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Figure (1-11): Show horst and graben faults 

 

 
 

 ٌوضح الصدوع السلمٌة والدائرٌة( 12-1)شكل 
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 :  (Joints)الفواصل-3

ه الكسور اي حركة جانبٌة او رئسٌة هً كسور او شقوق موجودة بالقشرة األرضٌة دون ان ٌصاحب هذ 

وهً تتراوح فً األتساع من شقوق  .او انزالق وال ٌخلو تقرٌباً اي نوع من الصخور من هذه الفواصل 

الترى بالعٌن المجردة الى كسور كبٌرة جداً وقد تتسع هذه الكسور نتٌجة عوامل التجوٌة الكٌمٌائٌة 

كل مجموعة تشمل فواصل من نوع واحد  ,شكل مجموعات وتوجد الفواصل بالصخور على  ,والفٌزٌائٌة 

 .اي لها نفس المٌل واألتجاه 

اعتماداً على اصل تكوٌن الفواصل فأنه ٌمكن تصنٌؾ :  (Classification of Joints)تصنٌف الفواصل 

 :الفواصل الى 

 (Tension Joints)فواصل الشد  -1

 (Shearing Joints)فواصل القص  -2

 :فواصل اسباب حدوث ال

أذ تتقلص كتل الطٌن نتٌجة  وخاصة الطٌنٌة( الصخور الرسوبٌة)تبخر الماء من بعض الترسبات  -1

بفواصل وهذا النوع من الفواصل تعرؾ  لفقدانها بعض او كل محتواها المائً فتتكسر وتتشقق

 (Shrinkage Joints) او األنكماش التقلص

ما ٌؤدي ألنكماشها وتفطرها لذا تكون م (Lava)نتٌجة التبرٌد السرٌع لمادة الصهٌر البركانً  -2

واؼلب  (Cooling Joints) بفواصل التبرٌد بصورة منتظمة وهذا النوع من الفواصل تعرؾ

 .صخور الكرانٌت تحتوي على فواصل بأتجاهات مختلفة تقسم الصخور الى كتل كبٌرة 

المسلطة  الكبٌرة الضؽوطحركات القشرة األرضٌة حٌث تتشقق الصخور الصلبة عند انثنائها نتٌجة  -3

  (Structural Joints).       بالفواصل التركٌبٌة علٌها وهذا النوع من الفواصل تعرؾ 

أزالة الطبقات العلٌا من الصخور بفعل عملٌات التعرٌة المختلفة فٌقل الضؽط المسلط على  -4

الصخور التً تحتها فتحاول الصخور ان تتمدد مكونة فواصل تأخذ الوضع األفقً وهذا النوع من 

  . بفواصل ازالة األجهادالفواصل ٌعرؾ 

 

 :فوائد الفواصل 

  .تعتبر ممرات للمٌاه الجوفٌة وكذلك للؽازات والمٌاه السطحٌة  -1

 :المشاكل الهندسٌة للفواصل 

  .تساعد على تفتٌت الصخور بواسة التجوٌة والتعرٌة  -1

 .تقلل من قوة تحمل الصخور لضؽط المنشات الكبٌرة التً تقام فوقها  -2

 لتجوٌة الكٌمٌائٌة على الصخورتسمح بمرور الماء والسوائل ما بٌن الصخور مما ٌزٌد من فعل ا -3
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 القشرة األرضٌةخارجٌة المؤثرة على لالعوامل الداخلٌة وا

لمجموعات من القوى التً تعمل على حدوث تؽٌرات مستمرة فٌها  (Crust)تتعرض القشرة األرضٌة 

 :وتقسم هذه القوى الى 

 (Internal forces)قوى داخلٌة  -1

 (External forces)قوى خارجٌة  -2

 : (Internal forces)القوى الداخلٌة 

وقد تحدث هذه القوى فجأة بحٌث  .هً قوى تنشأ فً باطن األرض وتؤثر فً تشكٌل القشرة األرضٌة 

مثل الزالزل والبراكٌن وقد تحدث تدرٌجٌاً ( القوى الداخلٌة الفجائٌة)ٌظهر تأثٌرها مباشرة فور حدوثها 

مثل القوى التً تنشأ عن التقلصات والتحركات ( لداخلٌة البطٌئةالقوى ا)بحٌث ٌستمر حدوثها فترة طوٌلة 

 .التً تحدث فً القشرة األرضٌة 

 :وتؤدي القوى الداخلٌة التً تؤثر بالقشرة األرضٌة الى تكوٌن 

تكوٌن الصخور من الداخل وتؤدي الى  اندفاع المواد المنصهرة خالل صخور القشرة األرضٌة -1

 .وكذلك تؤدي لتحوٌل الصخور المحٌطة بهذا الصهٌر الى صخور متحولة  الجوفٌة النارٌة

 . انبثاق البراكٌن على سطح القشرة األرضٌة وتؤدي لتكوٌن الصخور النارٌة السطحٌة -2

 .الزالزل  -3

 

 :العوامل التً تحدد شدة تأثٌر العوامل الداخلٌة المؤثرة على القشرة األرضٌة 

 مقدار القوى الداخلٌة ونوعها -1

 دل حدوث هذه القوىمع -2

 نوعٌة الصخور المكونة للقشرة األرضٌة والتً تتعرض لهذه القوى -3

 حجم وعمق الكتل الصخرٌة المتعرضة لهذه القوى ومقدار ما تحمله فوقها من طبقات -4

   : (Earthquakes)الزالزل 

 .هً هزات سرٌعة ومتالحقة فً القشرة األرضٌة نتٌجة تأثٌر القوى الداخلٌة  

 :حدوث الزالزل اسباب 

 حدوث كسر مفاجئ فً صخور القشرة األرضٌة -1

تصادم الصفائح المكونة للقشرة األرضٌة مع بعضها كما هو الحال بالزالزل بٌن الحدود العراقٌة  -2

 واألٌرانٌة

او الصدوع العمٌقة والضحلة ضمن صخور الصفٌحة الواحدة والتً تعتبر بسبب وجود الفوالق  -3

الحال بالزالزل التً تقع ضمن الحدود الجعرافٌة لمحافظة واسط  مناطق ضعؾ رئٌسٌة كما هو

 ومحٌطها
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قد تتكون الزالزل بسبب ثوران البراكٌن والتً تنشأ عن حركة المواد المنصهرة والؽازات  -4

 .المحبوسة فً داخل الكرة األرضٌة 

واألنفجارات توجد هناك بعض الرالرل المحتثة بسبب تأثٌر عامل خارجً مثل استخراج النفط  -5

 الضخمة

 :أنواع الموجات الزلزالٌة التً ترافق حدوث الزلزال  

  :هً موجات تسٌر داخل الكرة األرضٌة وتكون على نوعٌن :   (Body waves)موجات جسمٌة  -1

a-  موجات طولٌة(Longitudinal waves) 

b-  ( قصٌة)موجات مستعرضة(Shear waves) 

 (Surface waves)موجات سطحٌة  -2

 : (Epicenter)المركز السطحً للزلزال 

اكبر من اي نقطة اخرى على سطح األرض هو نقطة على سطح الكرة األرضٌة تكون عندها شدة الزلزال 

 .وعادة تقابل هذه النقطة مركز الزلزال فً جوؾ األرض 

 

 .شكل ٌوضح المركز السطحً للهزة األرضٌة 

 :ماهً نواتج القوى الداخلٌة 

 (Faults)الفوالق  -1

 (Joints)الفواصل  -2

 (Folds)الطٌات  -3

 (Earth movements)حركات األرض  -4

 (Floods)الفٌضانات  -5

 Damages to human and buildings)اضرار األبنٌة الهندسٌة والسكان  -6
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 : (External forces)القوى الخارجٌة المؤثرة على القشرة األرضٌة 

تؽٌرات مستمرة فٌها وتتلخص فً تحطٌم وتفتٌت الصخور  هً القوى التً تؤثر بالقشرة األرضٌة محدثة

 :وتشمل هذه العملٌات  .المكونة لها ونقلها وترسٌبها فً اماكن اخرى 

الصلبة بفعل العوامل التأثٌر الحاصل والتؽٌر الذي ٌحدث للصخور  هو:(Weathering)التجوٌة  -1

وتقسم  نقل نواتج الصخور المفتتةدون الجوٌة المختلفة والتً تؤدي الى تفتت وتحلل هذه الصخور 

 :التجوٌة الى

a-  تجوٌة مٌكانٌكٌة(Mechanical weathering) . 

b-  تجوٌة كٌمٌائٌة(Chemical weathering) 

هو التأثٌر الحاصل والتؽٌر الذي ٌحدث للصخور الصلبة بفعل العوامل  (Erosion):التعرٌة  -2

 .نقل نواتج الصخور المفتتة معر الجوٌة المختلفة والتً تؤدي الى تفتت وتحلل هذه الصخو

هً عملٌة فٌزٌائٌة تحول الصخور الى اجزاء صؽٌرة من دون :  (Disintegration)التفتت  -3

 .مثل األمطار والرٌاح واألمطارتؽٌر فً تركٌبها الكٌمٌائً بفعل العوامل المٌكانٌكٌة 

هً عملٌة كٌمٌائٌة تحول المعادن المكونة للصخور الى مركبات  :(Decomposition)التحلل  -4

كٌمٌائٌة جدٌدة بفعل العوامل الكٌمٌائٌة مثل األحماض الموجودة فً الهواء ومٌاه األنهار 

  .والمحٌطات

 :عوامل التعرٌة المؤثرة على القشرة األرضٌة

 :(Effect of ground water)تأثٌر المٌاه الجوفٌة  -1

حٌث ان للمٌاه الجوفٌة  .تعمل المٌاه الجوفٌة على احداث تؽٌرات كبٌرة فً القشرة األرضٌة  

 :تأثٌران على الصخور المكونة للقشرة األرضً وهذه التأثٌرات تشمل

a-  التأثٌر المٌكانٌكً للمٌاه الجوفٌة(Mechanical effect of ground water) : حٌث

وصول المٌاه للطبقات الطٌنٌة فتقلل من تماسكها وهو بساعد على حدوث عملٌة األنزالق 

 .وبالتالً حدوث األنزالق 

b-  التأثٌر الكٌمٌائً للمٌاه الجوفٌة(Chemical effect of ground water)  : وهو العمل

المهم للمٌاه الجوفٌة بسبب قدرة هذه المٌاه على اذابة بعض المركبات المكونة لهذه الصخور 

لها  (CO2)ه األرضٌة او الجوفٌة وخاصة المٌاه التً تحتوي على فالمٌا .وخاصة األمالح 

على اذابة كثٌر من المعادن المكونة للصخور مما ٌجعلها اكثر مسامٌة وتنتقل المواد القدرة 

المذابة مع المٌاه الجوفٌة واذا تبخرت هذه المٌاه فوق او تحت سطح األرض ترسبت هذه 

فأذا حدث الترسٌب بٌن مكونات الصخور المفككة او الضعٌؽة الصالبة أدى  .المذابة  نادعالم

اما اذا حدث ترسٌب المواد المذابة فً الشقوق  ذلك الى تماسك الصخر وزٌادة صالبته

 .ٌؤدي لتكوٌن عروق من المعادن المترسبةوالكسور بٌن الشقوق فأن ذلك 
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 :وتشمل هذه التأثٌرات  :(Effect of surface water)تأثٌر المٌاه السطحٌة  -2

a-  وهو تأثٌر األرتفاع واألنخفاض فً مستوي سطح البحر وكذلك حركة الموجات  :األمواج

البحرٌة على السواحل البحرٌة وان مدى تأثٌر األمواج على الساحل البحري ٌتوقؾ على 

 :عاملٌن هما 

 مٌل الشاطئ -1

 طبٌعة الصخور المكونة للسواحل البحرٌة -2

b- تأثٌر األنهار 

c- تأثٌر تٌارات المد والجزر 

 :تأثٌر األمطار -3

a- بسبب قددرتها على تفكٌك الصخور الضعٌفة التماسك ونفل المواد : التأثٌر المٌكانٌكً لألمطار

 . المفتتة اما كمواد عالقة فً مٌاهها او ان تدفعها امامها من اعالً الجبال نحو المنحدرات

b- خاصة على بعض الصخور التً تتأثر باألحماض الخفٌفة التً تتواجد  : التأثٌر الكٌمٌائً لألمطار

فعند سقوط األمطار ٌذوب فً مٌاهها جزء من ؼاز ثانً اوكسٌد الكاربون وثانً  .فً مٌاه األمطار

اوكسٌد الكبرٌت وٌكسبها صفات حامضٌة خفٌفة تعمل على أذابة بعض الصخور مثل الحجر 

 .الجٌري 

 :تأثٌر الصقٌع  -4

ا تجمعت كمٌة من المٌاه تحت سطح األرض او فً تجاوٌؾ بٌن الصخور او تجمعت بٌن حبٌبات التربة اذ 

ثم تجمدت هذه المٌاه نتٌجة ألنخفاض كبٌر فً درجات الحرارة فأنه عند تجمد هذه المٌاه سوؾ ٌزداد 

ربة تؤدي من الحجم األصلً مما ٌؤدي لتولٌد قوة ضؽط كبٌرة على الصخور والت% 10حجمها جوالً 

الجٌولوجٌة من حٌث ولهذه الظاهرة اهمٌة كبٌرة من الناحٌة  لتفكٌك هذه الصخور او دفع سطح األرض

ماتسببه من تفتت فً الصخور خاصة فً سفوح الجبال وتتجمع هذه الفتات فً الودٌان حٌث تتحول الى 

فً مجال الطرق والمطارات اما من الناحٌة الهندسٌة فهذه الظاهرة تهم كل من ٌعمل  .صخور البرٌشٌا 

واألساسات وؼٌرها من اعمال الهندسة المدنٌة اذا كان الموقع المنشأ ٌتعرض ألنخفاض كبٌر بدرجات 

  .الحرارة 

 : تأثٌر الرٌاح -5

ٌتلخص فً قدرة الرٌاح على حمل المواد المفتتة وٌتوقؾ ذلك على السرعة التً تهب بها وٌتناسب حجم 

فأذا اصبحت كتل الهواء المتحركة محملة  .الحبٌبات التً تستطٌع حملها الرٌاح مع سرعة هذه الرٌاح 

صادم بٌن حمولة الرٌاح بالمواد المفتتة اكتسبت قدرة على تفتٌت الصخور نتٌجة لما تسببه من احتكاك وت

واهم الظواهر الجٌولوجٌة التً  .واسطح الصخور التً فوقها الرٌاح مما ٌؤدي ألستدارة اركان الصخور

 .تسببها حمولة الرٌاخ هً الكثبان الرملٌة 
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 : الكثبان الرملٌة 

ت اشكال ممٌزة هً ظاهرة تنتج من فعل تأثٌر الرٌاح وتكون على شكل اكوام كبٌرة من الرمال الناعمة وذا

وتكون ؼٌر مستقرة فً مكان ثابت وانما تكون دائمة الحركة بسبب اختالؾ سرعة واتجاه الرٌاح فوق 

 .اسطحها

ولهذه الظاهرة تأثٌر كبٌر على المنشات الهندسٌة وتسبب مشاكل للمهندس المدنً خاصة فً األماكن 

رمال التً قد ترسبها فوق خطوط السكك ففً المناطق الصحراوٌة تؽمل الرٌاح على حمل ال .الصحراوٌة 

الحدٌد مما ٌؤدي لتعطٌل تلك السكك ولتقلٌل تلك المخاطر ٌجب استخدام طرق مضادة لفعل الرٌاح على 

الجهة التً تهب منها الرٌاح ومن طرق حماٌة هذه المشارٌع من تأثٌر امتداد المشروع المراد حماٌته وفً 

 :الرٌاح هً 

a- ب الرٌاحؼرس األشجار فً جهة هبو 

b-  ان الؽرض من ذلك هً تقلٌل سرعة الرٌاح حٌى  .عمل مصد من الشبك مثبت على قوائم رئسٌة

 .تلقً ماتحمله من رمال 

 :تأثٌر تعاقب األرتفاع واألنخفاض بدرجات الحرارة -6

الصخور وتفككها بسبب اختالؾ فً  الى اضعاؾٌؤدي األختالؾ بدرجات الحرارة بٌن اللٌل والنهار  

 .تمدد المعادن المكونة لهذه الصخور عاملم

 :العوامل العضوٌة -7

كانت بقاٌا نباتات او حٌوانات وٌنتج عن  ٌنتج عن تحلل المواد العضوٌة سواءلهذه العوامل تأثٌر كٌمٌائً  

اما التأثٌر المٌكانٌكً لهذه العوامل  .ذلك زٌادة نسبة األحماض العضوٌة فتزداد قدرتها على تحلٌل الصخور

فأذا ازداد نمو هذه الجذور كبر .  ج عن نمو جذور النباتات خالل الشقوق الموجودة بٌن الصخور ٌنت

  .خور المحتوٌة على هذه الجذورحجمها وذلك ٌؤدي لتكسر الص

 :فعل الجاذبٌة األرضٌة -8

رضٌة وٌنتج عن هذا التأثٌر األنزالق للصخور وذلك عندما تتؽلب القوى الناتجة عن فعل الجاذبٌة األ 

وقد ٌكون األنزالق مفاجئاً كما هو الحال فً انزالق .   على القوى المسببة لألتزان ( وزن الكتل المنزلقة)

وقد ٌكون األنزالق بشكل  وٌؤدي ذلك لوجود اسطح انزالق بٌن كتل الصخور الصلبة كتل الصخور الصلبة

وفً هذه ان تتؽلب على هذه القوى  لألنزالقطٌع األوزان المسببة ى تستتدرٌجً فتتناقص قوى التوازن حت

 .الحالة التوجد اسطح تفصل بٌن الكتل المنزلقة وبٌن باقً الصخر كما هو الحال فً انزالق الكتل الطٌنٌة 

 :وبناء على هذه المعطٌات فأنه ٌمكن تقسٌم األنزالق الى 

تعلو طبقات الصخور  هو األنزالق الذي ٌحدث عندما: (Rock sliding)انزالق الكتل الصخرٌة  -1

فأذا كانت طبقة الصخور تسمح بمرور المٌاه الى الطبقات  طبقات اخرى من مادة رخوة مثل الطٌن
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الطٌنٌة فأن ذلك ٌؤدي لفقدان التماسك بٌن الطبقة الطٌنٌة والصخرٌة وبالتالً حدوث األنزالق 

 .للكتل الصخرٌة بأتجاه مٌل الصخور

هو ألنزالق الذي ٌحدث عندما تزداد نسبة المٌاه فً  : (Clay sliding)انزالق الكتل الطٌنٌة  -2

نتٌجة لسقوط كمٌة كبٌرة من األمطار او تسرب المٌاه لهذه الطبقات فٌحدث التشقق  المواد الطٌنٌة 

 . فً سطح الطبقة وتقل فوة التماسك وٌبدأ المٌل فً األنهٌار تدرٌجٌاً 
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 (Soil)التربة 

هً رواسب او مجموعات ؼٌر متماسكة من الحبٌبات الصلبة التً تكونت بفعل عوامل : (Soil)التربة 

التً تعرضت لتلك  التعرٌة والتجوٌة المختلفة وعلى ذلك فأصل التربة هً انواع الصخور المختلفة

  .لعضوٌة وقد تحتوي التربة باألضافة الى مكوناتها األصلٌة على بعض المواد ا  .العوامل

وتؽطً التربة جزء كبٌراً من السطح الخارجً للقشرة األرضٌة وٌتفاوت سمكها من مكان الخر وفً معظم 

وتكون التربة لكل طبقة متجانسة من ناحٌة  ذات سمك معٌن األحٌان توجد التربة على شكل طبقات متعاقبة

  .لتركٌب المعدنً والحجم الحبٌبً ا

هو المقطع العمودي للتربة والذي ٌوضح سمك كل طبقة من ( : التربةقطاع )مقطع التربة العمودي 

الطبقات المتعاقبة المكونة للتربة والعمق الذي تتواجد فٌه هذه الطبقات وكذلك ٌوضح التكوٌن الحبٌبً لهذه 

 . الطبقات وخواصها الفٌرٌائٌة

 : (Types of soil)أنواع التربة 

 :نواع التالٌة تقسٌم التربة جٌولوجٌاً الى األٌمكن 

عملٌة تجوٌة الصخور ولكن هً التربة التً تكونت نتٌجة :  (Residual soil)التربة المتبقٌة  -1

واهم خواص هذه  .التجوٌة اي ان نواتج التجوٌة سوؾ تبقى فً مكانها  نقل لنواتج عملٌة بدون

 :التربة هً

a-  اسرع من عملٌة نقل الرواسبتتكون هذه التربة المتبقٌة عندما تكون عملٌة التجوٌة للصخور. 

b-  هذا النوع من التربة ٌمثل خواص الصخور األصلٌة المتكونة منها التربة. 

c-  األنتقال من نطاق التربة المتبقٌة الى نطاق الصخور المتجوٌة ثم الى نطاق الصخور النقٌة

 .ٌكون انتقال تدرٌجً 

d-  الخواص الهندسٌة للتربة المتبقٌة(Residual soil) ن التربة الؽٌر جٌدة الى التربة تتراوح م

ذات المواصفات الهندسٌة الجٌدة ولكن على العموم فأن هذه التربة تتحسن خواصها الهندسٌة 

 .مع العمق 

 

هً التربة التً تكونت بسبب عملٌة التجوٌة والتعرٌة :  (Transported soil)التربة المنقولة  -2

المتجوي الى مكان اخر بواسطة عوامل للصخور اي تجوٌة الصخور ثم نقل الفتات الصخري 

 :وٌمكن تقسٌم هذه التربة الى األنواع االتٌة  . النقل التً تشمل المٌاه والرٌاح

a- تربة الرٌاح (Aeolian soil) : ًومن مواصفات هذه التربة ه: 

 هذه التربة نقلت وترسبت بواسطة عامل الرٌاح  -1

 Poorly)تكون ذات تدرج ضعٌؾ (الرٌاح)هذا النوع من التربة وبسبب عامل النقل   -2

graded soil)  

هذه التربة تكون ذات مواصفات هندسٌة ضعٌفة بسبب عملٌة التراص الضعٌفة والتدرج   -3

 .الضعٌؾ 
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 :ٌوجد نوعان لهذه التربة وهما: انواع تربة الرٌاح 

1-Dune sand : This soil type transported by wind and mainly 

composed of fine to medium sand grains with rounded shape .   

2-Loess Aeolian soils : This soil type transported by wind and 

mainly composed of silt size grains with edges shape . 

 

b- تربة الغرٌن (Alluvial soil or Alluvium) : وترسبت بواسطة مٌاه هً التربة التً تكونت

 :خواص هذه التربة هًومن  .األنهار 

او على هذه التربة قدمت من منابع النهر وترسبت فً مكان اخر ضمن نفس مجرى النهر  -1

  .حافة المجرى 

 هذا النوع من التربة ٌحتوي على خزانات المٌاه الجوفٌة -2

 .هذه التربة تحتوي على تؽٌر جانبً افقً للتربة  -3

الخواص الفٌزٌائٌة والحجم الحبٌبً ٌعتمد بصورة رئٌسٌة على سرعة التٌار الماتً لمجرى  -4

 .النهر 

ٌكون تدرٌجً ٌعنمد على التؽٌر فً  (profile of soil)التؽٌر فً المقطع العرضً للتربة  -5

 .سرعة التٌار المائً 

 رى اقلواحجام اخ (sand)والرمل  (gravel)تتكون حبٌبات هذه التربة من الحصى  -6

 .وتكون الحبٌبات الخشنة اقرب لمنبع النهر 

 . ٌحتوي هذا النوع من التربة على مسامٌة عالٌة -7

 

c-  التربة الجلٌدٌة(Glacial soil) :  هً التربة التً تتكون بواسطة حركة الجلٌد.  

d-  التربة العضوٌة(Organic soil) :  هً التربة المتكونة من البقاٌا العضوٌة الموجودة بالكتل

 .الصخرٌة وهذه التربة لها مواصفات هندسٌة ردٌئة 

e-  التربة البحرٌة(Marine soil : 

f- تربة المستنقعات واألهوار: 
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 الخواص الطبٌعٌة للتربة

وفً هذا الفصل سوؾ نتطرق  .وتنقسم خواص التربة الى قسمٌن خواص طبٌعٌة واألخرى مٌكانٌكٌة 

 .للتربة ( الفٌزٌائٌة)للخواص الطبٌعٌة 

 : (Soil phase relationship)أطوار التربة 

 :بصورة عامة توجد ثالث اطوار للتربة وهذه تشمل     

1-Solid particles 

2-liquid 

3-Gas 

الحبٌبات اما مملؤة بالماء  وتحتوي كتلة التربة على حبٌبات صلبة وماء وفراؼات حٌث تكون الفراؼات بٌن

فقط اي مشبعة وبذلك سوؾ تتكون من طورٌن فقط او قد تكون التربة مملؤة بالماء والهواء اي تكون ذات 

التربة من ثالث اطوار وتعتبر التربة مشبعة كلٌاً عندما تكون الفراؼات  كونتتشبع جزئً ففً هذه الحالة ت

ثالث وترتٌبها بٌعٌة تعتمد على النسب المئوٌة لهذه المكونات الان خواص التربة الط .كلهل مملؤة بالماء 

  .باألضافة الى عوامل اخرى مؤثرة على خواص التربة 

 : كما فً األشكال النالٌة (اطوار تانربة) ٌمكن تمثٌل المكونات األساسٌة الثالثة للتربة

 

Figure: Shows Soil Phase Relationships 
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 :  (Mass – Volume Relationship)الكتلة  –عالقات الحجم 

 :الحجمٌة ٌمكن تمثٌل التربة كما فً الشكل   -لؽرض الحسابات الخاصة بالعالقات الوزنٌة      

 

Figure : Block diagram – three phase of a soil element 

 

Volumetric Relations : 

There are different relations between different volumes of soil sample 

constituents. Three volumetric relations are useful in geotechnical engineering 

that can be determined directly from the phase diagram presented in previous 

figure: 

1-Void ratio (e): The ratio between the volume of voids and the volume of 

soil grains and expressed as: 

Void ratio (e)= 
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒗𝒐𝒊𝒅𝒔 (𝑽𝒗)

 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬 (𝐕𝐬)
 

(e)  =
 (𝑽𝒗)

 (𝐕𝐬)
 

 Where : Vv= volume of voids 

                 Vs= volume of solid grains 
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2-Porosity (n) : The ratio between the volume of voids and the total 

volume of sample and expressed as: 

 ×100%Porosity (n)= 
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒗𝒐𝒊𝒅𝒔 (𝑽𝒗)

 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞
 

 ×100%(e)  =  
 (𝑽𝒗)

 (𝐕)
 

 Where : Vv= volume of voids 

                 V= total volume of sample 

 

3-Degree Saturation (S): The ratio between the volume of water and the 

volume of voids and expressed as: 

   ×100% Degree Saturation (S)= 
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 (𝑽𝒘)

 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐯𝐨𝐢𝐝𝐬(𝐕𝐯)
 

 ×100%(S)  =  
 (𝑽𝒘)

 (𝐕𝐯)
 

 Where : Vw= volume of water 

                 Vv= volume of voids 

If the (S)=0% the soil is completely dry 

           (S)=100% the soil is fully saturated 

 

 

Mass Relatios : 

   The most important mass relationship is the water content (W%). 

Water Content (W%): The ratio between the mass of water (Mw) in the 

voids to the mass of solid grains or dry soil (Ms): 

×100% Water content (W%)= 
𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 (𝑴𝒘)

  𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟𝐝𝐫𝐲 𝐬𝐨𝐢𝐥 𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝 𝐠𝐫𝐚𝐬𝐢𝐧  𝐌𝐬  
 

 

     ×100%   (W%)  =  
 (𝑴𝒘)

 (𝐌𝐬)
 

The water content, which is usually expressed as a percentage. The natural water 

content (W%) for most soils is well under 100%. 
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The Mass or weight – volume Relations : 

1-Density,( ƿ, ): 

 Another very useful concept in geotechnical engineering is density (or , 

unit weight) which is expressed as mass per unit volume. 

There are may be defined as the total or bulk density, moistur density, dry 

density, saturated density, the density of the particles, solid density, and 

density of water. Each of these densities or unit weight can be defined by 

the equation: 

Density =
𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆 (𝑴)

  𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 (𝐕) 
  =gm/cm3=kg/m3=KN/m3 

 

 

2-Specific Gravity (Gs): 

    The specific gravity of substance (material) is defined as the ratio of its 

mass is air to the mass of an equal volume of water at reference 

temperature,(4C⁰). The specific gravity of a mass of soil (including air, water 

and solids) is termed as bulk specific gravity (Gm). 

 

Specific Gravity (Gs) =
𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅

  𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 
   

 

  

Q1: 

  

 

  Q3: 
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 Particle size and engineering soil)التوزٌع الحجمً للحبٌبات والتصنٌف الهندسً للتربة 

classification ):                                                                          

حسب  مختلفةتصنٌؾ التربة ٌهدؾ الى معرفة أنواع التربة ونسب توزٌعها وتصنٌفها الى مجموعات 

  .صفاتها الهندسٌة 

 :والتربة بصورة عامة تتكون من واحد من المكونات او خلٌط من عدة مكوتات الظاهرة فً الجدول التالً

  

Clay  Silt  Sand  Gravel  

F M C F M C F M C F M C  
 0.0002 0.0006 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 

 

Where the C,M,F stand for coarse, medium, and fine respectively, and the 

particle sizes in millimeter. 

 :هندسٌاً الى األنواع التالٌةمن خالل استخدام ذلك الجدول تستطٌع ان نصنف التربة 

1-Coarse – grained soils: include 

a-gravel 

b-sand 

2-Fine – grained soils: include 

a-silt 

b-clay 

c-organic soil 

  (Classified of fine – grained soil)تصنٌف التربة الناعمة


