-21
<7

ا سددتنادا إلددث المالحظددا الحقليددة أىددالل تد ددم تق سدديم جدددار المقبددر د هد ددال الد ارسددة إلددث نةدداقعت مرتلفددعت اىتمد ددادا
ىلث نسةة تيةر أحجار البنا بالتجوية:
 . 1النةددا  : Aيقد د د ددو م سد ددتو التربد ددة للتد ددل األةد ددر مد ددت دا ددل المقبد ددر  ،وتكد ددوب أحجد ددار البند ددا
.Slightly weathered

يد ددن قلعلد ددة التجويد ددة
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 . 2النةددا  :Bيق د ت حد ددل النةددا  Aأ ت حد ددل م سددتو التربددة للتد ددل مددت دا د ددل المقبددر وتكددوب معظد ددم أحجددار البند ددا
ين متوسةة وىالية التجوية ( Moderately and highly weatheredشنل  2و .)3

الشنل  : 3مقة ترةية لجدار وتل المقبر وضح جرياب الميال الل الجز السفل مت الجدار.

أجريددل ىمليد ددا

ت حد ددر الموقد د ألحجددار البند ددا ةوصد ددف اللد ددوب والت د ددا ر اللددون والنسد ددي وتععد ددعت درجد ددة التجويد ددة

ا سدتنادا إلددث نظددام ت لددنيف ال لدرور الموحددد Williamson, ( Unified Rock Classification System
 )1984والدث ت لدنيف هدداوكن

( ،) Hawkins, 1986ادال ىددت تقدد ر مقاومددة األحجدار حقليددا ةوسداطة المةرقددة

الجعولوجيد ددة ذا الد درأث الكد ددرو ومالحظد ددة تد دديةعر المةرقد ددة ىلد ددث سد ددةح اللد ددرر (1984

 .)Williamson,ا تعد ددر

أةندا العمدل المجموىدة األولدث مدت النمداذج ةواق د سدتة ى شدر نموذ جدا مرتلفدة د درجدة التجويددة مدت النةدا B

جد ار

الفحوصددا المرتبريددة وقددد اقت لددر النمدداذج ىلددث ةددالث درجددا مددت التجويددة حعددث لددم ال حددا صددرور عددر مجويد ددة
 Freshوصددرور كاملددة التجويد ددة  completely weatheredحسددب تلد ددنيف هدداوكن
( جدددول  .)1ولددم

ددا نمد دداذج مددت النةددا

()Hawkins, 1986

 Aألنددن ضد ددم درجددة وا حددد مددت التجويد ددة وه د تجويددة قلعلددة

Slightly

 .weatheredأىتمد ددد د د ا تيد ددار المجموىد ددة الثان يد ددة مد ددت النمد دداذج وىد ددددها أربعد ددة ىلد ددث النسد ددي المتمثد ددل ةت د ددا ر حجد ددم
الحبعةدا ا سدتنادا إلدث الموا صدفا البريةانيدة ( )BS 5930, 1981والموضدحة د ال جددول ( .)3أ دا النمداذج مددت
معمددل حددالب اللددوث الفن د

التكلل والديمومة ىلعها.

د تلكيددف والددا يقل د أحجددارل مددت تكددويت الفت حددة د نف د

المنةقددة وذل د أل جد ار حد

تية عرا الت جوية ىلث صفا الحجر الجعر المستردم
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الجدول  : 3تلنيف الحجر الجعر اىتمادا ىلث حجم الحبعةا

قطر الحبيبات (ملم)

صد  ،حبعةا

0.06 – 2.00

أولعل ،حبعةا

0.002 – 0.06

مين ار ل ،حبعةا

اسم الصخرة
شنة

لالسعرودا ل

متوسةة

لالكارينا ل

ناىمة

لالسيسلتا ل

صللال أو طعن

< 0.002
أجريل الفحوصا

( .)BS 5930,1981

الوصف

> 2.00

لالسعلوتا ل

الفعزيائية المتمثلة بالكثا ة الكلية  ،Bulk densityونسةة امتلاص الما

 ،absorptionوالو ب النوى

للحبعةا

الللةة  ،Grains unit weightونسةة الف ار ا

والمسامية  ، Porosityاستنادا إلث المواصفا
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األمرينية لفح

Water

Voids ratio

المواد ( ASTM, RTH 106-93, RTH

 .) 108-93, RTH 109-93وتم تحاعر شرائح صررية رقيقة للنماذج ل رض إج ار الدراسة اللررية
 Petrographyىلعها والتعرل ىلث المنونا
الدقيقة الت

السمنتة وا ذابة وا حالل والتشققا

المعدنية والنسيجية وتوضيح الظواهر التحويرية الت

الةا ما تحدث نتيجة تيةعر التجوية ىلث هال اللرور .ول رض

ترسيخ الدراسة اللررية اجر مسح بالمجهر االلكترون
بالتجوية استردمل طريقة ا ذابة والترشيح

المعدنية ).(Regmi, et al., 2013
وأ ع ار اجر
بعشر دو ار
ةياب مد

ح

تشتمل ىلث

دراسة الت ع ار

ولإلسهاب

المعدنية نتيجة التيةر

دراسة الفاالة عر الاائةة ىلث كل النماذج ،اال ىت الدراسة

التكلل والديمومة  )ISRM,1979( Slake durabilityىلث النماذج واجر الفح

مت الترطعب والتجفيف وكما أشار إلث ذل

دهنال ول روب ( )Dhakal et al., 2002ل رض

ت ا ر تيةر كل نو مت الحجر الجعر ةهاا اال تةار ومقارنة هال النتائ م ت ا ر درجا

الةبيعة ،وتم إج ار هاا الفح

مرتبر ميناني التربة

التجوية

جامعة الموصل.

النتائج والمناقشة

ةعند ددل تحريد ددا الموقد د أب معظد ددم أحجد ددار البند ددا التد د لهد ددا درجد ددا

تجويد ددة قلعلد ددة ومتوسد ددةة تمعد ددل إلد ددث اللد ددوب

الرصا صد د ( ،)Greyةعنمد د ددا ي لد د ددب اللد ددوب البند د د الفد د دداتح  Beigeىلد ددث النمد د دداذج قلعلد د ددة التجويد ددة .إب اللد د ددوب هد د ددو أ حد د ددد
العوامددل التد د يعتمد دددها ت لد ددنيف دنهد ددام  Dunhamد د تمععددز ال لد ددرور الجعريد ددة ذا اللد ددفا الفعزيائيد ددة والكيميائيد ددة
المتةا نددة ( .)Flugel, 2004وظهددر ت ددا ر ةد ددعت اللددوب الح يقد د للنمددوذج اللددرر ولد ددوب المسددحو لد ددن حعددث يمعد ددل
لد ددوب الم سد ددحو للنمد دداذج قلعلد ددة ومتوسد ددةة التجويد ددة إلد ددث اللد ددوب األةد ددي

 Whiteةعنمد ددا تةقد ددث النمد دداذج ىاليد ددة التجويد ددة

محا ظد ة ىلد ددث لونهددا الرصا صد د ( جد دددول  .)4وقددد ي شد ددعر ذلد د إلددث ا ديد دداد نسددةة المعد ددادب الةعنيد ددة ىندددما تكد ددوب درجد ددة
التجوية ىالية والت تعة هاا اللوب وتحا ا ىلين حتث بعد طحت النموذج.
إب معد دددال

قد دديم ال لد ددفا الفعزيائيد ددة ألحجد ددار البند ددا مد ددت الحجد ددر الجعد ددر تظهد ددر ت د ددا ار واضد ددحا مد د درجد ددا

التجويد د ة  ،إذ تكد ددوب أىلد ددث قد دديم للكثا د ددة الكليد ددة د د الحجد ددر الجعد ددر قلعد ددل التجويد ددة وتد ددنرف

هد ددال ال د دديم با ديد دداد درجد ددة

التجويد ددة (ال شد ددنل  .)4ويال حد ددا مد ددت ال شد ددنل  4أب قد دديم الم سد ددامية ون سد ددةة امتلد دداص المد ددا تد ددزداد إلد ددث ال اد ددعف تقريةد ددا
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ىنددما تدزداد درجدة التجويددة مدت القلعلدة والمتوسددةة إلدث العاليدة ،ممدا وضددح ا ديداد الف جدوا
الحجد ددر الجعد ددر

وتدديةعر ا ذابدة الكبعدر ىلددث

د د المرحلد ددة ىاليد ددة التجويد ددة .واب قد دديم الم سد ددامية ون سد ددةة امتلد دداص المد ددا د د الم ارحد ددل األولد ددث القلعلد ددة

والمتوسد ددةة التجويد ددة كاند ددل متقاربد ددة ،واب قيمتهد ددا للمرحلد ددة متوسد ددةة التجويد ددة كاند ددل اقد ددل مد ددت المرحلد ددة قلعلد ددة التجويد ددة
(ال شددنل  ،)4وقد د د يعددز سد ددبب ذل د إلد ددث ترسددعب المعد ددادب الثانويددة ونمد ددو ةلددو ار الكالسد ددا ل د الف جد دوا

دد د

والددا

ةد د دددورل إلد د ددث انرفد د دداض هد د ددا ت المعد د دداملعت لعالقتهمد د ددا الجعد د ددد مد د د بع اد د ددهما ،وهد د دداا تةد د دداةو مد د د التفسد د ددعر الد د ددا ذكد د درل
(.)Mohammad, 2003
الجدول  : 4تلنيف ووصف النماذج المي وذ مت جدار لمقبر .

رقم

الوصف ألمجهر

النموذج

التلنيف

لوب
المسحو

درجة

اللوب

التجوية

1

مين ار ل ،شقو دقيقة

لالسيسلتا ل

B

B

H

2

شقو دقيقة ،طعت وإذابة

لالسعلوتا ل

B

B

H

لالسعرودا ل

B

G

S

B

B

H

B

H
S

وإىاد تبلور

3

ةعليسعبودا ،مساما

4

مين ار ل ،شقو دقيقة

لالسيسلتا ل

5

مسامية ضمت الحبعةا  ،شقو دقيقة وطعت

لالكارينا ل

B

6

ةعليسعبودا ،كاستروبودا ،ةعلعل وإىاد تبلور

لالسعرودا ل

W

G

7

ةعلعل ،طعت ،مساما  ،ستعلوال ل وإىاد تبلور

لالكارينا ل

W

G

S

8

ةعليسعبودا ،ةعلعل وإىاد تبلور

لالسعرودا ل

B

B

S

9

لاستروبودا ،مين ار ل ومساما

لالسعرودا ل

B

G

H

لالسعرودا ل

B

G

M

W

B

S

B

M
S

10

ةعليسعبودا ،مساما

11

سةا ار ل ،ةعلعل وسمنل

لالكارينا ل

12

ةعلعل ،شقو دقيقة وسمنل

لالكارينا ل

W

13

ةعليسعبودا ومساما

لالسعرودا ل

W

G

14

مساما  ،سمنل وطعت

لالسعلوتا ل

B

G

M

15

شقو د قيقة ،مين ار ل ورمل

لالسيسلتا ل

B

B

H

16

ةعلعل ورمل

لالكارينا ل

W

G

S

رصاص G:

وسمنل

ةن

اتح B:

متوسط M:

ىال H:

قلعل S:
اةي

W:

تية عرا الت جوية ىلث صفا الحجر الجعر المستردم
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الشنل  : 4ت ا ر كل مت نسةة الفاالة عر الاائةة ونسةة امتلاص الما والمسامية م ت ا ر درجا

التجوية.

تعددد المعددادب الةعنيد ددة وأل سددعد الحد د ددد والحبعةددا المعدنيد ددة مثددل الك دوارتز والفلسد ددةار اددال ىد ددت الجعددر والفلند ددل
ألثدر أندوا الف ادالة عدر الاائةدة  insoluble residueد ال لدرور الجعريدة (.)Fooks and Hawkins, 1988
وتعد ددد المعد ددادب الةعنيد ددة وأل سد ددعد الحد د ددد مد ددت أ لثد ددر مد دواد الف اد ددالة عد ددر الاائةد ددة التد د وضد ددحتها الد ارسد ددة ال لد ددررية د د
أحجد ددار البند ددا المد ددي وذ مد ددت تكد ددويت الفت حد ددة والمتد دديةر بالتجويد ددة ،حعد ددث تد ددزداد نسد ددةة الفاد ددالة با ديد دداد درجد ددة التجويد ددة
(ال شد ددنل  .) 4إب هد ددال النتي جد ددة تتةد دداةو مد د مد ددا ةعند ددن لوكد ددل (2004

 )Flugel,مد ددت ا ديد دداد قاةليد ددة ذوبد دداب ال لد ددرور

الجعرية وتيةرها بالتجوية اىتمادا ىلث ياد تواجد وتو ي المواد عر الجعرية و لوصا المعادب الةعنية.
ا شددتمل الوصد ددف ال لددرر لل شد درائح الرقيقد ددة ىلددث العالقد ددة ةد ددعت المسددامية ودرجد ددا التجويد ددة ،والت د ةعند ددل أربعد ددة
أند دوا مد ددت الم سد ددامية هند دداا م سد ددامية ضد ددمت الحبعةد ددا  ،Interparticalوبد ددعت الحبعةد ددا  ،Intraparticalو م سد ددامية
مةبوىة  ،Moldومسامية الشقو الدقيقة  Microfracturesوكما موضحة

اللوحة .1
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 0.5مليمتر

اللوحة  : 1أن وا المسامية الت تم تمععزها
الحبعةا

الشرائح الرقيقة ألحجار البنا ( .أ) مسامية ضمت الحبعةا

(ب) مسامية ةعت

(ج) مسامية مةبوىة (د) مسامية الشقو الدقيقة.

أظهددر اللوحد ددة رقددم  2أب ال لد ددرور قلعلد ددة التجويددة ت حد ددو ىلد ددث مسددامية واطئد ددة وتد ددزداد المسددامية با ديد دداد درجد ددة
التجويد ددة بات جد ددال ال سد ددةح ال رد ددارج لل لد ددرر  .وقد ددد تمتلد ددي هد ددال الم سد دداما

بد ددالمواد الةعنيد ددة أو نمد ددو ةلد ددو ار الكال سد ددا ل

الثدانو أو الم دواد الع ادوية كليددا أو جزئيدا كمددا تظهدرل اللوحددة  .3وقدد تكددوب المسداما معزولددة  Isolated poresأو
متللة ةوساطة تشققا

طولية كما توضحها اللوحة .4
 0.5مليمتر

اللوحة  : 2ا دياد المسامية باتجال السةح الرارج لللرر باتجال السهم.

تية عرا الت جوية ىلث صفا الحجر الجعر المستردم

ةنا جدار مقبر تلكيف  -شمال العرا

 0.5مليمتر

 0.5مليمتر

اللوحة  : 3امتال المساما
المساما

كليا أو جزئيا بالمعادب الةعنية أو الم وا د العاوية أو ةبلورا الكالسا ل الثانو ( .أ) امتال

بالم واد الةعنية (اللوب األصفر) والم واد العاوية (اللوب األسود)( .ب) امتال المساما

كليا بالكالسا ل (جهة

اليمعت والوسط) وجزئيا (جهة اليسار).

 0.5مليمتر

اللوحة  : 4نوىا المسامية المعزولة والمتللة (أ) مسامية م عزولة (ب) مسامية متللة بالشقو الدقيقة.
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تبددعت اللوحددة  5أب ال شد ددقو الدقيقددة ال تقة د المعد ددادب الةعنيددة وإنمددا تمد ددر مددت جانبهددا وىلد ددث حا تهددا ،وهدداا د دددل
ىلددث احتماليد ددة حلددول الت شد ددققا

د م ارحد ددل متددي ر  .ويال حد ددا ىلددث األ لد ددب يدداد توا جد ددد المعددادب الةعنيد ددة بالنمد دداذج

ذا درجد د ددا التجويد د ددة العاليد د ددة (لوحد د ددة  .)3وقد د ددد ةد د ددعت (2004
properties

 ) Flugel,العالقد د ددة ةد د ددعت اللد د ددفا البترو عزيائيد د ددة

 Petrophysicalلل لد د ددرور والن سد د ددي ال لد ددرر وتد د دديةعر ذلد د د ىلد ددث مقاومد د ددة اللد د ددرور الم سد د ددتردمة

ليحجدار ةنددا لعمليددا التجويددة .يمددا أ شددار اولعددر ( )Ollier,1984إلددث إب معظددم المسددامية النات جددة مددت إذابد ة أ جد از
المتحجد ار يعددود إلدث تكونهددا أ صدال مددت معددب االرالونا ددل  Aragoniteومدت ةددم تقدل المسددامية ةنمدو وترسددعب معدددب
الكال سد ددا ل  Calciteالثد ددانو د د هد ددال الف جد دوا  ،وذلد د الب معد دددب االرالونا د ددل لد ددن قاةليد ددة ىلد ددث الد دداوباب أىلد ددث مد ددت
الكالسا ل بعشر م ار

تقريةا م العلم أب ها ت المعدنعت تكوناب مت كربونا

الكالسعوم.

 0.5مليمتر

اللوحة  : 5التفال الشقو الدقيقة حول المعادب الةعنية وىدم قةعها (الحا تيشعر األسهم).

توضد ددح صد ددور المجهد ددر الما سد ددح االلكتروند د Microscope

Electron

 Scanningانتشد ددار الم سد دداما

الدقيقدة د الحجددر الجعددر لل جددز المت جددو وندددرتها د ال جددز قلعددل التجويددة ،اددال ىددت انتشددار المعددادب الةعنيددة د
ال جد ددز المت جد ددو  ،وكد ددال توا جد ددد أل سد ددعد الحد د ددد (لوحد ددة  .)6ويتبد ددعت تكلد ددل أ جد د از مد ددت ةلد ددو ار الكالسد ددا ل د ددالل ىمليد ددة
ذوبانهدا وتكددويت الف جدوا (لوحددة  .)7ادال ىددت نمدو ةلددو ار الكال سدا ل الثددانو ىلدث سددةوب الف جدوا

والت د قدد ت د د

يمدا بعدد إلدث تقلعدل الم سدامية (لوحدة  .(Rekalova and Bianco, 2018) )8ويال حدا مدت دالل اللوحدا انتظدام
الف جدوا

دد

ةددو تمثد ددل ات جددال الت شد ددققا اذ اب الم سدداما النات جد ددة ىددت االذابد ددة تكددوب قريةد ددة جدددا مد ددت الت شددققا

دد

ال لددرور ) .(Rothert, et al., 2007; Dorn and Krinsley, 2019ا جد ددر جعرمعندداريو وا د ددروب
( ) Germinario, et al., 2017د ارسدة ةترو ار يدة با سدتردام المجهدر المسدتقةب والماسدح االلكتروند ىلدث ال شدرائح
ال لدررية باالت جدداهعت العمددود والمدوا

ل سددةح الت جددو د ال لددرر للتعددرل ىلدث تد يةعر ىمددو التجويدة ىلددث م سددامية

االحجد ددار .كمد ددا ةعند ددل أب الم سد ددامية ىمومد ددا تد ددزداد ةزيد دداد ا لتجويد ددة وقد ددد تقد ددل أحياند ددا بسد ددبب نمد ددو ةلد ددو ار الكال سد ددا ل أو
ترسد د ددب المد د دواد الةعنيد د ددة والع اد د ددوية وألد د ددد
الت شددققا

صد د ددور الما سد د ددح ا لكتروند د د ذلد د د  .أظهد د ددر الد ارسد د ددة احتماليد د ددة أب تكد د ددوب

د د جسد ددم ال لددرر المتجويد ددة قد ددد حدددةل د د م ارحد ددل متددي ر وذلد د نتي جد ددة تيةرهددا بالتجويد ددة ولد ددي

بالعمليد ددا

التحويريدة  . (Eppes and Keanini, 2017) digenesisكمددا ةعنددل الد ارسدة ت حددل ألماسدح ا لكترون د انت شددار
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الف جد دوا الدقيقد ددة د د الحجد ددر الجعد ددر وتوا جد ددد المعد ددادب الةعنيد ددة وأل سد ددعد الحد د ددد د د األ جد د از المتجويد ددة وند دددر الف جد دوا
الدقيقة ىدم تواجد المعادب الةعنية وألسعد الحد د

اللوحة  : 6انتشار المساما

اليمعت و عر ال متجو

األج از

والمعادب الةعنية وألسعد الحد د

جهة اليسار (ب) انتشار المساما
الةعن قرب المساما

عر المتجوية.

الجز المتجو مت اللرر (أ) الجز المتجو

والمعادب الةعنية

جهة

الجز المتجو (ج) نظر منبر للمعدب

(د) انتشار ألسعد الحد د قرب المساما .

إب الد ارسد ددة المعدنيد د ددة ةوسد دداطة جهد د ددا األ شد ددعة ال سد د ددعنية للنمد دداذج  13و 14و 15والتد د د تمثد ددل م ارحد د ددل التجويد د ددة
القلعلدة والمتوسددةة والعاليددة ىلدث الت دوال لددم توضددح أ ت دا ر محسددوث د المعدنيددة لللدرور (الشددنل  ،)6وقددد ينددوب
سددبب ذلد د هد ددو ا سد ددتردام النمددوذج الكلد د
تحسسها

د د اال تةد ددار مددت دوب تركعد ددز للمعد ددادب عد ددر الاائةددة والتد د كد دداب مد ددت الم مد ددل

النموذج الكل .

تكددوب قد دديم الديمومد ددة

اللحجد ددر الجعد ددر مددت ند ددو كالكارينا د ددل ىاليد ددة جد دددا ،ةعنمد ددا تكد ددوب ال د دديم ىاليد ددة اللحجد ددر

الجعد ددر للند ددوىعت كال سد ددعرودا ل وكال سد ددعلوتا ل ومتوسد ددةة إلد ددث ىاليد ددة اللحجد ددر الجعد ددر ند ددو كالسيسد ددلتا ل ( جد دددول .)5
وجددد ر بالدداكر أب معظددم أن دوا الحجددر الجعددر د هد ددال الد ارسددة كانددل ىاليددة الديمومددة (ال جدددول  ،)5وذل د لمددا يعتقد ددد
أب تدديةعر ال مد ددر بالميد ددال والتجفيددف ىلد ددث هد ددال ال لد ددرور قلددعال وذلد د لقلد ددة توا جددد المعد ددادب الةعنيد ددة عهد ددا ( Moh’d,
 .)2002وكمددا هددو معلددوم دداب أهميددة هد اا اال تةددا ر تكمددت د حدددوث ت ععددر د المقاومددة وىوامددل المرونددة لل لد ددرور
اىتمددادا ىلددث منوناتهد ددا ون سدديجها ىندددما تكد ددوب ب يددة العوامددل الرارجيد ددة كالمنددات والوقددل متسد دداوية .إذ تعتمددد المنوند ددا
ش ار محمددد ول د ددروب
ىلددث التجويددة الكيميائيددة ،ةعنمد ددا يعتمددد الن سددي ىلد ددث التجويددة الفعزيائيددة ( .)Dhakal,1996وقد ددد أ د
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( ) Mohamed, et al., 2006إلدث ا دتالل نتدائ د ارسدة التجويدة ىددت نتدائ

حد

المتاندة ،وبعندوا أب سدبب ذل د

هددو ا ددتالل ت لد ددرل ال لددرور نتي جددة تعرضد ددها للظددرول الجويددة الةبيييد ددة ىددت الظددرول المرتبريد ددة ىنددد مرهددا د د
الما وتجفيفها.

اللوحة  : 7ذوباب وتكلل ةلورا الكالسا ل (أ) ذوباب السةح الرارج لبلورا

الكالسا ل (ب) تكلل الحا ا

لبلورا

الكالسا ل مما د إلث انفلالها ىت ب ية البلورا .

اللوحة  : 8النمو الثانو لبلورا الكالسا ل دا ل المساما
الكالسا ل دا ل المساما

والا

(أ) نظر منبر لبلور الكالسا ل الثانو (ب) نمو ةلورا
د إلث تقلقل حجم المسام.
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الشنل  : 6التحلعل المعدن ةوساطة جها األشعة السعنية لثالث نماذج مرتلفة درجة التجوية.
الجدول  : 5تلنيف الديمومة لألن وا األربعة مت الحجر الجعر

منةقة الدراسة (نسةة الو ب المتةق لكل دور ).

نوع الحجر الجيري

عدد الدورات

كالسيلوتايت
98.3
97.3
96.5
95.4
94.1
93.1
92.1
91.2
90.2
89.2

كالسيسلتايت
96.5
95.1
94.2
93.0
91.5
90.3
89.1
88.0
86.9
85.8

كالكارينايت
99.1
98.4
98.1
97.7
97.1
96.7
96.2
96.0
95.4
95.0

كالسيرودايت
98.5
97.3
96.5
95.6
94.3
93.4
92.5
91.7
90.7
89.8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عال

متوسط -عال

عال جدا

عال

التصنيف
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االستنتاجات
 .1ألد

المالحظا

الحقلية الدقيقة ىلث صرور الجعرية

الجدار بالتجوية ألثر مت النةا

جدار المقبر تيةر النةا  Bوهو الجز األسفل مت

 Aوهو الجز األىلث مت الجدار بسبب تيةعر الميال المرشحة مت تربة التل

لف الجدار .إذ تزداد كمية ةنائ ألسعد الكربوب الماابة
درجا

الحرار منرفاة مما

حماية ميال األمةار

 .2إب ارتفا

د

ينوب معرضا ألشعة الشم

الجز العلو

الما

إلث ياد حماية الما وتكوب أىلث مت حماية ميال األمةار ،إذ تتراوب

منةقة الدراسة ةعت (( )7.4- 5.7محمود ول روب.)2007 ،

درجة الحرار

الحماية وارتفا

د

الل التربة

لل الشتا ىندما تكوب

درجة الحرار

إلث ياد قاةلية اللرور للاوباب ،وحعث أب الجدار يق باتجال الجنوب انن
طويلة مت النهار

الل ت ار

لل

دياب إلث ي اد درجة التجوية

قط الرتفا درجة الحرار وبال

الربي والليف .وىلين اب ياد

الجز األسفل مت الجدار ةعنما تعرض

تكوب التجوية ين قلعلة.

 .3يمعدل لددوب م سددحو معظددم ال لددرور قلعلدة التجويددة إلددث اللددوب األةددي

ةعنمدا لددوب مسددحو اللددرر ىاليددة التجويددة

الد ث اللدوب البن د الفداتح .وذلد لزيد اد ن دسةة الف ادالة عددر الاائةدة ىلدث حسدداب إذابدة أ جد از مددت الجعدر د ال لددرور
ىالية التجوية وتحول الفاالة عر الاائةة إلث معادب طعنية بفعل التجوية الكيميائية.

 .4تقدل قدديم الكثا ددة الكليددة ةزيدداد درجدة التجويددة ةعنمددا تت لددرل الم سددامية ونسدةة امتلدداص المددا تلددر ا مت شدداةها إذ

ترتفعداب د ال لدرور قلعلددة التجويدة ن سددةة إلدث ال لددرور عدر المتجويددة ةدم تنرفادداب قلدعال د اللدرور متوسددةة
التجويددة وتد ددزداد قيمتعهمد ددا ب شددنل مل حد ددوا د د ال لد ددرور ىاليددة التجويد ددة .يسد ددتنت مد ددت هدداا إمنانيد ددة تحد د ددد ال لد ددرور

ىاليدة التجويدة و لدلها ىدت ب يدة درجددا التجويدة األ در مدت دالل معدددال

قديم الكثا دة الكليدة ون سدةة امت لدداص

الما والمسامية.

 .5ةعندل الد ار دسة البترو ار يددة بدالمجهر ال اددوئ بداب هنداا أربعددة أندوا مددت المسدامية وهد مسددامية ضدمت الحبعةددا ،
وبعت الحبعةا  ،ومسامية مةبوىة ،ومسامية الشقو الدقيقة.

 .6لددم تبددعت الد ارسددة المعدنيددة ت حددل األ شددعة ال سددعنية أ تمععد ددز د درجددا التجويددة لللد رور الجعريد ة حعددث لددم تظهد ددر
أ ا دتالل معددن

د النمدداذج الثالةدة المرتلفدة د درجدة التجويدة  ،وىليدة قددد تكدوب عدر ضددرورية د مثدل هددال

الد ارسد ددا  .د د حد ددعت ةد ددعت ا تةد ددار حد د

المتاند ددة تد دديةعر الن سد ددي اللد ددرر وحجد ددم الحبعةد ددا ىلد ددث ت د ددا ر قاةليد ددة

ال لددرور الجعريد ددة لمقاومددة التجويد ددة .حعددث اظهد ددر الكالكارينا ددل متاند ددة ىاليددة جد ددد ،والكالسددعرودا ل والكال سد ددعلوتا ل
مت انة ىالية أما الكالسيسلتا ل متانتن ةعت المتوسةة إلث العالية.
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