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المستخلص

يقدم هذا البحث دراسة مقارنه للخواص الفيزيائية بين الطابوق الطيني المثقب العراقي و االيراني.

(  )300عينه من الطابوق الطيني المثقب تم اختيارها بشكل عشوائي من االنتاج المتوفر في
االسواق المحلية لخمسة معامل عراقية وخمسة معامل ايرانية ( 30طابوقة لكل معمل ) .تم

اختيار النماذج وفحصها وفق الطرق القياسية وطبقا للمواصفة القياسية العراقية رقم  24لعام

 1988وتم تقييم نتائج االختبارات وفق متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم  25لعام
 .1988الخواص الفيزيائية التي تم اختبارها وطبقا للمواصفة القياسية العراقية هي :المظهر العام

والتفاوتات باإلبعاد عن االبعاد القياسية والتحدب والتقعر و االمتصاص ومقاومة االنضغاط

والتزهر .اظهرت النتائج بان الطابوق العراقي كان افضل من الطابوق االيراني في تفاوتات
االبعاد وفي االمتصاص بينما كان الطابوق االيراني افضل من الطابوق العراقي من ناحية

المظهر العام والتحدب والتقعر ومقاومة االنضغاط باإلضافة الى التزهر .وعند تقيم كافة

الخواص المفحوصة وفق المتطلبات العامة للمواصفة العراقية لغرض التقييم العام فقد بينت
النتائج بان الطابوق العراقي كان افضل من الطابوق االيراني وان كافة النماذج المفحوصة يمكن

ان تصنف ضمن الصنف ب او ج و ال يوجد اي نموذج ضمن الصنف أ .

الكلمات الدالة

الطابوق ،الطابوق الطيني ،الطابوق الطيني المثقب ،الطابوق العراقي ،الطابوق االيراني.
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Abstract
This research presents a comparison study for physical properties between Iraqi and
Iranian perforated clay bricks. 300 samples of perforated clay bricks are randomly
selected from the production of five Iraqi factories and five Iranian factories which
are available in local markets ( 30 bricks from each factory ). All samples are selected
and tested by standard methods according to Iraqi standard specification No. 24/1988.
The results of the tests are evaluated according to the requirements of the Iraqi
standard specification No. 25/1988. The physical properties that have been tasted
(according to the requirements of Iraqi specifications) are; general appearance,
deviation of dimensions from standards, concave and convex, absorption,
compressive strength and efflorescence. The results show that Iraqi bricks are better
than Iranian bricks in deviation of dimensions from standards and absorption while
Iranian bricks are better than Iraqi bricks in general appearance, concave and convex,
compressive strength and efflorescence. When all tasted properties are evaluated with
general requirements of Iraqi specifications for general evaluation, results show that
Iraqi bricks are better than Iranian bricks and all samples of bricks can be classified
within either class B or C and no unite within class A.

: المقدمة-1

على الرغم من تعدد وتنوع المواد البنائية المستخدمة في االنشاء إال ان الطابوق الطيني ال زال

يشكل مادة اساسية في اعمال البناء في كثير من الدول ومنها العراق وخاصة في وسط وجنوب

 فالطابوق يعتبر من مواد البناء المصنعة المهمة وقد عرفه واستعمله البابليون قبل سبعة.العراق
آالف سنة والزال شائعا حتى اآلن حيث تطورت طرق تصنيعه وتعددت انواعه من حيث الشكل
واللون والمتانة لتحقيق اهداف معمارية او هيكلية معينة ولمختلف اصناف ومراحل التشييد ابتداء

من االساس حتى اكمال الدور السكنية والمعابد واألسوار والقناطر والسدود ومداخن المعامل

. )6002،والجدران الساندة واألرصفة والسقوف وغيره (سرسم وعبد العال

الطااابوق هااو الوحاادات البنائيااة المنتظمااة الشااكل واإلبعاااد التااي تسااتعمل فااي البناااء والتااي ال تزيااد
 أن المواصافة البريطانياة.ابعادها عن حد معين وعندما تزيد ابعادها عن ذلا فتسامى كتلاة بنائياة

 ملام طاوال و337.5  عرفت الطابوق بأنه الوحادة البنائياة التاي ال تتجااوز1974/3921 المرقمة
 ملم سمكا والكتلة البنائية هي الوحدة البنائية التي تتجاوز في الطول112.5  ملم عرضا و225
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او العاارض او الساام األبعاااد المااذكورة (السهههيري ; 1991،سههاكو و ليفههون .)1991،فااي حااين
ان االبعا اااد المقترحاااة للطا ااابوق ما اان قبااال اتحا اااد تطا ااوير الطا ااابوق هاااي  65×102.5×215ملا اام

( .)Barry,1978وبشكل عام فان مقاسات الطابوق تختلف من بلد ألخر و حسب المواصفات
السااائدة فااي ذلا البلااد كمااا ان هااذه المقاسااات تختلااف ايضااا عاان مقاسااات وأشااكال الطااابوق ال اذي
استعمل في العصور السابقة .فالطابوق المستعمل حاليا في العراق هو اصغر من الطابوق الاذي
كااان يسااتخدم فااي العصاار العباسااي او فااي زماان البااابليين .وممااا الش ا فيااه ف اان ابعاااد الطااابوق

الحالي ا ااة تس ا ااتند عل ا ااى اس ا ااس متطلب ا ااات التص ا ااميم وس ا ااهولة البن ا اااء والنق ا اال واإلنت ا اااج (سههههههاكو و

ليفههون .)1991،فالطااابوق عبااارة عاان قطااي ماان الطااين او النااورة (اوكساايد الكالساايوم) والرماال او
الخرسااانة او اي مااادة مناساابة اخاارق تعماال بشااكل قطااي منتظمااة االبعاااد يمكاان صاانعها ونقلهااا
واسااتعمالها بسااهولة فااي البناااء ولهااا القابليااة لتحماال االثقااال ومقاومااة التااأثيرات والتغي ارات الجويااة.

ويصنف الطابوق تبعا لعدة عوامل منها:المواد المستعملة في صنعه كالطابوق الطيني والرملاي و
الخرساني او طريقة صنعه كالطابوق الميكانيكي ونصف الميكانيكي واليدوي او لنوعية الطابوق

بالنس اابة للحا ا اررة المعط اااة للط ااابوق كالط ااابوق المص ااخرج واألص اافر واألب اايض او بالنس اابة لمق اادار
تحملااه حيااث يصاانف الااى صاانفين االول وهااو المسااتعمل لنقاال االثقااال فااي الجاادران والثاااني وهااو

المستعمل لحجز فراغات في االبنية الهيكلية (الدواف. )1996،

ان اكثر انواع الطابوق استعماالً ( في العراق ) هو الطابوق الطيني وذل لعدة عوامل اهمها
توفر المادة الخام في كل مكان تقريبا وكلفة انتاجه القليلة وتحمله للقوق وعزله للحرارة ومقاومته

للنار والتغيرات الجوية,كما ان لبقية انواع الطابوق خواصها المميزة ايضاً (الدواف .)1996،لقد

استعملت مادة الطابوق االولية بشكل طين في االبنية البدائية ثم بشكل طين مقطوع

ومجفف(لبن) ثم بشكل مقطوع ومجفف ومفخور(طابوق) .وقد استعمل االنسان هذه المادة

لميزاتها العديدة و يعتبر الطابوق لحد االن من المواد التي ال يضاهيها اي مادة بنائية من
حيث الكلفة مي القوة ومقاومة التغيرات الجوية (الدواف .)1996،ان تسمية ( الطابوق ) يقصد

بها في الغالب الطابوق الطيني المفخور االعتيادي( .)Barry, 1978وهذا يدل على ان هذا

النوع هو االكثر استعماال وشيوعا(ساكو و ليفون ,)1991،والذي ينتج بأكثر من نوع واحد

منها المصمت والمثقب والمجوف والخلوي وغيرها ويعرف الطابوق المثقب بأنه ذل النوع من

الطابوق الذي ال يزيد مقدار احتوائه على ثقوب على  %25من حجمه ويستعمل في االبنية

والمنشات المحملة نسبيا باإلثقال وفي القواطي والحواجز(سرسم وعبد العال ;6002،ساكو و

ليفون.)1991،

تعتباار صااناعة الطااابوق ماان الصااناعات االنشااائية الرئيسااية فااي العاراق ويعتباار المااادة االولااى فااي
بناء الجدران في المنطقتين الوسطى والجنوبية مان العاراق حياث طبيعاة الترباة الرساوبية المسااعدة
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على صناعته وكون البدائل المنافسة غير قادرة على التعويض عن استعماله بدرجاة كبيارة وذلا

لعدة اسباب منها توفر المواد االولية ,كلفة التصنيي  ,كلفة البناء ,الخواص الهندسية للبناء النااتج

وغيرها .كانت صناعة الطابوق تتركز بشكل رئيسي في محافظة بغداد وذل لكثرة الطلب علياه.
لقد كانت صناعة الطابوق و لسانوات طولياة صاناعة اهلياة ( قطااع خااص ) فاي غالبيتهاا أال ان
عدم تمكن تلا الصاناعة مان مواكباة متطلباات التنمياة آناذا مان حياث الكمياة والنوعياة ادق الاى

ان يق ااوم قط اااع الدول ااة(في الرب ااي االخي اار م اان الق اارن الماض ااي) بمهم ااة التوجي ااه والنه ااوض بتلا ا

الص ااناعة الهام ااة وأنش ااأت فعا امً ع اادداً م اان المعام اال الحديث ااة ذات الس ااعة العالي ااة ونوعي ااة االنت اااج
االفضل ووزعت بشكل مدروس على محافظات القطر حسب الحاجة (ساكو و ليفون.)1991،

وف ااي االون ااة االخيا ارة ومن ااذ ب اادايات الق اارن الح ااالي ازداد الطل ااب عل ااى ه ااذه الم ااادة بس اابب تحس اان

المستوق المعاشي لشرائح عديادة مان الماواطنين والتوساي فاي اعماال البنااء واألعماار .وماي ازديااد
الطلب قل انتاج هذه المادة بسبب الظروف االستثنائية التي يمر بها القطر والنقص الاذي حصال

فااي اماادادات الطاقااة الكهربائيااة والوقااود ممااا ادق الااى اللجااوء الااى اسااتيراد هااذه المااادة ماان الاادول

المجاورة وخاصة اي ارن .وأصبحت انواع عديدة مان الطاابوق االي ارناي شاائعة التاداول فاي االساواق
المحلية وبسعر قاد يكاون اقال مان اساعار الطاابوق الع ارقاي .وألهمياة التحاري عان بعاض الخاواص

الهندسية لألنواع المستخدمة من الطابوق االيراني في االسواق المحلية ومدق مطابقتها لمتطلبات
المواصفات العراقية ومقارنته بالطابوق العراقي تم القياام بهاذه الد ارساة  .حياث تهادف هاذه الد ارساة
الى اجراء مقارنة بين الخواص الفيزيائية للطابوق العراقي واإليراني المثقب وتقيايم مادق مطابقتاه

لمتطلبات المواصفة العراقية للطابوق الطيني .

يفحااص الطااابوق لجميااي خواصااه باإلضااافة الااى فحوصااات اخاارق تعماال وتجمااي بااين عاادة خاواص
فااي فحااص واحااد لمعرفااة ماادق تااأثير هااذه الخاواص عليااه .ان هااذه الفحوصااات تشاامل الفحوصااات

الكيميائية والفيزيائية والميكانيكياة وهاي قاد تشامل ( معااير الكسار مقاوماة الضاغط  ,االمتصااص
 ,عامل التشبي تأثير األنجماد واألنصهار ,المسامية ,األمام الذائباة سارعة االمتصااص البدائياة

 ,التزهار (الههدواف .)1996،تناولات العدياد ماان المصاادر طاارق اجاراء الفحوصااات علاى الطااابوق
(سرسم وعبد العال ;6002،الدواف ;1996،عبد العال وعبد الجبهار ;1991،النعيمهي1991،

) .عالجاات المواصاافة القياسااية العراقيااة رقاام  24و  25لعااام  1988موضااوع الطااابوق الطينااي ,
فاستعرضات المواصاافة االولااى طريقااة النمذجااة و طاارق الفحاص القياسااية فااي حااين تطرقاات الثانيااة

الااى موضااوع تقي ايم النماااذج وتصاانيف الطااابوق .فقااد صاانفت هااذه المواصاافة الطااابوق الااى ثمثااة

اصناف هي االصناف( أ و ب و ج ) .و اوضحت هاذه المواصافة باان الطاابوق يمكان ان يكاون
عل ااى ثمث ااة ان ااواع ه ااي الط ااابوق ( المص اامت و المثق ااب والمج ااوف) و ان االبع اااد القياس ااية ه ااي

 75×115×240ملاام .وبيناات المواصاافة بااان هنال ا سااتة اختبااارات تجاارق وفااق الطاارق القياسااية
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لتقاايم النماااذج وتصاانيفها وهااذه االختبااارات هااي} المظهاار العااام و التفاااوت فااي االبعاااد و(التحاادب

والتقعر) وتحمل الضغط وامتصاص الماء والتزهر (م ق ع  ;1999/62م ق ع .)1999/61

 -2البرنامج العملي

 :1-2المواد المستخدمة
تم اخذ عينات فحص الطابوق العراقي لخمسة معامل هي (معمل المحاويل وشركة القيروان و

معمل الشيحاني ومعمل ابو رياض وشركة قاسم العكيلي) هذه المعامل عدق معمل المحاويل تقي
ضمن معامل منطقة النهروان ومعامل بغداد وللطابوق االيراني لخمسة معامل ايضا هي (معمل

دوستان و معمل اصفهان ومعمل قبانجي ومعمل صادقيان ومعمل فخاري نيا ) وتمت عملية
النمذجة وكافة الفحوصات المختبرية وفق المواصفة العراقية رقم  24لعام (1988م ق ع

.)1999/62

 : 2-2النماذج
تم اخذ ( )30وحدة بنائية(طابوقة) بشكل عشوائي لكل معمل من المعامل المذكورة اعمه إلجراء
الفحوصات الوردة في المواصفة المعتمدة حيث ان عدد النماذج المطلوبة ألجراء الفحوصات

عليها كما يلي:

 -1فحص المظهر العام

 03طابوقة (كافة عينات الفحص)

 - 2فحص تفاوت االبعاد

 24طابوقه

 -4فحص االمتصاص

 10طابوقة

 -6فحص التزهر

 10طابوقه

 -3فحص استواء السطح
 -5فحص االنضغاط

 10طابوقة
 10طابوقه

علما بان جزء من الوحدات التي جرق عليها فحص المظهر العام استخدمت في فحص قياس

االبعاد وجزء منها استخدمت في فحص استواء السطح وهذه استخدمت في فحوصات اخرق وان
فحص الضغط مثم اجري على عينات استخدمت في فحص االمتصاص.
 3-2الفحوصات المختبرية

 1-3-2فحص المظهر العام
تم معاينة الشكل العام لنماذج الفحص ومدق انتظامه وطبيعة الزوايا واستقامة الجوانب ومدق

وجود تشقق او تثلم وتجانس الحرق وجودته ومدق احتواء النماذج على قطي الحصى او الحجر
او العقد الجيرية وتم حساب نسبة الطابوق السليم الخالي من العيوب.
07

مجلة القادسيه للعلوم الهندسيه

المجلد السادس العدد الثالث -لسنة 3102

 2- 3-2فحص التفاوت باألبعاد
تم اخذ( )24طابوقة من عينات الفحص لكل معمل وتم رصفها على سطح مستوي جنبا الى
جنب بصورة متمصقة و بخط مستقيم بعد ازالة النتوءات او حبيبات الرمل العالقة قبل رصف

الطابوق ,وتم الرصف مرة على الطول وأخرق بحيث يكون عرض الطابوق جنبا الى جنب

وأخرق بوضي الطابوق على الكاز .تم قياس كم من الطول والعرض والسم لصف الطابوق

الكلي الممثل ل( )24طابوقة مرة واحدة باستخدام شريط فوالذي و ايجاد المتوسط الحسابي إلبعاد
( )24طابوقة الذي يكون ممثم إلبعاد الطابوق المفحوص.

 3-3-2فحص استواء السطح ( التقعر و التحدب)
أ -فحص التقعر

تم اخذ( )10طابوقات من عينات الفحص لكل معمل وتم ازالت اي نتوءات عالقة بسطح النماذج
.تم اخذ مسطرة فوالذية مدرجة ووضعت المسطرة طوليا مرة وقطريا مرة اخرق فوق سطو كل

نموذج من النماذج المراد فحصها وتم اختيار الموضي الذي يعطي اكبر ابتعاد عن االستواء

(اعلى قيمة) وتم قياس هذه المسافة وهي البعد االكبر بين حافة المسطرة وسطح الطابوقة والتي

تمثل التقعر في السطح .
ب -فحص التحدب

تم اخذ عينات الفحص التي اجري عليها فحص التقعر ووضعت كل طابوقة على لو زجاجي
مستوي تماما بحيث يكون وجهها المحدب مممسا للو .تم قياس المسافة بين اللو وكل زاوية

من زويا الطابوقة االربعة وسجل معدل القياسات االربعة باعتباره مقدار التحدب لكل طابوقة وتم

اختيار اعلى قيمة من هذه القيم لتمثل مقدار التحدب لكل نموذج .
 4-3-2فحص االمتصاص :

تم اخذ( )10طابوقات من عينات الفحص لكل معمل و تجفيف نماذج الفحص في فرن كهربائي
بدرجة ح اررة ( )115 -110درجة مئوية ولمدة ال تقل عن ( )36ساعة ولحين ثبوت الكتلة ومن

ثم تم تبريد هذه النماذج بدرجة ح اررة الغرفة وبعد ذل تم قياس كتلة كل طابوقة باستخدام ميزان
كهربائي والذي تمثل الكتلة الجافة .تم غمر هذه النماذج بحوض فيه ماء لمدة ( )24ساعة ومن

ثم رفي هذه النماذج من الماء و تجفيف سطحها الخارجي بقطعة قماش وبعدها قياس كتلة كل

طابوقة والذي تمثل الكتلة الرطبة وتم حساب نسبة االمتصاص لكل طابوقة ومن ثم حساب

معدل االمتصاص لكل نموذج .
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 5-3-2فحص مقاومة االنضغاط:
تم اخذ نماذج الفحص المستخدمة في فحص االمتصاص بعد قياس كتلها الرطبة مباشرة وهي

مشبعة ألجراء فحص مقاومة االنضغاط عليها باستخدام جهاز فحص الضغط العام .تم حساب
مساحة سطحي التحميل لكل طابوقة (الطول  xالعرض) كما تم حساب عدد الثقوب لكل

طابوقة وقياس اقطارها لغرض حساب سطح التحميل واستخدام اصغرها لحساب مقاومة

االنضغاط .تم وضي الطابوقة بين لوحي جهاز الضغط الفوالذيين بحيث ينطبق محور العينة
على مركز اللو المرتكز على القاعدة الكروية .تم فحص الطابوقة حسب وضعها في البناء اي

ان السطح الذي يمثل (الطول  Xالعرض) يكون بموازاة لوحي الجهاز مي استخدام قطعتي خشب

رقائقي اعلى وأسفل النموذج المراد فحصه وبعدها تم تسليط الضغط وزيد بمعدل (140

كغم/سم )2في الدقيقة الواحدة لحين سحق الطابوقة ثم سجل مقدار الحمل المسلط الذي ادق الى

سحق الطابوقة .وتم حساب مقاومة االنضغاط لكل طابوقة ,وتم إيجاد مقدار المقاومة هو معدل
مقاومة النماذج العشرة.

 6-3-2فحص التزهر:
تم اخاذ ( )10طابوقاات مان النمااذج المتبقياة لكال معمال بشاكل عشاوائي و وضاعت كال طابوقاة
على نهايتها(قاعدتها الصغرق) في اناء مسطح غير قابل للصدأ يحتوي علاى مااء مقطار بعماق

( )2.5ساام وتركاات فااي حجارة جياادة التهويااة لماادة ساابعة ايااام مااي اضااافة الماااء المقطاار كلمااا قلااة
كميته .ثم تركت العينات بعد ذل في نفس االناء داخل الغرفة لحين جفاف الماء من االناء وتم
ممحظة التزهر بعد مضي ثمثة ايام من جفاف لماء .تم حساب المساحة الكلية للساطو الساتة

لكل طابوقة وذل بقياس ابعادها الثمثة كما تم حساب مساحة السطو التي ظهر عليها التزهار
م ااي ممحظ ااة ن ااوع التزه اار ال ااذي حص اال.تم تص اانيف انا اواع التزه اار حس اابما ج اااء ف ااي المواص اافة

القياسية العراقية المعتمدة كاألتي :

 -1معدوم:عندما ال يظهر تزهر .

 -2خفيف:عندما تكون مساحة السطح المغطاة بطبقة خفيفاة مان الملاح ال تزياد عان ()%10
من مجموع سطح الطابوقة.

 -3متوساط:عندما تكاون الطبقاة الملحياة اكثار مان ( )%10وال تزياد عان ( )%50مان مسااحة
سطح الطابوقة على ان ال يصحب ذل تفتت او تقشر في السطح.

 -4كثيف:عناادما تكااون الطبقااة الملحيااة كثيفااة وتغطااي اكثاار ماان ( )%50ماان سااطح الطابوقااة

دون ان يصحب ذل تفتت او تقشر في السطح.

-5كثيف جداً:عندما تكون الطبقة الملحية كثيفة جداً ويصحب ذل تفتت او تقشر في السطح.
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 -1النتائج و المناقثة

ان نتااائج الفحوصااات التااي سااتعرض فااي هااذه الفقارة سااوف يااتم تقيمهااا بموجااب المواصاافة القياسااية

العراقيااة رقاام ( )25لعااام (1988م ق ع  )1999/61وان العبااارات التااي تشااير الااى تقاايم النتااائج
بموجب المواصفة المعتمدة يقصد بها هذه المواصفة بالتحديد ما لم يشار الى غيرها .

 1-3نتائج فحص المظهر العام
كانت نتائج فحوصات المظهر العام لعينات الطابوق العراقي تحمل صفات مشتركة وهي متقاربة

الى حد بعيد ولذا سوف تعرض بشكل مشتر (عدا نسب الطابوق السليم والتي ستعرض بشكل

منفصل) وهذا ينطبق ايضا على هذه الفحوصات للطابوق االيراني .ان المواصفة العراقية القياسية
رقم ( )25لعام  1988اشترطت ان يكون شكل الطابوق منتظم وزواياه قائمة وجوانبه مستقيمة

ضمن حدود التفاوتات المسمو بها و في حالة وجود تشقق او تثلم فيجب أن ال تسبب اضعافاً

لخواص الطابوق وأن ال يزيد التثلم على  %10من حجم الطابوقة  .و ان يكون الطابوق متجانساً
جيد الحرق خالي من قطي الحصى والحجر والعقد الجيرية وأن ال تقل نسبة الطابوق السليم

الخالي من العيوب اعمه عن  %90من االرسالية.

أظهرت نتائج فحص المظهر العام ان الطابوق العراقي ولجميي عينات الفحص للمعامل موضوع

الدراسة بان شكل الطابوق منتظم نسبيا وزواياه قائمة تقريبا وجوانبه مستقيمة وحسب نسب التفاوت
المبينة في فحص االستواء .والطابوق بشكل عام ذو لون اصفر متجانس نسبيا وجيد الحرق,خالي

من الحصى والحجر والعقد الجيرية وخالي من التشققات وان نسب التثلم ان وجدت فهي اقل من

 %10من حجم الطابوقة  ,ان نسب الطابوق السليم والخالي من العيوب المذكورة اعمه هي كما
مبينة في الجدول رقم ( .)1في حين أظهرت نتائج فحص المظهر العام للطابوق االيراني ولجميي
عينات الفحص للمعامل موضوع الدراسة بان شكل الطابوق منتظم كليا وزواياه قائمة تماما

وجوانبه مستقيمة وحسب نسب التفاوت المبينة في فحص االستواء .ذو لون اصفر متجانس تماما
وجيد الحرق .خالي من الحصى والحجر والعقد الجيرية وتحوي بعض عينات الفحص تشققات
ولكن ضمن النسب التي تسمح بها المواصفة .وان نسب التثلم ان وجدت فهي اقل من  %10من

حجم الطابوقة  ,ان نسب الطابوق السليم والخالي من العيوب المذكورة اعمه هي كما مبينة في

الجدول رقم (.)1

م اان الجهههدول رقهههم ( )1يمك اان ممحظ ااة ان نس اابة الط ااابوق الس االيم والخ ااالي م اان العي ااوب للعين ااات
المفحوص ااة م اان الط ااابوق الع ارق ااي واإلي ارن ااي تق ااي ض اامن ح اادود المواص اافة العراقي ااة المعتم اادة وه ااي
متقاربة بين الطابوق العراقي واإليراني.
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ان النتائج العامة لفحص المظهر العام بينت بان الطابوق االي ارناي كاان اكثار انتظاماا مان حياث

ألشااكل  ,وأبعاااده اكثاار تجانسااا وزواياااه قائمااة تمامااا وجوانبااه مسااتقيمة بش اكل افضاال ماان الطااابوق
العراقي  .وقد يعود سبب ذل الى قدم اجهزة القص المستخدمة في انتااج الطاابوق الع ارقاي عاموة
علااى ان طريقااة قااص اللاابن قااد تكااون ليساات كافيااة إلعطاااء الكاابس ألامزم او لسااحب اله اواء و ان
عملياة عجاان الطاين قااد تكااون غيار متكاملااة او غياار متجانساة .ان عاادم انتظااام االبعااد يا ثر فااي

انضاباط البنااء ويزيااد مان اساتعمال المااادة الرابطاة وفاي هااذا اضاعاف لقاوة البناااء وتبدياد فاي المااواد
االولية وتبديد في مواد االنهاء الحقاا(السهيري .)1991 ،كماا ان الطاابوق االي ارناي كاان ذو لاون

اص اافر متج ااانس تمام ااا اكث اار م اان الط ااابوق الع ارق ااي .ان الل ااون ف ااي الط ااابوق يك ااون حص اايلة اح ااد
العواماال المتعلقااة بتركيااب الت اراب المسااتخدم فااي صااناعة الطااابوق او نوعيااة المعالجااة الح ارريااة او

م اادتها(السهههههيري .)1991 ،حي ااث يتوق ااف ل ااون الط ااابوق عل ااى وج ااود المع ااادن او اكاس اايدها او
االمم في الطين كماا يتوقاف علاى درجاة حا اررة الفخار ايضاا (الهدواف  )1996،اكادت االبحااث

السااابقة علااى االطيااان العراقيااة بانهااا تكااون ذات لااون احماار عنااد الحاارق بدرجااة حا اررة تبلا 950
درجااة مئويااة وذل ا بساابب تواجااد اكاساايد الحديااد وعنااد رفااي درجااة حا اررة الحاارق الااى  1050درجااة

مئوية يبدأ اللون االحمر يبهت اوال ليبيض ويتحول في النهاية الاى الاون االصافر (yusuf and
) . Hamadi , 1976كمااا لاوحظ باان الطاابوق الع ارقااي واإلي ارناي كااان جياد الحاارق,خاالي ماان

الحصى والحجر والعقد الجيرية وتحوي بعض عينات الفحص للطابوق االيراني تشققات اكثر مان

الطااابوق الع ارقااي .وبصااورة عامااة فااان الطااابوق قااد يحااوي علااى شااقوق مرئيااة واخاارق شااعرية والتااي
تحاادث بسااب وجااود شاوائب وأحجااار فااي التربااة او بسااب عاادم عجاان الطااين بصااورة صااحيحة وقلااة

العناياة فااي الكاابس وسااحب الهاواء او بسابب عاادم انتظااام عمليااات التجفيااف والحاارق كمااا يمكاان ان
تحاادث التشااققات بساابب الزيااادة التااي تحاادث فااي حجاام الطابوقااة نتيجااة المتصاااص الرطوبااة ماان

الجااو .ان وجااود التشااققات فااي الطااابوق يساااعد فااي تعجياال ظهااور التزهاار والتقلياال ماان قااوة تحماال

الطابوقة(السهيري.)1991 ،

 2-3نتائج فحص التفاوت في االبعاد

يبين الجدول رقم ( )2نتائج فحص التفاوت باألبعاد للطابوق العراقي واإليراني .

ان المواصفة العراقية القياسية رقم ( )25لعام  1988نصت على ان االبعاد القياسية هي

 75×115×240ملم و اشترطت ان يكون الحد األعلى للتفاوت باإلبعاد عن االبعاد القياسية
المسمو به كما يلي:الطول والعرض  %3±و السم

 . %4 ±من الجدول رقم ( )2يمكن

ممحظة بان جميي العينات المفحوصة للطابوق العراقي كانت ضمن الحدود المسمو بها لتفاوت
االبعاد في حين ان جميي العينات المفحوصة للطابوق االيراني كانت خارج الحدود المسمو بها
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ونرق ان السبب االساسي يعود الى كون الطابوق االيراني منتج وفق متطلبات ومواصفات محلية
ولم ينتج وفق االبعاد المحددة في المواصفة القياسية العراقية.

 3-3فحص استوائية السطح

يبين الجدول رقم ( )3نتائج فحص استوائية السطح للطابوق العراقي واإليراني.
ان المواصفة القياسية العراقية رقم ( )25لعام  1988اشترطت ان يكون الحد األعلى للتفاوت

في استواء السطح  5ملم .من الجدول( )3يمكن ممحظة بان جميي العينات المفحوصة للطابوق
العراقي و االيراني كانت ضمن الحدود المسمو بها في تفاوتات استواء السطح اي التقعر
والتحدب اال ان الطابوق االيراني كان افضل من الطابوق العراقي من هذه الناحية حيث كان

اكثر استواء وان قيم التفاوتات في التقعر والتحدب كانت اقل وقد يعود هذا الى نفس االسباب
الواردة في مناقشة موضوع انتظام الشكل العام للطابوق وتجانس االبعاد الواردة في الفقرة .2-3
 4-3نتائج فحص نسبة االمتصاص
ان نسب االمتصاص لمعدل عشرة طابوقات واعلى نسبة امتصاص لطابوقة واحدة للنماذج

المفحوصة هي كما مبين في الجدول رقم ( .)4

أن المواصفة العراقية القياسية رقم ( )25لعام  1988اشترطت ان تكون نسبة أالمتصاص
لألصناف( أ  ,ب  ,ج) كمعدل امتصاص ( )10طابوقات هي ( )%26,%24,%20وأن
امتصاص طابوقة واحدة هو( )%28,%26,%22كحد اعلى على التوالي.وعليه فان النتائج
اعمه تبين بان هنال انتاج معمل واحد يقي ضمن متطلبات الصنف (أ) وانتاج أربعة معامل يقي

ضمن متطلبات الصنف (ب) بالنسبة للطابوق العراقي .أما بالنسبة للطابوق االيراني فان النتائج

اعمه تبين بان هنال انتاج ثمثة معامل تقي ضمن متطلبات الصنف (ب) وانتاج معملين يقي
ضمن متطلبات الصنف(ج) .وهذا يعني ان الطابوق العراقي كان افضل من ناحية االمتصاص
اال ان نسب االمتصاص كانت مي هذا مرتفعة في الطابوق العراقي حيث ان نسبة االمتصاص

التي تقي ضمن الصنف أ لم تتجاوز  %20من المعامل المدروسة .ان زيادة امتصاص الماء في

الطابوق ينتج بسبب زيادة المسامية والتي تعتمد بدورها على مقدار الكبس اثناء الصني وكمية
الماء المتبخر من داخل عجينة الطابوق وكذل

على درجة الفخر حيث تقل المسامية بزيادة

الفخر(سرسم وعبد العال .)6002،كما ان لطبيعة التربة المستخدمة في صناعة الطابوق االثر
الكبير في تحديد نسبة االمتصاص حيث تعد الترب العراقية من مجموعة المونتموريلنات وهي
غنية بمحتواها العالي من الكالسيوم التي يتواجد فيها( بنسبة عالية) بهيئة كاربونات و(بنسبة

قليلة) به يئة كبريتات وهذا ي دي الى نسبة عالية من الفقدان بالوزن عند الحرق (نتيجة تحول
الكاربونات الى اوكسيد) وهذا يعني الحصول على منتج ذو نوعية رديئة بسب زيادة المسامية
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والتي ت دي الى زيادة نسبة االمتصاص وانخفاض مقاومة االنضغاط (محمد و سعدي.)1999،
ان لكمية الماء الممتص عمقة بمقدار تحمل الطابوقة حيث ان الطابوق يكون تحمله اقل عندما
يكون رطبا وكذل

يعتبر الماء عامم رئيسيا في حركة االمم التي تسبب التزهر او التفاعل

سلبيا مي المادة الرابطة كما وان امتصاص الماء ي دي الى تلف طبقات االنهاء واإلصباغ

وكذل فان الماء الممتص يكون مصدر قوق تحاول تفتيت الطابوقة عند األنجماد لذا فان لظاهرة

امتصاص الماء عمقة بدوام البناء (سرسم وعبد العال ; 6002 ،ساكو و ليفون.)1991 ،
 5-1نتائج فحص االنضغاط:

يبين الجدول رقم (  )5معدل مقاومة االنضغاط لعشرة طابوقات واقل مقاومة انضغاط لطابوقة

واحدة للنماذج المفحوصة .

ان المواصفة القياسية العراقية رقم ( )25لعام  1988اشترطت ان يكون الحد االدنى لمقاومة

االنضغاط لألصناف( أ ,ب ,ج) كمعدل ( )10طابوقات هي( )9 ,13,18وأن مقاومة طابوقة
واحدة هي( (N\mm²)) 7 ,11, 16على التوالي .وعليه فان النتائج اعمه تبين بان هنال انتاج

ثمثة معامل تقي ضمن متطلبات الصنف (ب) وانتاج معملين يقي ضمن متطلبات الصنف (ج)
بالنسبة للطابوق العراقي .أما بالنسبة للطابوق االيراني فان النتائج اعمه تبين بان هنال انتاج

معملين يقي ضمن متطلبات الصنف (أ) وانتاج معمل واحد يقي ضمن متطلبات الصنف (ب) و

انتاج معملين يقي ضمن متطلبات الصنف (ج) .وهذا يعني ان الطابوق االيراني كان افضل من
ناحية مقاومة االنضغاط .ونرق بان السبب االساسي يعود الى طبيعة الترب العراقية المستخدمة

في صناعة الطابوق كما بينت االبحاث السابقة ذل

 ,حيث اشير الى ان الترب العراقية

المستخدمة في صناعة الطابوق بوضعها الطبيعي تصنف ضمن الترب غير الصالحة لصناعة
الطابوق الطيني الجيد فهي ترب كلسية ذات محتوق عالي من كاربونات الكالسيوم وهو ذو تأثير

سلبي على تكوين االطوار المعدنية في الطابوق المنتج (الحديثي والرمضاني .)5891،كما تبين ان
معظم االطيان العراقية المستخدمة في صناعة الطابوق هي من مجموعة المنتوريلنات والتي تتميز
بحساسيتها لمنكماش عند الجفاف وهي تحوي على نسبة عالية من اكاسيد الكالسيوم وهذه االكاسيد

غير مرغوبة في الترب المستخدمة في صناعة الطابوق بالنظر لتخفيضها درجة ح اررة الصهر
(محمد .)1996،

 6-3فحص التزهر:
يبين الجدول رقم (  )6اعلى نسبة تزهر محسوبة للنماذج المفحوصة لكل معمل وتصنيفه حسب
المواصفة العراقية رقم ()25
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ان المواصفة العراقية القياسية رقم ( )25لعام  1988اشترطت ان يكون الحد االعلى للتزهر

لألصناف( أ ,ب) هو خفيف ولم تشترط نوعا محدد للصنف (ج).وعليه فان النتائج اعمه تبين
بان هنال انتاج ثمثة معامل تقي ضمن متطلبات الصنف (أ او ب) وانتاج معملين يقي ضمن

متطلبات الصنف (ج) بالنسبة للطابوق العراقي.أما بالنسبة للطابوق االيراني فان النتائج اعمه
تبين بان انتاج جميي المعامل المدروسة تقي ضمن متطلبات الصنف (أ او ب) .وعليه فانه

يمكن القول بان الطابوق االيراني كان افضل من الطابوق العراقي بالنسبة الى فحص التزهر .

ويعود سبب ذل الى احتواء الترب العراقية المستخدمة في صناعة الطابوق على نسبة عالية من
االمم المذابة حيث تبين بان معظم الترب العراقية تعاني من مشكلة زيادة نسبة االمم الذائبة
في الماء وهذا ي ثر على الطابوق المنتج بشكل سلبي من حيث تكون ظاهرة التزهر (الحديثي

والرمضاني .)5891،وان غالبية االمم القابلة للذوبان للترب المستخدمة في صناعة الطابوق
تكون على شكل كبريتات باإلضافة الى الكلوريدات والنترات (السهيري .) 1991،حيث تعد
االمم

القابلة للذوبان بالماء في الطابوق عامم مهما في حدوث التزهر.اذ ان الماء (وهو

العامل االساسي في حركة االمم ) الحاوي على االمم يتبخر من سطح الطابوق المعرض

للجو م ديا الى تجمي االمم بشكل متبلور على السطح او تحته بقليل مسببا ظهور طبقات من

هذه االمم (سرسم وعبد العال ;6002،ساكو و ليفون .)1991،ان مصادر االمم
الطابوق ممكن ان تكون من االمم

في

الموجودة في المواد الطينية او المياه المستخدمة في

صناعة الطابوق او التي تتكون من تحلل بعض مركبات الطين وتحولها الى امم

ذائبة

(الدواف  .)1996 ،وقد ينتج التزهر من تكاثف غازات الحرق فكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم

القليلة الذوبان في الماء ال تنتقل الى سطح الطابوق اثناء التجفيف ولكن القسم الموجود قرب
السطح يتفاعل مي الحوامض الموجودة في غاز الحرق (غاز الكور) مكونا التزهر ,اما الجزء

الموجود داخل الطابوق فيتفاعل مكونا الكبريتات التي تظهر بعد البناء .ان التزهر يشوه المظهر
كما ان االمم عند تبلورها تنتفخ وتتمدد وعند حصول هذة الحالة خلف سطح الطابوقة وخاصة

غير المحروق منه جيدا تتسبب في تهشيمه وتقشره  ,باإلضافة الى ان التزهر يتسبب في دفي
وتكسر مواد االنهاء الداخلية والخارجية وله تاثير خطير على المادة الرابطة حيث ان امم

الكبريتات الموجودة في طبقة التزهر تتفاعل ببطء مي بعض مركبات االسمنت (مركب ثالث
كالسيومات االلومنيوم)المستعمل كمادة رابطة ويسبب انتفاخه وهذا يجعل من المادة الرابطة كتلة

هشة قابلة لمنحمل والتفتت (السهيري .)1991،ويمكن تحسين نوعية الطابوق المنتج من هذه
الناحية باتخاذ مجموعة من االجراءات منها :استخدام تربة من مقالي مرتفعة وتحوي على اقل
كمية من االمم  ,غسل التربة ان امكن وبزل الماء لعدة مرات  ,استعمال اقل ما يمكن من
الماء اثناء عجن الطين  ,فخر الطابوق بدرجة ح اررة عالية  ,استعمال امم الباريوم مي التربة
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التي يصني منها الطابوق  ,عدم استعمال النفط االسود الذي يحوي على نسبة عالية من الكبريت
في افران الفخر  ,خلط كميات من الرمل النهري مي الطين (الدواف  .)1996 ،و لقد وجد بأنه
يمكن انتاج طابوق خالي من التزهر من الترب العراقية االعتيادية بعد اضافة اطيان الكا ولين
الى الترب المستخدمة في صناعة الطابوق وبنسبة ( %)03-03والحرق وبدرجة ح اررة التقل

عن (  ) 053م .°حيث لوحظ انخفاضا في نفاذية الطابوق المنتج وبالتالي انخفاضا في نسبة
امتصاص الماء والذي يعتبر العامل الرئيسي في ذوبان االمم

وحركتها .و كذل

حصول

تحسن في خواص الطابوق المنتج بعد اضافة اطيان الكا ولين من حيث المظهر العام وزيادة

الكثافة وقوة التحمل و ال يتطلب ذل اضافة كلف عالية وذل لتوفره محليا(علي  .)6009،ان
الممحظات التقنية المقدمة من قبل اتحاد صناعة الطابوق االمريكي تناولت في جانب منها
موضوع التزهر حيث تصف االلية التي ت دي الى تكونه و المصادر المحتملة لألمم القابلة

للذوبان والظروف التي تساعد على حدوثه مي مجموعة من التوصيات واإلجراءات التي ت دي
الى التقليل من احتمالية حدوثه او مني ظهوره ).)Brick Industry Association, 2006

 7-3التقييم العام للنماذج وتصنيفها حسب متطلبات المواصفة العراقية

يبين الجدول رقم ( )7التقييم العام للنماذج موضوع الدراسة وتصنيفها حسب متطلبات المواصفة

العراقية القياسية رقم ( )25لعام .1988
يبين الجدول رقم ( )7بان هنال

انتاج ثمثة معامل من المعامل العراقية ومعمل واحد من

المعامل االيرانية التي تم اخذ نماذج من انتاجها توضي ضمن الصنف (ب) والبقية تصنف

ضمن الصنف (ج) مي ممحظة ان انتاج جميي المعامل االيرانية التي وضعت ضمن الصنف
ب او ج حسب الجدول اعمه كانت خارج حدود نسب التفاوت في االبعاد المسمو بها وحسب

ما موضح في الجدول رقم ( .)2وهذا يعني ان الطابوق العراقي هو االفضل ضمن متطلبات
المواصفة العراقية ومي هذا فان انتاج جميي المعامل العراقية المدروسة كانت خارج متطلبات

الصنف أ وذل لألسباب اتي بينت في الفقرات  4-3و  5-3و .6-3ولقد وجد بان اضافة
مسحوق نفايات الزجاج والزجاج المكسر الناعم الى التربة العراقية الداخلة في صناعة الطابوق
يحدث تحسن في الخواص الفيزيائي للطابوق المنتج من خمل زيادة مقاومة االنضغاط ومعاير

الكسر وتقليل نسبة االمتصاص مما يحسن من جودة المنتوج .حيث تبين بان اضافة مسحوق
الزجاج الناعم العابر من منخل رقم  53بنسبة  % 03او %5يحسن خواص الطابوق المنتج
بحيث يمكن تصنيفه ضمن صنف أ طبقا للمواصفة القياسية العراقية للطابوق الطيني (حميد

والطويل .) 6011 ،
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-4االستنتاجات

من خمل النتائج العملية التي تم الحصول عليها في هذا العمل يمكن إدراج االستنتاجات التالية
 -1ان نتائج فحص المظهر العام بينت بان الطابوق االيراني كان اكثر انتظاما من حيث الشكل
وزواياه قائمة تماما وجوانبه مستقيمة بشكل افضل من الطابوق العراقي .وهو ذو لون اصفر متجانس
تماما اكثر من الطابوق العراقي .ان الطابوق العراقي واإليراني كان جيد الحرق.خالي من الحصى

والحجر والعقد الجيرية وتحوي بعض عينات الفحص للطابوق االيراني تشققات اكثر من الطابوق
العراقي .وان نسب التثلم ان وجدت فهي اقل من  %10من حجم الطابوقة .ونسب الطابوق السليم
والخالي من العيوب هي اكثر من  %90بالنسبة للطابوق العراقي واإليراني وهي ضمن النسب التي

تسمح بها المواصفة العراقية.

 -2ان الطابوق العراقي افضل من االيراني من حيث نسبة التفاوت عن االبعاد القياسية المحددة
في المواصفة ألعراقية حيث كانت جميي العينات المفحوصة للطابوق العراقي ضمن الحدود
المسمو بها لتفاوت االبعاد في حين ان جميي العينات المفحوصة للطابوق االيراني كانت خارج
الحدود المسمو بها .مي ممحظة ان مقاسات الطابوق تختلف من بلد ألخر حسب المواصفات

السائدة في ذل البلد.

 -3ان جميي العينات المفحوصة للطابوق العراقي و االيراني كانت ضمن الحدود المسمو بها في

تفاوتات استواء السطح اي التقعر والتحدب إال ان الطابوق االيراني كان افضل من الطابوق العراقي
من هذه الناحية حيث كان اكثر استواء.

 -4ان الطابوق العراقي افضل من االيراني من حيث نسبة االمتصاص فقد تبين بان انتاج معمل
واحد يقي ضمن متطلبات الصنف (أ) وانتاج أربعة معامل يقي ضمن متطلبات الصنف (ب) بالنسبة

للطابوق العراقي .أما بالنسبة للطابوق االيراني فان النتائج اعمه تبين بان هنال انتاج ثمثة معامل
تقي ضمن متطلبات الصنف (ب) وانتاج معملين تقي ضمن متطلبات الصنف (ج).

 -5من ناحية مقاومة االنضغاط فكان الطابوق االيراني افضل حيث بينت النتائج بان هنال انتاج
ثمث معامل تقي ضمن متطلبات الصنف (ب) وانتاج معملين يقي ضمن متطلبات الصنف (ج)

بالنسبة للطابوق العراقي أما بالنسبة للطابوق االيراني فتبين بان هنال انتاج معملين يقي ضمن

متطلبات الصنف (أ) وانتاج معمل واحد يقي ضمن متطلبات الصنف (ب) وانتاج معملين يقي ضمن
متطلبات الصنف (ج).

 -6أن نتائج فحص التزهر أوضحت بان الطابوق االيراني افضل من الطابوق العراقي حيث تبين
بان هنال انتاج ثمثة معامل تقي ضمن متطلبات الصنف (أ او ب) وانتاج معملين يقي ضمن
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متطلبات الصنف (ج) بالنسبة للطابوق العراقي ,أما بالنسبة للطابوق االيراني فان النتائج تبين
بان انتاج جميي المعامل المدروسة تقي ضمن متطلبات الصنف (أ او ب).

 -7عند تطبيق كامل بنود المواصفة العراقية المعتمدة على النماذج المدروسة فيتضح بان هنال

انتاج ثمثة معامل من المعامل العراقية ومعمل واحد من المعامل االيرانية التي تم اخذ نماذج من

انتاجها توضي ضمن الصنف (ب) والبقية تصنف ضمن الصنف (ج) أذا ما تم استثناء شرط

التفاوت في االبعاد عن االبعاد القياسية حيث ان انتاج جميي المعامل االيرانية التي وضعت
ضمن الصنف ب او ج كانت خارج حدود نسب التفاوت في االبعاد المسمو بها وفق المواصفة
المعتمدة .وهذا يعني ان الطابوق العراقي هو االفضل ضمن متطلبات المواصفة العراقية.

-8ان انتاج جميي المعامل العراقية المدروسة كانت خارج متطلبات الصنف أ من ناحية التقييم العام.

- 5التوصيات

بالنظر لمحدودية هذه الدراسة فإننا نرق بأن الموضوع يحتاج إلى المزيد من البحوث المستقبلية ,

و لذل نوصي ب :

 -1إجراء دراسات أخرق عن الموضوع لتشمل معامل عراقية وايرانية اخرق وذات اعداد اكبر.
 -2اجراء دراسات مستقبلية للنهوض بواقي انتاج الطابوق في العراق ومعالجة المعوقات التي ت دي
الى تردي نوعية المنتج العراقي .

 -3ضرورة فرض الرقابة على نوعية الطابوق المستورد ومني دخول المنتج غير المطابق للمواصفات
وتقيم المنتجات المستوردة وتصنيفها حسب بنود المواصفة لحماية المستهل العراقي.
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مجلة القادسيه للعلوم الهندسيه

جدول ( )1نتائج فحص المظهر العام للطابوق العراقي واإليراني(نسب الطابوق السليم والخالي
من العيوب)
المنشأ

اسم المعمل

نسبة الطابوق السليم %

المحاويل

93

القيروان

95

الشيحاني

94

ابو رياض

94

قاسم العكيلي

92

دوستان

92

اصفهان

94

قبانجي

96

صادقيان

94

فخاري نيا

93

العراقي

اإليراني

جدول ( )2نسبة التفاوت باألبعاد للطابوق العراقي واإليراني
المنشأ

العراقي

اإليراني

معدل

معدل

معدل

اسم المعمل

الطول))mm

العرض()mm

االرتفاع()mm

المحاويل

241

111

33

نسبة التفاوت في االبعاد

( %عن االبعاد القياسية)
الطول العرض
+0.9 +0.4

السم
-2.7

القيروان

242

111

33

0.0

+0.9

+2.7

الشيحاني

233

112

37

-0.4

-2.1

+4.0

ابو رياض

243

113

34

+1.3

+1.3

-1.3

قاسم العكلي

240

114

76

0.0

-0.9

+1.3

دوستان

237

118

31

-1.3

+2.6

-5.3

اصفهان

221

121

32

-5.7

-3.7

-4.0

قبانجي

224

104

31

-6.7

-9.6

-5.3

صادقيان

228

108

72

-5.0

-6.1

-4.0

فخاري نيا

222

121

70

-7.3

-12.1

-7.1
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جدول ( )3استوائية السطح للطابوق العراقي واإليراني
اسم المعمل

المنشأ

المحاويل
العراقي

التقعر ( ملم ) التحدب ( ملم )
4-2
3-2

القيروان

2-1

2-1

الشيحاني

3-1

4-1

ابو رياض

3-1

2-1

قاسم العكيلي

3-1

3-1

دوستان

2-1

2-1

اصفهان

2-1

2-1

قبانجي

2-1

2-1

صادقيان

2-1

2-1

فخاري نيا

2-1

2-1

اإليراني

جدول (  )4نسب االمتصاص لمعدل عشرة طابوقات واعلى نسبة امتصاص لطابوقة واحدة
للنماذج المفحوصة

فحص االمتصاص %
المنشأ

العراقي

اإليراني

اسم المعمل

معدل( )10طابوقات

المحاويل

20.6

القيروان

19.7

21.5

الشيحاني

21.3

24.7

ابو رياض

22.5

23.6

قاسم العكيلي

20.5

21.6

دوستان

23.2

24.9

اصفهان

26.0

23.1

قبانجي

23.4

24.6

صادقيان

24.5

25.8

فخاري نيا

22.3

23.4
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(اعلى قيمة مسجلة)
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مجلة القادسيه للعلوم الهندسيه

جدول (  )5نتائج فحص مقاومة االنضغاط للطابوق العراقي واإليراني
المنشأ

فحص االنضغاط)(N\mm²

اسم المعمل

معدل ) )10طابوقات

العراقي

اإليراني

طابوقة واحدة

(اقل قيمة مسجلة)
12.7

المحاويل

13.9

القيروان

16.6

13.4

الشيحاني

17.2

14.3

ابو رياض

14.1

12.5

قاسم العكيلي

13.9

13.1

دوستان

12.4

10.5

اصفهان

19.7

18.3

قبانجي

22.4

22.8

صادقيان

17.8

14.2

فخاري نيا

11.5

10.1

جدول ( )6النتائج النهائية لفحص التزهر للطابوق العراقي واإليراني
المنشأ

اسم المعمل

 )%حد اعلى )
60

كثيف

القيروان

7.0

خفيف

الشيحاني

8.5

خفيف

ابو رياض

15.2

متوسط

قاسم العكيلي

9.1

خفيف

دوستان

3.7

خفيف

اصفهان

9.7

خفيف

قبانجي

7.1

خفيف

صادقيان

7.1

خفيف

فخاري نيا

6.5

خفيف

المحاويل
العراقي

اإليراني

نسبة التزهر

نوع التزهر
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جدول ( )7التقييم العام للنماذج موضوع الدراسة وتصنيفها حسب متطلبات المواصفة العراقية رقم
( )25لعام 1988

نوع الفحص

المنشأ

اسم المعمل

المحاويل
العراقي

اإليراني

االمتصاص

االنضغاط

(حد اعلى)

(حد ادنى)

%

)(N\mm²

التزهر

الصنف
حسب متطلبات

المواصفة العراقية

معدل()10

امتصاص

معدل()10

انضغاط

طابوقات
20.6

طابوقة واحدة
21.8

طابوقات
13.9

طابوقة واحدة
10.7

حد اعلى
كثيف

ج

القيروان

19.7

21.5

16.6

13.4

خفيف

ب

الشيحاني

21.3

24.8

17.2

14.3

خفيف

ب

ابو رياض

22.5

23.6

14.1

10.5

متوسط

ج

قاسم العكيلي

20.5

21.6

13.9

13.1

خفيف

ب

دوستان

23.2

24.9

12.4

10.5

خفيف

ج

اصفهان

26.0

27.1

19.7

18.3

خفيف

ج

قبانجي

23.4

24.6

22.4

20.8

خفيف

ب

صادقيان

24.5

25.8

17.8

14.2

خفيف

ج

فخاري نيا

22.3

23.4

11.5

10.1

خفيف

ج

77

