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هو العلم التطبيقي الذي يختص بدراسة الخصائص الهندسية والفيزيائية :  علم الجيوتكنيك

للترب والصخور وتوظيفها في خدمة المشاريع  روجيولوجيةد يهوال والجيولوجية والكيميائية

 المختلفة .

 التربة :

 صخرية مواد من التربة تتكون. األرض سطح تغطي التي المفتتة أو الهشة السطحية الطبقة هي

 بينها ومن والكيمائية، والبيولوجية البيئية للعوامل تعرضها بسبب للتغيير قبل من خضعت مفتتة

 الصخرية مكوناتها عن تختلف التربة أن بالذكر الجدير ومن. التعرية وعوامل التجوية عوامل

 لسطح األربعة األغلفة بين تحدث التي التفاعل لعمليات تغييرها في السبب يرجع والتي األساسية

 ونستنتج. الحيوي والغالف الجوي والغالف المائي والغالف الصخري الغالف وهي األرض؛

 في التربة منها تتألف التي والمعدنية العضوية المكونات من مزيًجا تعد التربة أن ذلك من

 بين التربة منها تتألف التي المواد تحتفظ حيث ذلك،(. الهواء) والغازية( الماء) السائلة حاالتها

 التربة هيكل ُتشكل بذلك وهي( التربة بمسام ُيعرف ما أو) مسامية بفجوات المتفككة حبيباتها

 ووفًقا ، (الغاز) والهواء( السائل) المائي المحلول المسام هذه وتتضمن. المسام هذه تملؤه الذي

 ثالثة من يتألف نظام أنها اعتبار على التربة أنواع مع غالًبا التعامل يتم أن ينبغي فإنه لذلك،

 .3سم/رامغ 2و 1 بين التربة أنواع معظم كثافة وتتراوح ،أطوار

 

 

   المحتوى المائي

 ة

  .الموجودة في الماّدة الماء هي كمية محتوى الرطوبة أو الماءمحتوى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Soilcomposition.png


                                                                                           ( Atterberg limits)اتربرغ حدود

 إلى تقسم التربة، في الماء وجود نسبة على اعتماداً . الناعمة التربة لطبيعة األساسي المقياس هي

 التربة وسلوك ثبات يختلف منها حالة كل في. وصلبة صلبة وشبه ولدنة سائلة: هي حاالت أربع

 على بناء تعريفها يمكن حالة كل بين الحدود فإن وهكذا،. الهندسية خصائصها تختلف وبالتالي

 يمكن وأنه والطين، الطمي بين للتمييز استخدامها يمكن اتربرغ حدود. التربة سلوك في التغير

 .والطين الطمي من مختلفة أنواع بين التمييز

 ، باسمه وعرفت م1911 عام في اتربرغ ألبرت السويدي الكيمائي العالم وضعها الحدود هذه

 يبنى التي التربة تقييم في الفروق هذه وتستخدم بعد، فيما تعريفها كاساغراندي أرثر وأعاد

 وتتقلص تتمدد التي لغرينيةوا الطينية التربة على رئيسي بشكل اإلختبارات هذه وتجرى عليها،

 أحجامها تتغير وبالتالي الماء مع تتفاعل الغرينية و الطينية التربة. فيها الرطوبة نسبة حسب

 األولية المراحل في واسع نطاق على االختبارات هذه تستخدم وهكذا. القص قوة فيها وتاوتتف

 ألنه كثيراً  حجمها يتغير ولن الالزمة القص مقاومة لديها التربة أن للتأكد بنية أي تصميم من

 .مختلفة رطوبة محتويات عند ويتقلص يتمدد

 : او المكثاف  يدروميتراهال

 السائل كثافة مقياس أو للسوائل النوعي الثقل مقياس أو يدرومترااله أو المكثاف

(Hydrometer )من المكثاف ويتكون للسوائل، النوعية الكثافة لقياس يستخدم جهاز وهو 

 الوزن قياس في منه ويستفاد. بالرصاص ملئ( بصلي انتفاخ) ببصلة ينتهي أسطواني زجاج

-750 وللنفط 750-700 من تتراوح للبنزين النوعي الوزن أن حيث النفطية للمشتقات النوعي

 كثافة لقياس جهاز هو.950-900 األثقل وللزيوت 900-850 وللزيت 850-800 وللكاز 800

 مستودع من يتركب وهو سائل سطح على الصلب الجسم طفو هو له العلمي واالساس السوائل

 بساق مستودعه ويتصل الرئسي االتزان على تساعد الرصاص من كرات فيه يوجد زجاجي

 أعلى إلى السفلي التدريج يشير بحيث الكثافة بوحدات مدرج صغير قطر ذي طويل زجاجي

   . يقيسها كثافه أدنى إلى األعلى التدريج ويشير يدروميترااله يقيسها كثافة

وزنية ألحجام الترب النسب ال يجادإلطرائق فحص التدرج الحجمي احدى  :التحليل المتخلي

 العابرة لمجموعة المناخل القياسية للتربة الخشنة ) الحصى والرمل( .

 :المسامية  

 لباقي نسبة المسامات كّمية تصف واألتربة الصخور في خاصية هي الفجوات نسبة أو المسامية

.. للمادةالحجم الكلي  إلى المتصلة غير أو المتصلة الفجوات حجم بقياس عنها وُيعّبر المادة،

 فارغة مجاالت هي الشقوق. الفجوات ومساميات الشقوق مسامية: المسامية من نوعان هناك

 .حرارية أو ميكانيكية مرتبطة الشقوق مسامية. بعدين طول يكون حيث

 المسامية أنواع

 :المسامية من أنواع عدة بين نميز ان نستطيع



 غير)إليها الوصول الخارجية للعوامل يمكن ال التي الفجوات مسامية هي: المغلقة المسامية

 (.الموارد الستغالل لالستعمال صالحة

 .المغلقة المسامية عكس هو: الحرة المسامية

 .تبقيةمال والمسامية المفيدة المسامية مجموع هو: الكلية المسامية

 بترول، طبيعي، غاز)موائع تحوي يعني خازنة، صخور تكون ان يمكن المسامية الصخور

 محقون أو.( البترول أو الغاز من طبيعي مخزون) طبيعي يكون ان يمكن المخزون هذا.( : ماء

 (.األرض تحت تخزين) اإلنسان قبل من

 مغلقة، فجوات عن عبارة غالبا هي ببلورة، ثغور عدة تكاثف عن أيضا تنجم ان يمكن المسامية

                                                                  .اكسيد/المعادن بينية أو البلورية األجسام بين الطفيفة الصدوع في أو البلورة داخل توجد

 : التربة نفاذية

 إلى التغذية منطقة من الجوفية المياه حركة في المؤثر العامل هو( K) للتربة النفاذية خاصية

 المسامات فتحات وترتيب جزيئاتها كحجم التربة خصائص على ويعتمد ، التفريغ منطقة

 حقل وقوة والكثافة زوجةلكال للمائع الحركة وخصائص تنقلهُ  أثناء الماء بها يمر التي والشروخ

 دارسي قانون باستخدام عنه التعبير يتم العامل هذا ، معاً  الجاذبية

 على( الغازات أو) السوائل قدرة على دليل وهي الصخور خصائص من خاصية هي النفاذية

 تتأثر. الصخور خالل باستمرارية التحرك للسوائل العالية النفاذية تتيح. الصخور خالل التدفق

 كذلك سميت وقد دارسي فهي النفاذية قياس وحدة أما. الصخرة على الواقع بالضغط النفاذية

 1 من أقل من الرملي الصخر نفاذية تتراوح(. 1858-1803) دارسي هنري العالم إلى نسبة

 إذا. دارسي للييالم مئات إلى عشرات بين تتراوح عموماً  فالنفاذية. دارسي مللي 50,000 حتى

 .للماء كافياً  تدفقاً  تنتج لن فإنها دارسي، ميلي 1 ونفاذيتها% 25بنسبة مسامية ذات صخرة كانت

 : التربة تصنيف

 التربة أنواع

 والمتماثلة المتشابهة الخواص ذات الترب وضع وهو( Soil classification) التربة تصنيف

 في الدخول دون للتربة العامة الخواص معرفة على يساعد والتصنيف مجموعات، ضمن

 .والتحليل الوصف تفاصيل

 .والزراعي والجيولوجي( كنيكيجيوت) الهندسي التصنيف: منها للتربة تصنيف أنظمة عدة يوجد

 ( . .U.S.C.S (واكثرها استخداما نظام التصنيف الموحد للتربة 

 مختبرية تجربة هو CBR اختصاراً ( California bearing ratio) كاليفورنيا تحميل نسبة

 عند التربة من عينة في معينة تحميل وبسرعة معين قطر ذات إبرة لغرز الالزم الضغط لقياس

 تحديد إلى وتهدف. قياسية تربة اختبار نتائج مع ومقارنتها والكثافة المائي للمحتوى محددة قيم

 أجل من خاصة التجربة وتستخدم والمطارات الطرق أساس وطبقة األساسية التربة تحمل قوة



 كل من على االقل عينه اخذ يتم حيث Sub base coarse لفحص يستخدم .المرن الرصف

 . مصدر

 المباشر للتربة وكذلكاالنضمام واالنضغاط احادي المحور والقص 

 Tri axial Shear المحاور ثالثي القص

 المواد من للعديد الميكانيكية الخواص لقياس شائعة طريقة هو المحاور ثالثي القص اختبار إن

 أو األخرى الحبيبية والمواد والصخور( والطين الرمال مثل) التربة خاصة المشوهة الصلبة

 االختبار في االختالفات من العديد وهناك المساحيق

 اختبارها يجري التي المواد من عينة على اإلجهاد تطبيق يتم المحاور ثالثي القص اختبار في

 في الضغوط عن مختلفا يكون واحد محور طول على الضغوط إلى يؤدي مما بطريقة

 التي المتوازية الصفيحة بين العينة وضع طريق عن عادة ذلك ويتحقق. عمودي االتجاهات

 اإلجهاد لتطبيق العينة على السوائل ضغط وتطبيق( عمودي عادة) واحد اتجاه في اإلجهاد تطبق

 كل في اإلجهاد من مختلفة مستويات بتطبيق يسمح الذي االختبار جهاز. )عمودي االتجاهات في

 .صحيح المحاور ثالثي اختبار"  تحت أدناه وتناقش متعامدة اتجاهات ثالثة من

 ويمكن العينة في لتطوير القص إجهاد يسبب االختبار جهاز في المختلفة اإلجهاد ضغوط تطبيق

 السوائل على الضغط يتم االختبار وأثناء العينة فشل حتى األنحرافات ورصد األحمال زيادة

 وتشكل االسطوانة في الموجودة المادة تفشل حتى الصوانى على الضغط ويزداد بها المحيطة

 ثالثى اختبار في القص من والهندسة القص شرائح باسم تعرف نفسها داخل انزالق مناطق

 الضغط تخفيض يتم ثم الجانبين طول على انتفاخ بينما أقصر لتصبح العينة عادة يسبب المحاور

 مرة أطول لتنمو عينة في تسبب مما في، أخرى مرة الجانبين يدفع المياه وضغط الصوانى على

 حول البيانات وساللة اإلجهاد جمع حين في مرات عدة الدورة هذه تتكرر ما وعادة. أخرى

( النفط الماء، المثال، سبيل على) السوائل من المسام ضغوط قياس يمكن االختبار خالل. العينة

 .المسام ضغط جهاز باستخدام العينة في الغازات أو

 األساسية المادية المعلمات الستخراج الممكن فمن المحاور ثالثى القص الختبار البيانات من

 هذه تستخدم ثم وزاوية الظاهري والتماسك القص مقاومة من زاوية ذلك في بما العينة حول

 ومن. نطاقا أوسع هندسي تطبيق في المادة تصرف بكيفية للتنبؤ الحاسوب نماذج في المعلمات

 التربة أن أم سينهار المنحدر كان إذا وما منحدر، على التربة باستقرار التنبؤ ذلك على األمثلة

 إلى جنبا المحاور ثالثى اختبارات وتستخدم مكانها في وتبقى للمنحدر القص إجهادات ستدعم

 .الهندسية التنبؤات هذه لجعل أخرى اختبارات مع جنب

 ما عادة فإنه كثيفة حالة في أصال كان إذا الحجم صغيرة حبيبية مواد يكون ما وعادة القص أثناء

 قبل تحدث قد انكماش ثم جدا كبيرة حالة في األصل في كان وإذا معروفة سمة وهي حجم يكسب

 .القص مع بالتزامن أو القص بدء

 ضغط اختبار في محصور ضغط وجود عدم مع متماسكة عينات اختبار يتم األحيان بعض في

 تطبيق أن من الرغم على العينات وإعداد تكلفة وأقل أبسط جهاز يتطلب وهذا محصورة غير



 من أقل هي التي المحصورة واإلجهاد تتعرض، عندما تنهار لن الجانبين أن عينات على يقتصر

 يتم الذي الضغط اختبار وإن. المحافظة مفرطة تكون قد التي النتائج يعطي الموقع في اإلجهاد

 للعينات المصمم الجهاز على نفسه االختبار األساس في هو الخرسانة قوة الختبار إجراؤه

 المحاور ثالثية اختبارات نواع .الخرسانة الختبار النموذجية العالية واألحمال األكبر

                                                                                                               (CD) المنظمة المصرفة

 يتم. لتبديد القص بناها التي المسام لضغوط للسماح ببطء ضغط في وقصها العينة تجميع يتم

 يسمح االختبار أن هي والفكرة عليها تسيطر ساللة أي ثابتة المحوري تشوه معدل على الحفاظ

 طويال وقتا يستغرق قد االختبار. بها المحيطة للضغوط تماما لتوحيد المسام والضغوط للعينة

 طويل وقت إلى تحتاج منخفضة نفاذية عينات الخصوص وجه على لضبط للعينة للسماح

                                                                             .التوتر مستويات إلى إجهاد وضبط الستنزاف

                                                                                                            (CU)المنظمة غير المصرفة

 القص خصائص تقاس و. للتصريف عينة يسمح ال ةصرفالم غير الموحد للحبوب االختبار

 تسمى) العينة في المسام ضغوط قياس و تماما مشبعة العينة تكون أن يفترض.  ظروف تحت

 ( .Cup p أحيانا

 (UU) صرفةم الغير ةمنظم الغير

 العينة ضغط يتم و االختبار أثناء لالنظمام للعينة يسمح وال بسرعة األحمال تطبيق يتم الغير منظمة الحبوب اختبار في

 . ثابت بمعدل

 (c.p.t) فحص خالل من للتربة التحمل قابلية احتساب

 نوعية اهمها كثيرة عوامل على تعتمد و مختلقه التربة تحمل قوة لتقدير الموقعية الفحوصات

 . بالطبيعة تواجدها كيفية و التربة

 : التالى الفحوصات تلك اهم ومن

 الفحص اسم

 الغرض

 االستخدام مجال

Cone penetration test C.P.T)) 

 الطين و الرمل – الناعمة للتربة ( qc ;N)  التربة تحمل اليجاد

Load test 

 الصخر و الرمل و الهبوط للطين كذلك و التربة تحمل اليجاد

Standard penetration test (S.P.T) Dynamic test 



 Dr. For)   للتربة النسبية الكثافة وØ االحتكاك زاوية قيمه تقدير ثم N قيمة اليجاد

cohesion less soil ) 

 فقط المختلفة الطينية الترب بين للمقارنة استخدامها يمكن الطينية للتربة يستخدم ال

Cone penetration test C.P.T)  ) 

 و درجة 60=  للمخروط ميل بزاوية و 2سم 10=  بمساحة مخروطى جهاز استخدام يتم

 التي القوة حساب يتم ؛ cm /s 2.0-1.5 بسرعة الجهاز يكبس ؛ خارجى غالف للجهاز

 .السرعة بهذه التربة داخل المخروط لتحريك احتاجها

 داخل سم 8 لكبس) احتاجها التى المقاومة”( = cone resistance “qc) المخروط مقاومه ¨

 المخروط مساحه( / التربة

 :  مالحظة*

 الغالف دفع ثم المخروط دفع عمليه يتم اوال:  كالتالي سم 20 لمسافة المخروط كبسيتم 

 . سم 12 مسافة سويا الغالف و المخروط دفع يتم ثانيا ؛ التربة داخل سم 8 لمسافة الخارجي

 ؛ به بالتربة الماء ضغط قياس يمكننا و كثيرة معلوماتها لكن و بكثرة منتشر غير الفحص هذا ¨

 (fine soil without coarse particle) الناعمة للتربة الفحص استخدام يمكن عموما

 . الرمل وكذلك الطين فى ويستعمل

 ( :الرمليه للتربة) الفحص هذا فى به المسموح التربة تحمل حساب يمكن ¨

qa (allowable soil capacity ) =qc/15 unit : KSF ( when B<4 ft. settlement = 

1.0 inch ) 

qa = qc /25 * (B+1/B)^2 ( when B>4 ft settlement = 1.0 inch  ) 

 

B  =القدم وحدة االساس عرض  =ft.  

for clay soil : 

Un drained shear strength (Su ) = qc – (D* γ ) / Nf  

Nf =coaff. 

Nf = 16 (for mechanical cone ) ; Nf = 10 (for electrical cone ) 

Su = qu/2 = Cu. 



Sd = C+ ∂n * tan Ø 

 قيمه معرفة خالل من وذلك N االختراق ضربات عدد وبين المخروط مقاومة بين عالقه وتوجد

 : ادناه موضح هو وكما المخروط مقاومة

Type of Soil 

qu / N (KN /m2) ) 

silt 

200 - 500 

Fine to medium sand 

300 – 500 

Coarse sand 

500 - 1000 

Fine to medium gravel 

800 - 1800 

 ،والصخورللترب  لكي يتم التقييم الجيوتكنيكي، الصفات االخرى و التربة مشاكليجب معرفة 

 . امن عدمه المالئمةلكي يجري اختيار المواقع 

                                                                                                                    : الصخور ميكانيك

 بعلم ومقارنةً . الصخرية والكتل للصخور الميكانيكي السلوك يدرس وتطبيقي نظري علم هو

 القوة لحقول الصخرية والكتل الصخور باستجابة المعني الميكانيكا فرع يعد فإنه الجيولوجيا،

 ويتم لها لزوم ال القص االحتكاك تراكم ال نهاية واأللواح العينة بين. المادية ببيئتها الخاصة

 .  العينة داخل الخطي اإلجهاد حقل على الحفاظ

 ...الخ (. النوعي ، الكثافة ، نوتشمل الفحوصات الفيزيائية ) المسامية ، النفاذية ، الوز

 .  واالستاتيكية ( لديناميكيةالهندسية  ) اصات والقح

  : Rock mechanics 

From Wikipedia, the free encyclopedia                                                            

Rock mechanics is a theoretical and applied science of the mechanical 

behavior of rock and rock masses; compared to geology, it is that branch 



of mechanics concerned with the response of rock and rock masses to 

the force fields of their physical environment. 

Reinforced earth with gabions supporting a multilane roadway, Rock, 

Croatia. 

Gravel being unloaded from a barge 

Sandhogs in New York City's East Side Access 

: Background 

Rock mechanics forms part of the much broader subject of geo 

mechanics, which is concerned with the mechanical responses of all 

geological materials, including soils. Rock mechanics, as applied in 

engineering geology, mining, petroleum, and civil engineering practice, is 

concerned with the application of the principles of engineering 

mechanics to the design of the rock structures generated by mining, 

drilling, reservoir production, or civil construction activity such as 

tunnels, mining shafts, underground excavations, open pit mines, oil and 

gas wells, road cuts, waste repositories, and other structures built in or 

of rock. It also includes the design of reinforcement systems, such as 

rock bolting patterns. 

Currently, the following types of tests are offered 

Unconfined uniaxial compressive testing 

Tri axial confined compressive testing 

Brazilian disc tensile testing 

Direct shear testing 

Slake durability testing 

Cerchar abrasivity testing 

Point load testing 

Further testing services can be added and/or customized based on 

individual client's needs. 





 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 

 

 



 

 



 

 



 



 


