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 ميكانيك التربة وتطبيقاته في الهندسة المدنيةالفصل األول : 

 تعاريف أساسية 1.1

 (Rock) الصخر

أما جيولوجياً فيعرف بجميع العناصر المشكلة للقشرة  يعرف الصخر في الجيوتكنيك بالكتل الطبيعية من المواد المعدنية ،

 باإلضافة إلى التربة والنفط والمياه ... الخ. ة، وهذا يشمل الصخر بالمعنى الجيولوجياألرضي

 (soil)  التربة

التخرب تعرف التربة بالجزيئات الصلبة المعدنية الطبيعية القابلة للفصل عن بعضها بفعل ميكانيكي بسيط، وتنتج عن 

 الطبيعي الفيزيائي أو الكيميائي للصخر.  

 منشأ التربة   2 .1

تنشأ الجزيئات الصلبة المكونة للتربة عن تجوية الصخور. ترتبط العديد من الخواص الفيزيائية للترب بشكل وأبعاد والتركيب 

 جوية التي تتعرض لها الصخور.الكيميائي للجزيئات الصلبة. من أجل فهم تأثير هذه العوامل ال بد من فهم عمليات الت

تعرف التجوية بعمليات تفتت الصخور وتحولها إلى جزيئات صغيرة الحجم بواسطة عمليات ميكانيكية وكيميائية. تحدث 

التجوية في مختلف أنواع الصخور البركانية والرسوبية واالستحالية ويمكن أن تحدث التجوية الميكانيكية نتيجة لتمدد وتقلص 

تغير درجات الحرارة، وكذلك فإن تسرب الماء ضمن مسامات التربة وتجمدها نتيجة النخفاض درجة الحرارة  الصخر بفعل

يسبب زيادة في حجم الماء وضغوطاُ كبيرة ضمن مسامات التربة. إن تكرار هذه العملية يؤدي إلى تصدع الصخور وتفتتها 

 ائي للصخر.إلى جزيئات أصغر دون أن يحدث أي تغيير في التركيب الكيمي

في حالة التجوية الكيميائية، تتحول المينرالت األساسية للصخر إلى مينراالت جديدة بواسطة تفاعالت كيميائية. الماء وثاني 

اوكيد الكربون المتواجدان في الجو يشكالن حمض الكربون نتيجة النحالل ثاني أوكيد الكربون في الماء. يتفاعل حمض 

ر وتتشكل مينراالت جديدة وأمالح منحلة ضمن المياه. مثال على التجوية الكيميائية تجوية الكربون مع مينراالت الصخ

 ( وتحوله إلى مينراالت غضارية وسيليكا وكربونات البوتاسيوم المنحلة.8O3KAlSiمينرال االورتوكالس )

 أبعاد جزيئات التربة 3 .1

تدعى الترب حصويات، رمال، سيلت أو غضار بناًء على أبعاد جزيئاتها الصلبة. تتباين الحدود الفاصلة بين أنواع الترب 

 (. 1-1حسب نظام التصنيف المعتمد  ) الجدول 

 0.002mmكما هو مبين في الجدول السابق فإن الغضار يعرف في بعض أنظمة التصنيف بجزيئات التربة األصفر من 

. مع اإلشارة إلى أن التربة المصنفة 0.005mmض أنظمة التصنيف األخرى يعرف بجزيئات التربة األصفر من وفي بع

غضار وفقاً ألقطار جزيئاتها فقط قد ال تحتوي على مينراالت الغضار وقد تحتوي على جزيئات الكوارتز والفلدسبار والميكا 

 يئات الغضار.ذات الجزيئات الصغيرة جداً والتي هي بحدود أقطار جز
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 المينراالت الغضارية  4 .1

ه وألومينا ثمانية الوجوه، ويمكن أن يتم سيليكا رباعية الوجوتتكون المينراالت الغضارية من مجموعتين أساسيتين : 

ذرات  4رباعي وجوه من  األلمنيوم ضمن هاتين المجموعتين. يتكون كل سيليكا االستبدال الجزئي لعنصري السليكون و

)الشكل (Silica sheet)(. تشكل تراكيب رباعيات الوجوه صفيحة السيليكا  1a-1أوكسجين تحيط بذرة سيليكون )الشكل 

1-1b ) 

 
 ( رمز صفيحة السيليكاc( صفيحة السليكا، )b( وحدة السيليكا األساسية، )a: ) 1-1الشكل 

 

(، وتشكل تراكيب ثمانيات الوجوه 2a-1ت هيدروكسيل تحيط بذرة ألمنيوم )الشكل ذرا 6تتكون األلومينا ثمانية الوجوه من 

)في بعض  (gibbsite sheet)( وتدعى أحياناً بصفيحة الجيبسيت 2b-1)الشكل  (Alumina sheet)صفيحة األلومينا 

 (. األحيان تستبدل ذرات األلمنيوم بذرات مغنيزيوم في ثمانيات الوجوه
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 ( رمز صفيحة األلوميناc( صفيحة األلومينا، )b( وحدة األلومينا األساسية، )a: ) 2-1الشكل 

 

تتكون مختلف المينراالت الغضارية من سيليكات األلمنيوم التي تتشكل من اتحاد صفائح السليكا واأللومينا على شكل طبقات 

(. خواص المينرال الغضاري مرتبطة 5-1و  4-1و  3-1بتراكيبات مختلفة مع روابط بأشكال مختلفة بين الصفائح )األشكال 

 بمقاومة هذه الروابط.

يتشكل مينرال الكاولونيت من تجوية صخور االورتكالس والفلدسبار. تتكون طبقة أولية من مينرال الكاولونيت من صفيحة 

كسجين. تتصل الطبقات األولية واحدة من السيليكا الرباعية وصفيحة واحدة من األلومينا الثمانية، تتشاركان فيما بينهما بذرة أ

يمكن أن يصل عدد الطبقات األولية في مينرال   .3-1فيما بينها لتشكل عنصر الكاولونايت كما هو مبين في الشكل 

الكاولونيت إلى مئة طبقة أو أكثر. تبقى هذه الطبقات متصلة فيما بينها بواسطة هيدروجين رابط حيث يعطي تركيباً مستقراً 

رابط الهيدروجين قوي جداً ويمنع تغلغل المياه ضمن الطبقات األولية لمينرال الكاولونايت وبالتالي يحد من  للمينرال. إن

 انتفاخ الغضار المكون من مينرال الكاولونايت.

 
 ( عنصر الكاولونايتb( طبقة كاولونايت أولية، )a: ) 3-1الشكل 

 

 

عن تجوية الميكا ويتكون مينرال اإلليت من صفيحة من األلومينا الثمانية مشتركة من صفيحتين من  ينتج مينرال اإلليت

السليكا الرباعية. يحصل في الصفيحة الثمانية استبدال جزئي لأللمنيوم بالمغنيزيوم والحديد. تتصل الصفائح المشتركة فيما 

 (1.4تبقى محصورة وال يمكن استبدالها )الشكل بينها بروابط ضعيفة وذلك بسبب ايونات البوتاسيوم التي 

 رابط الهيدروجين
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 ( عنصر اإلليتb( طبقة إليت أولية، )a: ) 4-1الشكل 

 

أما بالنسبة لمينرال المونموريونايت فينتج عن تجوية الرماد البركاني في مياه البحر في شروط تصريف ضعيفة. تركيبه 

ولكن يتم الربط بين الطبقات بروابط اكسجين ضعيفة حاوية على جزيئات الماء وعلى كاتيونات قابلة  شبيه بتركيب اإلليت

  (. 1.5للتبادل)الشكل 

الميزة األساسية لهذا المينرال هي التغير الحجمي الكبير )انتفاخ وتقلص(. عند الرطوبة المرتفعة يكون المينرال لدناً وقابالً 

 صغيرة جداً، ويصبح صلباً في الحالة الجافة.  للتشوه تحت تأثير اجهادات

ميكرون وهو أصغر من اإلليت والكاولونايت, وبشكل  4حتى  0.1يتراوح القطر الوسطي لجزيئات المونموريونايت من 

عام فإن قطر الجزيئات ينخفض من الكاولونايت حتى المونموريونايت. مساحة سطح الجزيئات من أجل كتلة ثابتة )السطح 

( ضعف السطح النوعي للكاولونايت، 60-50عي( تابعاً ألبعاد الجزيئات. يبلغ السطح النوعي للمونموريونايت حوالي )النو

أضعاف السطح النوعي لإلليت. يستخدم المونموريونايت بشكل خاص في أعمال الحقن وذلك بسبب شراهته  10وحوالي 

 لمنشآت المائية.للماءوانتفاخه الكبير حيث يؤمن كتامة قواعد السدود وا

 
 ( عنصر المونموريونيتb( طبقة مونموريونيت أولية، )a: ) 5-1الشكل 
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 ميكانيك التربة 5 .1

ميكانيك العديد من عن  ميكانيك التربة يعرف ميكانيك التربة بأنه تطبيق قوانين الميكانيك والهيدروليك على التربة. يتميز

والفوالذ والبالستيك والخشب بالخصوصية حيث أن التربة عبارة عن وسط غير مستمر وكذلك فهو وسط  المواد كالبيتون

 تلعب واألطوار غير الصلبة دوراً هاماً في سلوك التربة.وثالثي األطوار )الجزيئات الصلبة والماء والغاز(، 

حيث نشر بحثاً  1776ولى الهامة إلى كولومب عام تطور علم ميكانيك التربة في بداية القرن العشرين، وتعود المساهمة األ

بنشر  1856هاماً عن انهيار التربة، ثم قام رانكن بنشر نتائج أبحاثه حول حالة االجهادات في التربة، كما قام دارسي عام 

أثير ضغط أبحاثه حول نفاذية التربة، وكذلك فقد قدم كارل ترزاكي مساهمة كبيرة في مجال ميكانيك التربة حيث أوضح ت

 ماء المسامات على سلوك الترب.

 

لقد تم فصل ميكانيك التربة عن الميكانيك الهندسي بسبب امتالك التربة للعديد من الخصائص التي تميزها عن بقية المواد. 

 من هذه الخصائص:

 ارتباط صالبة التربة بمقدار االجهادات في التربة

والبيتون سلوكاُ خطياُ مرناُ، أي أن العالقة بين االجهادات والتشوهات خطية، أو تسلك العديد من المواد الهندسية كالفوالذ 

على األقل حتى مستوى معين من التشوهات، أما بالنسبة للتربة فالسلوك مختلف، ففي حالة الضغط تزداد مقاومة التربة مع 

تها. أما في حالة القص فإن مقاومة التربة زيادة القوة الضاغطة، حيث تصبح التربة أكثر صالبة وذلك نتيجة لزيادة كثاف

 تنخفض مع زيادة القوى القاصة.

 

 (Anisotropy)ارتباط سلوك التربة باتجاه تطبيق القوة 

التربة عبارة عن وسط متباين الخواص وهذا يعني أن التربة تسلك سلوكاً مختلفاً في حال طبقنا نفس القوة باتجاهين مختلفين، 

مواد البناء كالفوالذ والبيتون، حيث ال يتعلق سلوك هذه المواد باتجاه تطبيق القوة )أوساط متماثلة  وهذا مخالف للعديد من

 (. Isotropicالخواص  

 

 

 (shear) القص

تتميز الترب بضعفها في مقاومة القوى القاصة ، ويمكن أن يحدث االنهيار في وسط التربة عندما تبلغ االجهادات القاصة 

مكن مصادفة هذه الظاهرة في المنحدرات حيث أن الميول الكبيرة للمنحدرات تزيد من االجهادات القاصة مستوًى معيناُ. ي

ويمكن أن تسبب االنهيار، وهذه المشكلة تصبح أكثر خطورة في حالة المنحدرات المكونة من الترب الناعمة كالترب 

 الغضارية وبالتالي على استقرار المنحدر. الغضارية وذلك بسبب المياه التي تؤثر بشكل كبير على خواص الترب

 

 (Dilatance)توسع التربة 

غالباً ما تترافق تشوهات القص للتربة مع تغير حجمي، حيث يميل الرمل المتراص إلى التوسع فيزداد حجمه ويصبح أكثر 

خطيراً عندما تكون التربة مشبعة تخلخالً. أما الرمل المخلخل فيميل إلى الهبوط أثناء القص، ويمكن لهذا الهبوط أن يكون 

بالماء، حيث يؤدي هذا الهبوط إلى ارتفاع ضغط ماء المسامات وقد يقود ذلك إلى االنهيار، وقد وقعت العديد من حوادث 

 االنهيار نتيجة الرتفاع ضغط ماء المسامات وخاصة أثناء الزالزل في المناطق القريبة من الشواطئ.

 

 (Creep)الزحف 

االت، تتعلق تشوهات التربة بالزمن حتى في حال ثبات االجهادات المؤثرة وتدعى هذه الظاهرة بالزحف.  في أغلب الح

يتميز الغضار بشكل خاص بهذه الظاهرة حيث يستمر هبوط المنشآت المقامة على الغضار مدى الحياة، وقد يتسبب ذلك 

 بتشققات هذه المنشآت عندما يكون الهبوط غير منتظم.

 

 (groundwater)المياه التحت سطحية تربة على احتواء ال

https://manara.edu.sy/


 

 إعداد الدكتور رامي اسطة

 
https://manara.edu.sy/ 

من خصائص التربة الهامة وجود الماء ضمن مساماتها، حيث يؤثر الماء بشكل كبير على سلوك الترب وعلى خواصها 

وهو من أكثر العوامل المسببة النهيارات الترب وخاصة تحت السدود الترابية، حيث يمكن للماء أن يتسرب ضمن ردمية 

حت السد مشكالً أخاديد يمكن أن تؤدي إلى انهيار السد. كما يمكن لزيادة رطوبة الترب الغضارية نتيجة لألمطار السد أو ت

أو الرتفاع منسوب المياه التحت سطحية أن تخفض من مقاومة التربة وقد تقود إلى االنهيار، وقد حدثت عدة انهيارات في 

يث أدى ذلك إلى انخفاض مقاومة النواة الغضارية باإلضافة إلى زيادة السدود الترابية نتيجة الرتفاع منسوب المياه ح

 الضغوط الناتجة عن المياه.

كما يمكن أن يتسبب انخفاض منسوب المياه في العديد من المشاكل كما هي الحال عند حفر آبار مياه الشرب في المناطق 

اه إلى زيادة االجهادات في التربة وإلى حصول هبوطات السكنية، حيث يؤدي الضخ المستمر للمياه إلى انخفاض منسوب المي

 إضافية للمنشآت.

 

 (Unknown initial stresses) ضمن وسط التربة بدقةاالجهادات األولية عدم إمكانية تحديد 

التالي التربة مادة طبيعية تشكلت خالل فترة طويلة من الزمن من خالل بواسطة عمليات جيولوجية متعددة وغالباً مجهولة، وب

األولية لالجهادات ضمن وسط التربة غير معلومة. إن السلوك غير المرن للتربة يعطي أهمية كبيرة لالجهادات فالحالة 

 األولية في تحديد سلوك التربة تحت تأثير الحموالت الخارجية اإلضافية. 

األولية بدقة مقبولة عن طريق حساب االجهاد الناتج عن وزن التربة فوق المنسوب الذي  يمكن تحديد االجهادات الشاقولية

تحسب االجهادات عنده. إن االجهادات الشاقولية تزداد مع زيادة العمق وبالتالي فصالبة التربة ومقاومتها تزداد مع العمق. 

 بالمقابل، تبقى االجهادات األولية األولية عادة مجهولة.  

 

 ( Variability)تغير طبيعة التربة أفقياُ وشاقولياً 

إن تشكل التربة نتيجة للعمليات الجيولوجية القديمة يعني أيضاً أن خواص التربة يمكن أن تكون متباينة في مختلف المواقع، 

واقع. على سبيل وحتى في المواقع القريبة جداً من بعضها يمكن أن تختلف طبيعة وخواص التربة بسكل كبير بين هذه الم

المثال،  عندما يعبر نهر وسطاً رملياً أو بحصياً يحصل ترسبات للطمي المحمول بواسطة المياه في المناطق التي تكون فيها 

سرعة المياه منخفضة وبالتالي ومع مرور الزمن تتشكل طبقات من الطمي ضعيفة المقاومة وكبيرة الهبوط  ضمن األوساط 

حاالت كثيرة قد ال تظهر أثار األنهار على سطح التربة. كما أن االختالف في سلوك الترب الرملية والبحصية، وفي 

المتجاورة قد يحدث نتيجة للتحميل الزائد المسبق للتربة )مثالً نتيجة إزالة هضبة أو جبل(، وبالتالي فرغم تجانس التربة إال 

 أن السلوك قد يكون مختلفاً نتيجة هذا التحميل المسبق.

الحصول على فكرة أولية عن طبيعة التربة عن طريق الخرائط الجيولوجية، وبواسطة المعلومات الجيولوجية والخبرة يمكن 

يمكن تكوين فكرة أولية عن خواص التربة وسلوكها ، إال أن الخواص والدقيقة ال يمكن الحصول عليها إال بواسطة التحريات 

 ارب حقلية واستخراج عينات من التربة وإجراء تجارب مخبرية عليها.  الجيوتكنيكية حيث يتم حفر التربة  وإجراء تج
  

 

 مجاالت تطبيق ميكانيك التربة 6 .1

 مجاالت تطبيق ميكانيك التربة متعددة ومتنوعة، تتضمن األشغال العامة والبناء .

 األوساط الطبيعية 1. 6. 1

ً األ وساط الطبيعية كالمنحدرات الطبيعية )مشاكل انزالق ال يقتصر تطبيق ميكانيك التربة على المنشآت بل يشمل أيضا

 التربة( ومجاري األنهار والبحيرات.

 المنشآت الترابية 2. 6. 1

 وتشمل المنشآت التي تكون فيها التربة هي المادة األساسية المستخدمة، نذكر منها:

 ... الخ(ةالترابي، السدات المائية الترابية الردميات )الطرق، السكك الحديدية، السدود -
 الحفريات )المنحدرات، األقنية، األحواض ... الخ( -
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 المختلطةالمنشآت  3. 6. 1

في هذه المنشآت، تستخدم عناصر مصنوعة من مادة أخرى )كالبيتون والحديد والخشب ... الخ( ضمن وسط التربة ويكون 

 عمق غرز هذه العناصر أساسياً في هذه المنشآت. نذكر من هذه المنشآت:

 الجدران االستنادية )مسلحة، كتلية، تربة مسلحة، تربة مدعمة بالجيوتكستيل ... الخ( -

 الصفائح الوتدية المستخدمة في األقنية والموانئ وأحواض التأسيس -

 األوتاد الجدران الوتدية البيتونية  -

 أساسات األبنية والمنشآت 4. 6. 1

ً مختلطة وإنما عبارة عن وسطين متماسين يحصل بينهما تفاعالً  ال تشكل التربة والمنشآت أفي دراسة األساسات  وساطا

(Interaction)   يجب تحديده. يتم التمييز بين األساسات السطحية )منفردة، مشتركة، مستمرة وحصيرة( وبين األساسات

 العميقة )أوتاد وكيسونات(.

يتضمن مجال األساسات أيضاً جميع منشآت الخزانات ومحطات المعالجة والصوامع والسدود ومحطات الضخ ... الخ 

ويجب على المهندس الجيوتكنيكي أن يحدد نوع األساس المناسب وعمق تأسيسه وهبوط تربة التأسيس، ويتم إهمال ذلك في 

ل ويتطلب حلها كلفاً باهظة وقد تؤدي أحياناً إلى انهيارات جزئية العدد من المشاريع ويتسبب ذلك بظهور العديد من المشاك

 أو كلية في المنشأ.

 

 الدراسة الجيوتكنيكية أو الجيولوجية للموقع 7. 1

 تهدف الدراسة الجيوتكنيكية لموقع المشروع إلى:

 للمشروعوذلك من أجل الحصول على التصميم األمثل تحديد خواص التربة الفيزيائية والميكانيكية  -

 وايجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها تحديد األخطار الطبيعية المحتملة على المنشأ  -

الكشف عن المشاكل الخاصة بتربة الموقع قبل البدء بتنفيذ المشروع وذلك لتجنب الكلف الزائدة التي قد تنتج عن توقف  -

 التنفسذ خالل تنفيذ المشروع(.تنفيذ المشروع )كالحاجة لتغيير نوع األساسات أو طريقة 

 المشاكل المحتملة لتربة الموقع 8. 1

 يمكن لتربة الموقع أن تتسبب بالعديد من المشاكل، على سبيل المثال:

تربة انتفاخية حساسة إلى التغيرات المناخية )يجب التأسيس على طبقة غير انتفاخية وفي حال عدم امكانية ذلك يجب  -

 للتأسيس على ترب انتفاخية كالتحسين مثالُ( اتخاذ االجراءات الالزمة
 التكهفات الطبيعية واالصطناعية )يجب ردم هذه التكهفات بالتربة أو البتون أو حقنها باالسمنت( -
 وجود مسيالت مائية ضمن موقع المشروع )يجب ضخ المياه باستمرار أو تحويل مسار المسيل المائي( -
 لضعيفة وجود طبقة أو طبقات من التربة الرخوة ا -
 وقوع موقع المشروع ضمن منطقة فيضانات )يجب رفع مستوى الطابق األرضي وعدم إنشاء أي قبو( -
 وجود تربة ملوثة بمواد يمكن أن تهاجم بيتون األساسات وتخربها )يجب استبدال هذه التربة( -

تيجة للزلزال )يجب إما تغيير خطر زلزالياُ كقربة من فالق زلزالي أو أن تربة الموقع يمكن أن تتميع نموقع المشروع 

 موقع المشروع أو
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