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 ربما تتداخل الحروف و الكلمات 

 و ربما يعجز اللسان عن التعبير 

 ولكن القلب دائما يكون االصدق

 فلكم مني كلمات نسجها القلب لكم

 

 

 أتمنى من هللا عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية 

 شكرا لكم على ما قدمتموه لي من 

 أحاسيس نابعة من قلوبكم 

 و دام هللا عزكم و دام عطائكم

 اسمحو لى ان اهديكم 

 هذة الكلمات 

 

 

 أي كالم شكر يوفيكم حقكم ؟؟

 . أي قلم سيجرؤ على كتابة أسمائكم ،، حروفي خجلى أمامكم

 . فأنتم أخوتي في نصحهم ،،أصدقائي في دعمهم ،، أحبائي في حنانهم

 . انتم عونى عندما احتجت إليكم ،، وما زالتوا هنا كي ال أحتاج لغيركم

الذين لم ولن أنساهم أبدا ..ً  يساتذتانتم أ  

 لكم مني 

 

                    كل الشكر والتقدير 

 ... والعرفان واالمتنان
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 واالهداء بطاقة الشكر

في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات 

 ... تتبعثر األحرف وعبثاً أن يحاول تجميعها في سطور 

سطوراً كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نهاية المطاف إال قليالً من الذكريات 

 ............. وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا

 ب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار الحياة فواج

 ونخص بالجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا و

 وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا 

 ونتوجه بالشكر الجزيل إلى  لفنون الجميلةإلى األساتذة الكرام في كلية ا

 

 ة/ هدي عزامكتورالد
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 المحتويات

 فهرس المواضيع
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 فهرس االشكال
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تعريف بأنواع االساسات المختلفة ومزايا وعيوب كل نوع منها ، وكيفية اختيار النوع ال: الهـدف 
بناءًا على الخصائص الهندسية للتربه ، وبالتالي تصميم األبعاد المناسبة المناسب لتربه الموقع 

 .لألساس الذي تم اختياره

  

تحليل أساسات  -فحص التربه وعالقتها بأنواع االساسات  -اختيار نوع االساسات : التوصيف
 -نات القيسو  -الخوازيق  -السدود المؤقتة لحجز المياه  -المنشآت المختلفة بعد استقرارها 
 .زيارات ميدانية - األعمال الترابيه -القواعد 

  

-مقدار تحمل التربة  -االساسات الضحلة  -المجسات االرضيه وتقارير الموقع  :المفردات
االساسات ذات التحميل خارج محورها  -معامل األمان  -قانون "ترزاغي" لحساب قوة التحمل   

 -االساسات بمعلوميه هبوط وانضغاط التربه  تصميم -  هبوط االساسات الضحله -الرئيسي 
 - مقدار تحمل التربة تحتها -االساسات البش : أنواعها الشائعه  -تجربة التحميل الحقلي 

الخوازيق ، حاالت استخدامها ، أنواعها وخواصها  -االساسات شبة العائمة ، تصاميها اإلنشائية 
الطبيعة ، ميكانيكية انتقال األحمال خاللها ، اإلنشائية ، تقدير طول الخازوق ، تنفيذها على 

قوانين حساب مقدار تحملها ، هبوط الخوازيق ، مقاومة سحبها ، قانون طرقها داخل التربة ، 
اختبارات تحميل الخوازيق ، كفائة الخوازيق المجتمعة ، مقدار هبوط مجموعة الخوازيق الهبوط 

جموعة الخوازيق ، اإلحتكاك السطحي السالب الفوري لمجموعة الخوازيق ، مقدار تحمل سحب م
 ، مالحق اختبارات التربة. ، القيسونات ، زيارات ميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 كيقية أختيار االساسات طبقا لنوع التربة-:موضوع البحث                            غدير محمود  -:الباحث

 

 INTRODUCTION  -المقدمة:

أدى النمو المتزايد للحركة العمرانية وتطور نظم اإلنشاء إلى ارتفاع المبانى واألبراج 
لى زيادة التكلفة االستثمارية  لهذه المنشآت وقد استتبع وجود عدد كبير من بطريقة ملحوظة وا 

األدوار مختلفة االستخدام سواء التجارية أو اإلدارية أو السكنية فى هذه المنشآت، وجود عدة 
أدوار تستخدم كبدرومات تحت األرض لخدمة هذه المبانى الشاهقة حتى وصل العدد الى سبعة 

 أدوار تحت سطح األرض.

األرضية من العوامل المهمة والجديرة بالدراسة أثناء تنفيذ  ويعتبر ارتفاع منسوب المياه
األجزاء تحت األرضية من المنشآت، حيث يتطلب ذلك تخفيض منسوب هذه المياه أثناء التنفيذ 
باإلضافة إلى سند جوانب الحفر، وهما من العناصر ذات التكلفة المرتفعة أثناء التنفيذ إال أن 

ن المنشأ تحت األرض مغمورة فى المياه الجوفية بعد انتهاء العامل األهم هو وجود أجزاء م
 تنفيذها.

وقد أدت المشاكل الناجمة عن تسرب المياه األرضية خالل العناصر الخرسانية وتأثيرها 
سلبًا على كفاءتها إلى زيادة وتقدم األبحاث فى مجال عزل وحماية العناصر تحت األرضية 

والذى نتشرف أن للمنشآت من التأثير الضار للمياه المحيطة بها، وهى مجال تخصصنا الدقيق، 
 . البحث نقدمه فى هذا

قد قمت بتقسيم البحث الي شقين أساسين الشق االول يتناول االساسات بتعريفاتها 
المختلفة واتصنيفاتها وتنفيذها وكيفية عزلها ومشاكلها  والشق الثاني يتناول نوعيات التربة 

 .واختباراتها وطرق الجسات وكيفية تنفيذها 
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 األساسات-الباب االول :
 االساسات.تعريف 1

األساسااات هااي القاعاادة الساافلى لمنشااأة هندسااية أو بناااء، ومهمتهااا نقاال حمااوالت البناااء إلااى 
التربة وضمان ارتكازه على األرض ارتكازًا ثابتًا. وتكون األساساات فاي العاادة مدفوناة فاي األرض 

وقادرة تحملال الترباة.  التصاميمعلى عماق مناساب للتأسايس ياتم اختيااره تبعاًا لناوع المنشاأة وأسالوب 
ويجاااااب أن تتاااااوافر فاااااي ترباااااة التأسااااايس الشاااااروط األربعاااااة التالياااااة: المتاناااااة، كاااااي ال تحااااادث فيهاااااا 
انحطاطااااات بتااااأثير حمااااوالت المنشااااأة المنقولااااة إليهااااا باألساسااااات. والتااااوازن، كااااي ال تحاااادث فيهااااا 

رة. والثبااات، كاااي ال انزالقااات نتيجااة انزيااال الكتااال الترابيااة فيهااا أو انهيارهااا عنااادما ال تكااون مسااتق
تحااادث فيهاااا انجرافاااات أو فجاااوات داخلياااة بتاااأثير حااات الميااااه فيهاااا. واالساااتقرار، لااائال تحااادث فيهاااا 

 فيها. « الحراري المائي»تغيرات وتشوهات كبيرة في حجمها بتأثير الرطوبة والنظام 

مااق ويتطلب ضمان هذه الشروط في تربة التأسيس النزول أحيانًا بمنسوب التأسيس إلى أع
كبياارة جاادًا، أو يتطلااب معالجااة خاصااة للتربااة بتثبيتهااا أو عزلهااا عاان الرطوبااة، أو يتطلااب أحيانااًا 
اختيار طراز أو نوع خاص لألساسات. ومن هنا فإن دراساة الترباة الماراد التأسايس عليهاا، لتحدياد 

ساااس خواصاها ومواصاافاتها بالتحرياات الحقليااة، عملياة ضاارورية ال غناى عنهااا قبال تحديااد ناوع األ
وتصاااميمه لألبنياااة والمنشااااآت الضاااخمة. أماااا األبنيااااة العادياااة فتصااامم أساساااااتها مسااابقًا، وتوضااااع 
اشتراطات ومواصفات لتربة التأسيس يتم ضامانها بالبحاث عان العماق الاذي ياوفر ذلاك، وكال هاذا 
يجعاااال تصااااميم األساسااااات وتنفيااااذها ماااارتبطين ارتباطااااًا وثيقااااًا بعلاااام ميكانيااااك التربااااة الااااذي يعنااااى 

 التربة ومواصفاتها.   صبخوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3284&vid=14
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3284&vid=14
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 -انواع االساسات:

 
 Foundations   -األساسات  فى المباني: .1.1

 لكل نوع من المبانى  نوع من األساسات  فالمبانى  الهيكلية والفراغية  لهما أساسات منفصلة.

  Function of foundation:األساساتوظيفة  .1.1

 . ىينهار المبن ىال تنهار ويحدث بها تصدع وبالتال حتىإعادة  توزيع األحمال على التربة 

 Soilالتربــة : .1.1

 طينية(. –رملية  –قوية  –تتكون من طبقات حسب التكوين الجيولوجي لها . )تربة ضعيفة 

  Natural Properties of soilالخواص  الطبيعية للتربة : .1.1.1

تحتويها التربة  المواد الصلبة التىكثافة  –درجة التشبع بالمياه  –نسبة الفراغات  –الوزن النوعى 

خواص اللدونة  -لمكونات التربة المفككة )مثل الرمل(   sieve analysisالتدرج الحبيب   -

 للتربة المتماسكة  )تربة طينية وطميية(.

  Soil Investigationفحص التربة :  .1.1.1

 موجودة فى طبقات التربة  أو عينات سليمة  )كما هى  استخراجيتم فيها  العملية  التى هى

 الطبيعة( منها الختبارها بالمعمل  وتحديد خواصها  الطبيعية والميكانيكية. 

عينات من   واستخراجويتم ذلك عن طريق عمل جسات بطريقة ميكانيكية  أو يدوية   

وحفظها   األجهزةالتربة  من كل متر طولى بواسطة أجهزة خاصة ويتم تفريغ العينات من هذه 

كانت العينات  غير سليمة )مختلفة(  أو تغليفها  إذاأكياس  من البالستيك  المحكمة الغلق  فى

جراءالمعمل  كانت العينات  سليمة لالحتفاظ بنسبة الرطوبة فيها لحين اختبارها فى إذابالشمع   وا 

 تجارب عليها 
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 :ىومن خالل فحص التربة يمكن التعرف عل

 

وتؤخاذ عيناات منهاا لتحليلهاا   Ground water level منسوب المياه الجوفية : (1)

تعماال  كيماويااًا  ولتحديااد أنااواع األمااالل  الضااارة بالخرسااانة مثاال الكبريتااات  التااى

علااااى تآكاااال األساسااااات وكلوريااااد  الصااااوديوم  الااااذى يساااابب صاااادأ الحديااااد  فااااى 

 الخرسانة المسلحة . 

) بعااده عاان سااطح األرض( Foundation Level األسدداستحديددد مسددتو   (2)

 اإلجهااادتتحملاه التربااة وبعاده يحاادث االنهياار(  )  إجهااادوجهاد التأساايس )أقصاى 

 .واألسمنت األساسوحدة مطلقة(  وتجديد  نوع 

للمنشأ  نتيجة تحميله  على  Expected settlementحساب الهبوط المنتظر  (3)

 إذاكااان  التحمياال كبياار علااى التربااة وقلااياًل  إذاالتربااة  ويكااون هااذا الهبااوط  كبياارًا 

كاان التحميال  قلياال علاى التربااة  ويجاب أن يكاون هااذا الهباوط أقاال مان المساامول 

 ى المبني.به فى المواصفات حتى ال يحدث  تصدعات وشروخ ف

وفى حالة  عدم التمكن  من الحصول على  عينات سليمة  من التربة تجرى  فى الموقع  -

ستاتيكى )جهازى اختراق( لتحديد إلاختبارات  حقلية لمقاومة  اختراق  المخروط الديناميكى  وا

 مدى كثافة التربة وجهد التحميل.
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 األساسات فى المبانى  .1

 أنواعها : .1.1

   Shallow Foundationأساسات سطحية : (1)

منسوبها قريب من سطح األرض  وال يزيد عن ثالثة أمتار ويستعمل هذا النوع مان  

 للتربة  ذات الطبقات  القوية القريبة من سطح األرض.  األساسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Deep Foundationأساسات عميقة : (2)

تسااتعمل  عناادما تكااون  طبقااات التربااة  القريبااة ماان سااطح األرض  ضااعيفة وتكااون  

 . األحمال  عليها كبيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الترباة  إلاىأعمااق  كبيارة حتاى نصال  إلاىننازل   األمان واعتباراتأحيانًا  ألهمية  المنشأ

 القوية.

 تربة قوية

 

عمق التأسيس ال 

 تربة ضعيفة

 تربة قوية

 متر 8عمق التأسيس يبدأ من 
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 Shallow Foundation  السطحية :  األساسات  .3

 

 

  Strip footing underأساسات  شريطية أسفل  مبانى الحدوائط الحاملدة : .3.3

LBM walls 

 *         ونالحاااظ كااااذلك  أن األسااااس  ماااادرج   1:  2أو  ه 06نالحاااظ  أن الزاويااااة

 .األساسوالجزء داخل الهرم الجزء الفعال من 

  سم من الخرسانة العادية  أسفل بعض األساسات  الشاريطية وهاى 11نالحظ وجود طبقة

 بهدف النظافة ولتفادى  اختالط حديد  التسليح بالتراب والرمال. 

  األشرطة أسفل  مبانى الحاوائط الحاملاة  ياتم فيهاا التصاميم  علاى حساب قواعاد الخرساانة

 المسلحة. 
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 أسفل المبانى الهيكلية :  أساسات .3.2

Foundation under skeleton type structures 

 

 Isolated Footingsالقواعد المنفصلة : .3.2.3

 

 وهى مربعة  أو مستطيلة  وتتكون من جزئين:

 الجزء العلوى  من الخرسانة المسلحة 

  الجزء السفلى من الخرسانة العادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرسانة عادية

 

 خرسانة مسلحة

 

 عمود أو رقبة عمود

 
 ميدة أو سمل
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   Reason for using plain concreteسبب استخدام الخرسانة العادية

 سفل قاعدة العمود. أجهادات على التربة لإلللحصول على توزيع منتظم   (1)

تااوفير حجاام الخرسااانة المساالحة المطلوبااة للقاعاادة  ممااا يقلاال ماان التكاااليف )ثماان  (2)

 ثمن  الخرسانة العادية(.مرات  4 الخرسانة المسلحة   
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 Combined Footingsالقواعد المشتركة : .3.2.2

فااى   اإلجهااادتلجااأ للقواعااد المشااتركة  عناادما يحاادث تااداخل  بااين القواعااد المنفصاالة  حيااث يكااون 

 مضاعف. إجهادمنطقة  التداخل 

  القواعد المشتركة عبارة عن قاعدة تضم عمودين أو أكبر ونقطة عمال محصالة العماودين

منتظمااًا عاال التربااة )نسااتخدمها   إجهاااداتنطبااق علااى مركااز مساااحة القاعاادة ممااا يعطااى  

 بداًل من القواعد المتداخلة(.

  القواعد المشتركة عبارة عن قاعدة تضم عمودين أو اكبر ونقطة عمال محصالة العماودين

منتظماًا علاى الترباة )نساتخدمها   إجهااداتنطبق  على مركاز مسااحة القاعادة  مماا يعطاى  

 بداًل من القواعد المتداخلة(.

  نضااااامن توزياااااع مناااااتظم   فإننااااااعلاااااى مركاااااز المساااااتطيل   محصااااالة األحماااااالعنااااادما تقاااااع

 واألحمال على التربة.  داتلإلجها
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 Function of combined footingsالقاعدة المشتركة :من رض الغ

 .الحفاظ على قوة تحمل التربة .1

 تقع على مركز المستطيل. المحصلةجعل  .2

ونلجأ إليها   Trapezoidalقد تكون القاعدة المشتركة  على شكل شبه منحرف  .3

 القواعد ببعضها. تداخل لمحدد وفى حالة احتما   Lعندما يكون الطول 

 

 Combined Footings:قاعدة الجار القواعد المشتركة  .1.1.1

األوتاد: وهي أساسات عميقة يتم اللجوء إليها للوصول إلى منسوب التربة العميقة الصالحة 
للتأسيس عليها. وتصنع األوتاد من الخشب أو المعدن أو الخرسانة، وتصنع األوتاد الخشابية مان 
د أطرافهاااا بنعااال  خشاااب الااازان أو الااادردار أو األرز، وتااادق فاااي الترباااة باااآالت خاصاااة بعاااد أن تااازول

 (. 3طي معدني يمنع تآكل رؤوسها عند الدق )الشكلمخرو 

أمااا األوتاااد المعدنيااة فتكااون فوالذيااة علااى شااكل أنابيااب أو يكااون لهااا مقاااطع ضااخمة علااى 
 حولها.  الخرسانةتدق في التربة أو توضع في حفر لألوتاد وتصب  Hشكل 

العادياااة أو المسااالحة أو قاااد تكاااون مسااابقة  الخرساااانةوأماااا األوتااااد الخرساااانية فقاااد تكاااون مااان 
 المسبقة اإلجهاد.  الخرسانةو من الصنع أو مصبوبة في الموقع نفسه أ

تحفر أماكن األوتاد الخرسانية المصبوبة في المكان نفسه بحفارات خاصة، وتوضاع أحياناًا 
تكاون الترباة رخاوة أو مشابعة بالميااه ومان ثام ياتم إنازال قمصان حماية معدنية حول األوتاد عندما 

هيكاال التسااليح المعاادني للوتااد وبعااد ذلااك تصااب خرسااانة الوتااد ويسااحب قماايص الحمايااة إن وجااد 
 (. 4)الشكل

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5309&vid=14
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5309&vid=14
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5309&vid=14
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5309&vid=14
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5309&vid=14
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5309&vid=14
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  المكانالمصبوب في  ( مراحل تنفيذ الوتد4الشكل )

وتزود رؤوس األوتاد الخرسانية المسبقة الصنع أو المسابقة اإلجهااد بقالناس مسالحة تطاوق 
الرؤوس التي تتعرض للدق، وتدق هذه األوتاد باآالت ذات مطاارق خاصاة، وتسالح لتتحمال القاوى 
قامااة  واإلجهااادات الناجمااة عاان نقلهااا وحملهااا ودقهااا إضااافة إلااى حمااوالت المنشااأة عنااد تركيبهااا وا 

 البناء. 

   

  

  األوتاد من ( مبنى يرتكز على مجموعات حزم5الشكل )
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ترتكااز الاارؤوس الساافلية لألوتاااد علااى تربااة التأساايس الصااالحة وتجمااع فااي العااادة عاادة أوتاااد 
متقارباااة فاااي حزماااة تغطيهاااا قبعاااة، وترتكاااز قاعااادة المنشاااأة، علاااى مجموعاااة مااان حااازم األوتااااد هاااذه 

 (. 1)الشكل

وقااد تكاااون األوتااااد فاااي بعاااض األحياااان مغاااروزة فااي الترباااة غااارزًا ماااائاًل، وتكاااون فاااي معظااام 
 األحيان شاقولية. 

الركااائز: وهااي أساسااات عميقااة تتااألف ماان كتاال خرسااانية كبياارة تقااوم بنقاال حمااوالت المنشااأة 
 (. 0إلى التربة )الشكل

دما تكااون تربااة التأساايس وتنفااذ الركااائز غالبااًا للتأساايس فااي قيعااان األنهااار والبحااار، أو عناا 
الكتاال   الصااالحة مغمااورة بالمياااه، وتسااتخدم صااناديق الهااواء المضااغوط للحفاار وصااب الركااائز ماان

 الخرسانية غير المسلحة. 

   

  

  

   حفرة محمية في( إنشاء ركيزة 6الشكل )
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: وهااي أساسااات تقااام لمنشااآت خاصااة مثاال ناطحااات السااحاب وبعااض األساسددات الخاصددة
المنشاآت الصااناعية الضااخمة ومباااني المفاااعالت النوويااة ومنصااات التنقيااب عاان الاانفط فااي البحاار 
والمااداخن العاليااة وأساسااات اضالت الضااخمة وغيرهااا. ولاايس لهااذه األساسااات طااراز معااين مساابقًا، 

بيتهااا بحقنهااا بااالمالط اإلساامنتي أو الجصااي وتاادعيمها وتحتاااج فااي الغالااب إلااى تاادعيم التربااة وتث
جانبيااًا، وتحتاااج كااذلك إلااى دراسااة مستفيضااة ومعمقااة للتربااة جيولوجيااًا وهاادرولوجيًا. وفااي بعااض 
األحيان تكون كتلة األساسات الخاصة خليطًا من األوتاد والحصائر والركائز واألساسات المنفاردة 

 لفة. بهيئات مختلفة وعلى مناسيب تأسيس مخت
 

  Raftاللبشدددات(  الخرسدددانية:–الفرشدددات الخرسدددانية )الحصدددائر  .3.3.2

foundation  

عبارة عن قاعدة  مشتركة كبيررة تمر   جميرع أعمردة وتصرم  بحيرز ترتكرز ن طرة عمرل            

محصررلة جميررع األعمرردة علررى مركررز مسرراحة اللبشررة )الفروررة الخرسررانية( ونلجرر   سررتعمال هررذ  

مررن مسرراحة  %66الفروررات عنرردما تزيررد مجمررو  مسرراحات  ال واعررد المنفصررلة والمشررتركة عررن 

 المنش .
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  أنواع الفرشات :

 isolated RC footings)أ( قواعد خرسانة مسلحة منفصلة على فرشة خرسانية عادية:

on PC raft  

 قواعدتساعد فى عملية توزيع األحمال  على ال داتتحتوى على مي
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   RC raft )ب( لبشة مسلحة

 

 

  inverted floor )جـ( سقف مقلوب
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     Deep Foundationالعميقة  األساسات  .4

 :Pilesالخوازيق 

الطبقات القوية من  إلىهى عبارة عن أعمدة تقام داخل التربة وتقوم بنقل أحمال األعمدة       

 .دة عن سطح األرضيالتربة  البع

 

 أنواع الخوازيق :

 .خوازيق  إزاحاااةdriven piles 

 .خوازيق تفريااااغbored piles 

 

 driven piles:اإلزاحةخوازيق  .4.3

 التربة. بإزاحةسميت كذلك ألننا نقوم بدفع الجسم داخل التربة ويقوم الجسم  
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 خطوات تجهيزه:

 ىيتم تثبيت الخازوق فى التربة  ويتم الدق عليه باستخدام  ثقل معدن. 

 .نالحظ أن وزن الخازوق  يكون على حسب حجمه 

  يساابب تهشاامًا فااى الاارأس  ولااذلك يوضااع طربااوش أو عمليااة الاادق علااى رأس الخااازوق قااد

 عمة على رأس الخازوق.

 

 driven precast piles : سابقة التجهيزإزاحة خوازيق  .4.3.3

A -   مان خشاب قاوى معاال  ضاد خشدبإزاحة سابقة التجهيز مدن الخوازيق  :

أجاازاء( أو  إلااىالتسااويس  والرطوبااة وقطاعااات إمااا مربعااة )ماان جااذع  شااجرة مقساام 

 (زئةمستديرة )جذع  شجرة دون تج

  مما يؤدى   األحجارالصلبة مثل  األجسامعند الدق  تكون عرضه لالصطدام  ببعض

 .فى الطرف السفلى تفتيت القمة المدببة  فنقوم بعمل تلبيسة معدنية إلى

 
 
 

B -   .توضع الخوازيق على شكل مجموعات أسفل األعمدة 
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C -   صدددلب: تسدددتعمل فدددى إنشددداء مدددن الإزاحدددة سدددابقة التجهيدددز خوازيدددق

 المحطات  أو المنصات البحرية للبحث عن البترول.
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D -   إزاحة سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحةخوازيق 
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 cast in situ concrete pilesخوازيق مصبوبة فى الموقع:  .4.3.2

 :Vibroفبرو مصبوبة فى الموقع بطريقة خوازيق 

ار مختلفة ولها شفة من أعلى أقطارها قطرغة بأاافاورة من الصلب مااماسارة عن ااعب

سم )من الحديد(   2سم أطوالها متعددة وسمك جدارها ال يقل عن 06-46من 

 حتى ينتهى عمرها وتسد من أسفل بقدمة من الحديد الزهر. مراتوتستعمل عدة 

 ى ال تصاب الخرساانة بحياث يكاون معاادل الصاب   معادل خلاع الماساورة حتاا

 يحدث انفصال.

  تختبااااار عاااااادة جمياااااع خوازياااااق المبناااااى باساااااتخدام الموجاااااات الفاااااوق صاااااوتية

الكتشاف  انفصال الخرسانة  وفى حالة اكتشاف  ذلك يعااد تصانيع خاازوق 

 .آخر بداًل من التالف
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 bored piles (allغ: كلها مصبوبة فدى الموقدع :ـــريـــفـــتـــق الـــوازيـــخ  .4.2

cast in situ) 

يتم عمل حفر فى التربة بوسائل متعددة مثل تدخيل ماسورة بالضغط الهيدروليكى  ثم  

 تفريغها ثم يتم  صب الخرسانة داخلها أو يتم تدخيل بريمة داخل التربة.

 : Binoto Pileخوازيق بنوتو 

  يحدث فروق فى الضغط وتحدث الفوارة )الخلخلة(  األرضيةنتيجة  وجود المياه

و أتكوين  كهوف فى كعب الخازوق  ولذلك تضاف المياه  إلىالتى تؤدى 

 .بنتونايتال

   وكااذلك تحماال  لألحماااليااتم حساااب قطاار الخااازوق  علااى حسااب تحماال القطاار

 .التربة
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 نوع آخر من األساسات : .5

  Roman footing:ىسكندراناإل اآلبار

طبقااات التربااة القويااة  إلااىعمااق يصاال  إلااى دممتاادة أساافل العمااو  أسااطوانيةهااى عبااارة عاان قاعاادة 

تربااة انحداريااة   إماااعناادما تواجااه تربااة  غياار صااالحة  للتأساايس  وهااى  ىسااكندراناإل اضبااارتسااتخدم 

وتنهار المبانى  فوقها والمياه قاد تاأتى   -تتفكك وتنهار  بأنهاالمياه  إليهاوانهيارية  )عندما تصل 

او انتفاشااية )نااوع ماان الطااين  ماان الصاارف الصااحى ورش الحاادائق وتساارب المياااه  ماان المواسااير(

حبيباته رفيعة صلب وقوى عند الجفاف وال يمكن حفره وعند التعرض للميااه يصابح طرياًا ويناتفش 

وفاتح   إغاالقصاعوبة  (2حدوث  شروخ فى المبانى  ) (1رفع المبانى وبالتالى ) إلىوذلك يؤدى 

 مياه. والشبابيك  نتيجة رفع عمود أكثر من عمود نتيجة وجود ال األبواب

 

حركااة فاى الهياكال وتشاوه فاى الفتحااات  إلاىوهكاذا فاإن هاذه الترباة  الغياار صاالحة للتأسايس تاؤدى 

 .ةولذلك تلجأ  لآلبار  البعد عن هذه الطبق

  الطبقاة الرملياة  إلاىيتم رش المياه على التربة ثم يتم الحفر ويتوالى رش المياه والحفر حتى نصال

او الصخرية  ثم يتم صب خرسانة عادية ويتم تركيب قاعدة منفصلة من الخرسانة المسلحة علاى 

 متر من سطح األرض .  2بعد 

  والمبااانى لااذلك البااد ماان دراسااة   األساساااتنالحااظ ممااا ساابق أن المياااه  تمثاال أكباار خطاار علااى

 ية فحص التربة.عمل أثناءسلوك التربة الجافة عند مهاجمتها  بالمياه 
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   تقنية تنفيذ األساسات

أو الحجر أو  الخرسانةتتضمن أعمال تنفيذ األساسات، إضافة إلى تنفيذ األساس نفسه من 
غيره، أعمااًل تحضيرية تشمل حفر التربة وتدعيم جوانبها عند اللزوم، وتشمل فاي بعاض الحااالت 

ادة، عنااد تنفيااذ األساسااات السااطحية، وعاازل األساااس عنهااا. ويكتفااى فااي العاا المياااه الجوفيااةضاا  
بإزالاة الترباة الزراعياة للوصاول إلاى منساوب التأساايس إال إذا كانات الترباة ضاعيفة فياتم الحفار إلااى 

يااتم تنفيااذ  المياااه الجوفيااةعمااق التأساايس المناسااب. وعناادما يكااون منسااوب التأساايس فااوق منسااوب 
حفار مكشاوفة مان دون تاادعيم ماع إعطااء جوانبهااا ماياًل خفيفاًا لمناع االنهيااارات، أو ياتم تنفياذ حفاار 
مدعمااة بالتصاافيح عناادما يكااون العمااق كبياارًا والتربااة ضااعيفة. أمااا عناادما يكااون منسااوب التأساايس 

فيجب تدعيم جوانب الحفرة بصفائح تدعيم معدنية تغرز في الطبقات  المياه الجوفيةتحت منسوب 
 (، وتض  المياه عند المباشرة في تنفيذ جسم األساس. 7الكتيمة )الشكل 

   

 

  

  

لتدعيم جوانب  الصفائح المعدة مقاطع( بعض 7الشكل )
  الحفريات العميقة

  

وعندما ال يتم، في بعض الحااالت، تادعيم جواناب الحفارة يلجاأ إلاى إغراقهاا بطاين غضااري 
 يدخل في التربة المحيطة ويمنع انهيارها المحتمل.  1.7كثافته نحو 

وأحيانًا يتم اللجوء إلى تجميد التربة المحيطة بحفرة األساس بإمرار مياه من كلور الكالسيوم 
م، فاااي أنابياااب تجمياااد، علاااى الترباااة الجانبياااة لمناااع انهيارهاااا بالتجمياااد. وأخيااارًا تحقااان 262-بدرجاااة 
)ماادة إسافلتية(  bitumenالجانبية للحفرة أحيانًا بمالط إسمنتي رقيق أو بماادة البيتاومين  الجدران

  أو سيليكات الصوديوم لتدعيمها ومنع انهيارها.
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أماا األساسااات العميقاة مثاال األوتااد والركااائز فتصاب أو تاادق فاي التربااة الجافاة أو المغمااورة 
بالماء من دون إجاراء أي حفرياات حولهاا. ويساتخدم فاي بعاض الحااالت صاندوق خااص لتنفياذها 

 تحت الماء. 

وتحفاار األساسااات فااي التاارب العاديااة بالحفااارات العاديااة، أمااا عناادما تكااون األرض صااخرية 
فيتم اللجوء إلاى المثاقاب اضلياة أو المثاقاب الدورانياة العاملاة بضاغط المااء أو اساتعمال المتفجارات 

 في بعض الحاالت. وتحفر أماكن األوتاد والركائز بآالت خاصة. 

   أشكال التأسيس

إن العالقاة المباشاارة باين منسااوب التأساايس )منساوب أساافل األساااس( ومنساوب طبقااة التربااة 
الصاااالحة )المنساااوب الاااذي اليجاااوز التأسااايس فوقاااه( ا وهاااي الطبقاااة التاااي تحقاااق شاااروط المتاناااة 

إن هاااذه العالقاااة هاااي التاااي تحااادد شاااكل التأسااايس ضااامن األشاااكال  -واالساااتقرار والثباااات والتاااوازن 
 تالية: الرئيسة الثالثة ال

 التأسيس مباشرة على تربة صالحة: هناك حالتان رئيستان لهذا الشكل: 

   

  

 

  

حفرة تأسيس ألساس منفرد  (8الشكل )
  منسوب المياه الجوفية فوق
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أن يكون منسوب التأسايس أعلاى مان منساوب الميااه الجوفياة: وفاي هاذه الحاال ياتم  األولى
تنفيذ الحفر حتى الوصول إلى التربة الصالحة وبعدها يصب األساس الخرساني أو يبنى األساس 
الحجري وترفع عناصره )أعمدة أو جدران( حتاى منساوب األرض الطبيعياة التاي ياتم انطالقاًا منهاا 

 أة أو البناء ومن ثم رفعه. تنفيذ أرضية المنش

وفاااي العاااادة، عنااادما اليتجااااوز عماااق الحفااارة خمساااة أمتاااار تنفاااذ الحفااارة مكشاااوفة باااال تااادعيم 
ذا كااان عمااق الحفاار ماان خمسااة أمتااار إلااى عشاارة تجعاال جوانااب الحفاارة المكشااوفة علااى  جااانبي. وا 

 (.0شكل مصاطب كل مترين أو ثالثة أمتار تجنبًا النهيارها )الشكل 

أمتار فيمكن اللجوء إلاى تصافيح جواناب الحفارة أو   يزيد عمق الحفر على عشرة أما عندما
 تدعيمها بدعامات جانبية خاصة. 

والثانية أن يكون منسوب التأسيس أخفض من منسوب المياه الجوفية، وفي هاذه الحاال ياتم 
كي تنفذ أعمال التأسيس على تربة جافة ثم يعازل األسااس عناد  المياه الجوفيةاللجوء إلى إنضاب 

نضاب  المتسربة إلى حفرة التأسايس،  المياه الجوفيةاللزوم عن هذه المياه، ويجري تجفيف التربة وا 
عندما تكون الترباة شاديدة النفوذياة، بنصاب عادد كااف مان المضاخات نصابًا شااقوليًا فتقاوم بضا  
الميااااه إلاااى قناااوات صااارف خاصاااة طاااوال مااادة تنفياااذ األساساااات وعزلهاااا. أماااا عنااادما يكاااون معامااال 

ء إلى تجفيف التربة بوسااطة اضباار الراشاحة عان طرياق حفار آباار نفوذية التربة ضعيفًا فيتم اللجو 
ن مرشاحًا حاول قساطل المضاخة المثقاب وتاردم  في جوانب حفرة التأسيس تردم بالرمل الخشن لتكولِّ
نهايااة حفاارة الضاا  أو حفاارة البئاار بطبقااة كتيمااة ماان الغضااار أو اإلساامنت أو تحقاان بمحالياال قابلااة 

الميااه (، ومان ثام ياتم تخفايض منساوب 9يمة حاجزًا مانعًا )الشكل للتجمد، وتؤلف هذه الطبقة الكت
 حول كامل الموقع بالض  من هذه اضبار الراشحة. الجوفية
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  بئر راشحة لحفرة تأسيس بالضخ من المياه الجوفية( تخفيض منسوب 9الشكل )

  

نضاب   المياه الجوفياةوفي بعض الحاالت الخاصة يكون من الصعب جدًا تجفيف التربة وا 
فيااتم اللجااوء إلااى تنفيااذ األساسااات علااى منسااوب التأساايس المغمااور بالمياااه بوساااطة أقماااع خاصااة 

علاى منساوب التأسايس المحفاور والمغماور بالميااه إذ يصاب األسااس كااماًل  الخرساانةتقوم بصاب 
إنزااًل متصااًل مان فتحاة القماع التاي تظال دائماًا  الخرسانةبعد إنزال حديد التسليح في موقعه بإنزال 

خااال أنباااوب القماااع وحااادوث انفصاااال بالمااااء فاااي بنياااة تجنباااًا لصاااعود الميااااه دا الخرساااانةمملاااوءة ب
 . الخرسانة

التأسايس غياار المباشاار علااى تربااة صااالحة: هاذه هااي حااال األساسااات العميقااة عناادما تكااون 
جدًا فيتم الوصول إليها بتنفيذ األوتاد أو الركائز التاي تغارز حتاى الوصاول التربة الصالحة عميقة 

هااذا المنسااوب عناادما يمتنااع الوتااد المضااروب  إليهااا والاادخول فيهااا. ويااتم التحقااق ماان الوصااول إلااى
 عن االنغراز بتأثير عدد معين من الضربات. 

كاسااارات األماااواج وهنااااك حالاااة خاصاااة مااان الركاااائز التاااي ياااتم تنفياااذها للمنشاااآت البحرياااة و 
التربااة السااطحية ماان  والمنصااات البحريااة واألرصاافة الشاااطئية وغيرهااا، وتكااون بإقامااة الركياازة فااوق
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غير حفر ثم النبش حولها وتحتها ورفع األتربة من تحتها حتاى تأخاذ بااالنغراز تادريجيًا فاي الترباة 
 وتستقر على تربة التأسيس الصالحة. 

هاذه الحاال ياتم اللجاوء إلاى تنفياذ أشاكال خاصاة مان التأسيس علاى ترباة غيار صاالحة: فاي 
األوتاااد والركااائز تكااون أحيانااًا مسااننة الجوانااب أو ذات أشااكال خاصااة كبياارة المقطااع تعماال علااى 
مقاوماااة حماااوالت المنشاااأة باحتكااااك ساااطوحها جانبياااًا بالترباااة، أو ياااتم اساااتخدام أشاااكال معقااادة مااان 

وفي بعض الحاالت الخاصاة للمنشاآت المهماة ياتم أساسات تجمع بين الحصيرة واألوتاد والركيزة. 
 )إسفلتية(. « بيتومينية»تبديل التربة تبدياًل كاماًل أو تحسينها بحقنها وتثبيتها بمواد مالطية أو 

 حماية األساسات 

المشكلة الكبرى لألساسات سواء عندما تحوي مواد كيمياوية تاؤثر ماع  المياه الجوفيةتسبب 
حولاه. وفاي الزمن في األساس، أو عندما يسبب جريانها انجراف التربة من تحت األساس أو مان 

بماااواد خاصاااة أو تساااتخدم خرساااانة  الميااااه الجوفياااةالحالاااة األولاااى تاااتم حماياااة األسااااس بعزلاااه عااان 
التاي تسابب انجاراف  الميااه الجوفياةرات خاصة مقاومة لتأثيرات المواد الموجودة في المياه. أما تياا

التربة فتتم حماية األساس منها بإقاماة دريئاة تؤلاف سادًا فاي مواجهاة الميااه، قاد تكاون مان األلاوال 
الصخور حول كتلة التأسيس، وفي حالاة األساساات العميقاة تقاام شابكة المعدنية أو تكون برصف 

تصريف للمياه حول كتلة التأسايس، ويصانع ساتار كتايم مان األلاوال المعدنياة أو ماواد العازل لمناع 
 تسرب المياه تحت تلك الكتلة. 

وفاااي المنشاااآت ذات األساساااات العميقاااة المقاماااة علاااى المنحااادرات، حياااث يمكااان أن ياااؤدي 
لمياه القوي إلى تعرية األساس أو حدوث فجوات تحته في التربة، يقام جدار اساتنادي مان جريان ا

كتلة خرسانية مسلحة أو من صف متراص من األوتااد فاي الجهاة العلياا مان المنحادر وتقاام حولاه 
 شبكة تصريف فعالة تصل إلى األعماق لمنع تأثير المياه في تربة التأسيس. 

ودة ياؤدي تجماد الميااه فاي الترباة المشابعة بهاا تحات األسااس ثام وفي المناطق الشاديدة البار 
لااى عاادم اسااتقرار فااي التربااة. وتجااري حمايااة  تميلعهااا عنااد ارتفاااع درجااة الحاارارة إلااى تغياارات كبياارة وا 
األساس منه بحقن التربة بالمالط اإلسمنتي في بعض الحاالت أو بالتأسيس على مستوى أخفض 

 التأثر بالصقيع.   من مستوى
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   تدعيم األساسات

عند القيام بأعمال حفر عميقة بجانب أساسات أبنية مجاورة فاإن هاذه األساساات تكاون فاي 
حاجة إلى التدعيم، وتدعو الضرورة في بعض الحاالت إلاى تباديل أساساات بنااء قاائم أو تقويتهاا، 

علااى أساسااات  وهااذه العمليااة غايااة فااي التعقيااد وتحتاااج إلااى خباارة كبياارة، وتااتم عااادة بحماال المنشااأة
مؤقتة جانبية وروافع هيدروليكية ضخمة حتى يتم تنفيذ األساسات الجديدة وربطها بهيكل المنشأة. 

 وتدعيم األساسات عملية باهظة التكاليف يندر اللجوء إليها في األحوال العادية.
  استالم االساسات والقواعد

المهندس االنشائي ،نوجز في ما  نظرا ألهمية تأسيس المنشآت والتي تقع مسؤوليتها على عاتق
 ..يلي أهم النقاط التي تساعد أي مهندس في تنفيذ أساسات المنشآت بشكل عام

 دراسة تقرير التربة و مراجعة اللوحات /أوال

تقرير التربة يوضح المعالم االساسية للعمل مثل اجهاد التربة المسمول ، و منسوب المياه الجوفية 
، األمالل الضارة ، و بالتالي نوع  ( صخرية ، رملية ، طينية ، ..... ال ، و طبيعة التربة ) 

االسمنت و اختبارات مواد صناعة الخرسانة ، استخدام طبقات احالل ، و غالبا ما يتم اعداد 
تقرير تربة مبدئي عن طريق المالك أو االستشاري المصمم ، و ذلك ال يعفي المقاول من اعداد 

د ينشأ عن ذلك التقرير تعديل أو قد يصل األمر أحيانا العادة تصميم تقرير تربة آخر و ق
 االساسات بالكامل ، و يجب الااكد من منسوب التربة السليمة و مراعاة ازالة طبقات الردم تماما 
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ة و الكهربية كما يجب مراجعة الرسومات االنشائية و مطابقتها بالرسومات المعمارية و الميكانيكي
و بعض  تؤثر طريقة أعمال تغذية المشروع بالمياه و الكهرباء و نظام الصرف الصحيفقد 

لصفر أنظمة التكييف علي مناسيب التاسيس أو الميدات و خالفه كما يجب دراسة منسوب ا
متقابلين بينهما  المعماري للمبنى و عالقته بمناسيب الطرق المجاورة فقد تجد مبنى على طريقين

و قد يستلزم  نسوب و ذلك يؤثر عل مناسيب التنأسيس و المداخل و االرضياتفرق كبير في الم
 حال تصميميا معماريا
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 :ثانيا / دراسة الموقع 

دراسة طبيعة الموقع و معاينة المنشآت المجاورة من الخطوات الهامة جدا و التي تعتمد على 
 - :خبرة المهندس المشرف و يتلخص ذلك كما يلي 

 

 

  تحديد اسلوب سند جوانب الحفر و حماية المنشآت و الطرق المجاورة من االنهيار في -2/1   

 

حالة القيام بالحفر ألعماق كبيرة اسفل اساسات المباني المجاورة و قد يكون ذلك باستخدام ستائر 
و هي مكلفة بالطبع ، أو ستائر من الخوازيق الخرسانية المسلحة باالضافة الى خوازيق  معدنية

من مادة البنتونيت في حالة وجود مياه جوفية و ذلك للعمل على ثبات منسوب المياه الجوفيه 
أسفل اساسات المباني المجاورة ألن تغير منسوب أو تسرب هذه المياه من اسفل االساسات 

  .ؤدي الى هبوط هذه المباني المجاورة قد ي

 

دراسة تأثير سمك الستائر الساندة على التصميم المعماري و االنشائي للمبنى فعادة مع  - 2/2 
االسف يهمل المصممون هذا الموضوع و يضعون األعمدة مالصقة لحدود االرض و يهملون 

 سمك الستائر الساندة 
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لمباني المجاورة و المالصقة لحدود المبنى المزمع تنفيذ وزن راسية و التأكد من استقامة ا - 2/3  
و ذلك في حالة عدم وجود ارتدادات حول المباني ألن أي ميل او انحناء في المباني المالصقة 

داخل ارض المشروع سيبسبب بالتالي ميال و انحناءا في العناصر االنشائية المالصقة مثل 
ةفي حالة وجود بدروم و بالتالي يجب ترحيل و تغيير األعمدة و حوائط القص و الحوائط الحامل

 .محاور هذه العناصر و اعادة التصميم من البداية 
 

 ثالثا / اختيار نظام نزح المياه الجوفية
 

جوفية و هناك عدة اساليب تتوقف على طبيعة الموقع و المباني المجاورة و منسوب المياه ال
ة كطبقة اقترل دائما استخدام الزلط أو التربة الزلطيطبيعة التربة و معدالت انجاز العمل و 

ميات تربة احالل أو نظافة يتم تنفيذها بالتوالي مع أعمال الحفر بمعنى أن تقوم بتشوين ك
ة من الحفر و االحالل بحيث يتم رميها في الحفر بمجر تحقيق منسوب الحفر في مساحة مناسب

حفر و عمال الحفر و ذلك حتى ال يتأثر قاع الهكذا يتم رمي و فرد تربة االحالل مع تقدم أ 
لة و المعدات خصوصا في حالة التربة الطينية بالغمر في المياه لفترات طويلة مع حركة العما

يمنع وجود  مما يؤدي الي ترويب سطح قاع الحفر على منسوب الاتأسيس و كذلك يعمل كفلتر و
المياه مواد عالقة بالمياه الجوفية تضر بحالة طلمبات نزل  

 :رابعا / اعداد خطة العمل و لوحات االستالم 

 

االستالم المرحلي افضل كثيرا من االستالم مرة واحدة حتى ال تفقد نشاطك البدني و الذهني و 
  :بالتالي تتعجل و تمل و تقل دقتك أثناء عملية االستالم و ذلك كما يلي

 

سوبين حسب طبيعة و مناسيب سطح تحديد منسوب ) قد تكون الخنزيرة على عدة من - 4/1  
األرض الطبيعية ( و طريقة تنفيذ الخنزيرة ) الريجة ( بما ال يتعارض مع تقدم العمل و افضل 
 دائما مراعاة استمرار الخنزيرة حتى االنتهاء من استالم ميدات الدور االرضي اذا أمكن ذلك 

 

لديك نسخة مرسومة على األوتوكاد  و يا حبذا لو كان -نفس لوحة المحاور و األعمدة  - 4/2   
حتى يمكنك حذف البيانات الغير ضرورية في عملية االستالم حتى ال تمتأل اللوحة بالبيانات و 

و ذلك لتحويل الخطة التي اعددتها الى لوحة فال يصح أن تشتت تفكيرك اثناء  -تكون مزعجة 
و تتعرض للخطأ و يجب االستالم بجمع و طرل و ضرب و قسمة و بالتالي تفقد تركيزك 

 تسجيل ما يلي على هذه اللوحة



 42 كيقية أختيار االساسات طبقا لنوع التربة-:موضوع البحث                            غدير محمود  -:الباحث

 

م 16م و  4م و  3تسجيل القياسات بطريقة تراكمية بمعنى لو عند ثالث محاور متوالية  -
 17ثم  7ثم  3تسجل القاسات كالتالي : 

تغطية قياسات جميع المحاور و االتجاهات التي ستقيسها على الطبيعة على اللوحة حتى  -
عملية االستالم بثقة من يعرف من أين يبدأ كما يعرف خطوته القادمة و ال تدع تتحرك في 

 غيرك يوجهك

توقيع القواعد بالنسبة للمحاور يعني يجب ان يكون العمود في مركز القاعدة و ذلك يتطلب  -
حساب و تسجيل البعد بين المحور الطولي و المحور العرضي لكل قاعدة و بين جانب القاعدة 

و ارسم الحورين الطولي و العرضي للعمود على  76×  36عملي ارسم عمود بقطاع  ) تدريب
م ستجد أن المسافة من المحور  2.00 × م 1.06سم من وجه العمود و ارسم قاعدة  16بعد 

م ( و  6.91م و المسافة من المحور العرضي لجنب القاعدة  6.71الطولي لجانب القاعدة هي 
على اللوحة قبل النزول للموقع حتى ال تتلخبط و أفضل كتابة يجب تسجيل هذه المسافات 

( بجوار القاعدة  1المحورين الطولي و العرضي لكل قاعدة على الرسم فيتم مثال كتابة ) أ ، 
 1التي تقع على المحورين أ و 

 أفضل دائما حساب طولي وترين بالمبنى للتأكد من زوايا المبنى -

 عد على اللوحة تسجيل نماذج و أبعاد القوا  -

 

 :خامسا / استالم الخنزيرة 

نيات المتاحة و هناك طرق مساحية الستالم الخنزيرة تتوقف على مستوى تنفيذ المشروع و االمكا
سيطة ألنه في أنا سأتكلم هنا على استالم األعمال بالطرق التقليدية باستخدام أدوات القياس الب

س بواسطة مسال أو مهندس مساحة و ليس المهندحالة استخدام أجهزة مساحية سيكون ذلك 
 المدني أو المعماري

 ال بد ان يتوفر بالخنزيرة االشتراطات التالية التي ال تقبل التجاوز لو سمحت

 (االستقامة و األفقية ) قل آمنت باهلل ثم استقم  -
ف االتزان و التدعيم و التقوية ) المؤمن القوي خير و أحب الى هللا من المؤمن الضعي - ) 

 التأكد من زوايا اضالع الخنزيرة -
الحاالت يتم  قياس المحاور لالضالع األربعة تراكميا و ال تكتفي بضلعين فقط ) في بعض -

شكلة ق الخطأ و تحدث مربط خيط المحور جا مثال على المحور د في الجهة المقابلة عن طري
 كبيرة ( و ال يتم اكتشاف ذلك اال بقياس األضالع االربعة

 قياس الوترين أو اوتار الخنزيرة حسب شكل المبنى للتأكد من الزوايا -
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 ترقيم المحاور كتابة بوضول تام و خط كبير -
ن على اريشد خيوط مناسبة السمك و المتانة على جميع المحاور و عادة ما يتم تثبيت مسم -

 المحور االصلي و مسمار اضافي على وجه العمود
 أفضل دائما أن تتم مراجعة الخنزيرة قبل بدء العمل في أعمال النجارة  -

 -:سادسا / استالم نجارة القواعد العادية

عرض يجب أوال معاينة العمل بشكل عام و الااكد من مطابقة عدد القواعد و اتجاهات الطول و ال
ة طولي و عرضي و كذلك جودة الخشب المستخدم و جودة مصنعيات النجار  على كل محور

لقياس ) قلت مثل زوايا و راسية جوانب القواعد و تقوية القواعد و كل ذلك قبل البدء في عملية ا
س بنيانه لك العملية مش سهلة ( ) أفمن أسس بنيانه على تقوى من هللا و رضوان خير أم اس

به  على شفا جرف هار فانهار ) 

قياس طول و عرض كل قاعدة و مراجعة محورة القاعدة بالنسبة لمحاور االعمدة و يجب  -
 النظر الي الخنزيرة في االتجاهين و التأكد من وقوع القاعدة على محوريها

مار على وزن القاعدة على خيطان المحاور في ثالث اتجاهات على االقل و ذلك بتثبيت مس -
العملي  ب للقاعدة )حسب المسافات التي تم حسابها في التدريبموضع المحور على كل جان

 (السابق( و استخدام ميزان ) الزمبة ( ) على فكرة ال داعي للزنب بشكل عام 
وتار من الخرسانة قد تستلزم بعض القواعد الكبيرة سواء المنفصلة أو المشتركة او اللبشة عمل أ -

على  بالعرض و العدد المناسب و باتجاه عمودي العادية بسمك الغطاء الخرساني المطلوب و
وي المباعدات الفرش ) التسليح القصير( قبل السمال بالبدء في أعمال الحدادة المسلحة لعدم جد

 في رفع حديد التسلي   ( ) البسكوت أو التخانات الصغيرة
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 :سابعا / استالم القواعد المسلحة 

 

يتم ذلك قبل العمل باعمال التسليحبنفس الطريقة السابقة و يفضل أن   

نازل أو أهم شئ هو التأكد من مراعاة الغطاء الخرساني ال تت -ثامنا / استالم حديد التسليح:
 تتهاون في سي  واحد بدون غطاء خرساني بالسمك المطلوب

 تربيط الحديد تربيطا جيدا و خصوصا اشاير األعمدة -
ميدة الدور األرضيحساب ارتفاع اشاير العمود حسب منسوب  -  

 وضع كانة حديد مع منسوب كل حطة نجارة -
 مراجعةالعدد و القطر طبعا لكل قاعدة و ال تمل  -

 المشاكل التي تواجه االساسات وتصميم وتنفيذ وعزل االساسات
 

  Underground Water Problemمشكلة المياه الجوفية -

 كيفية تسرب المياه الى المنشأ -

 & Structural Sealing: Theoryعزل المنشآت: النظرية واألهمية  -

Importance 

 Waterproofing Drainage Systemنظام العزل مع الصرف  -

  Liner Materialsاختيار مواد الطبقة العازلة -

  Liner Installation & Weldingطرق التركيب و اللحام -

   Welding Test طرق اختبار اللحام  -

 Waterproofing of piles Headعزل رؤوس الخوازيق  -
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 أوال: مشكلة المياه الجوفية

أجزاء من المنشآت بصفة دائمة مغمورة فى المياه األرضية أمر ال مفر منه فى  إن تواجد
بعض أجزاءها،  آكلاإلى تكثير من المناطق الرتفاع منسوب المياه األرضية وقد يؤدى هذا 

المياه فى ة تفاعل المواد الكيميائية واألكسجين المذابين اليح نتيجاد التسادأ حدياص باإلضافة إلى
المياه  تسرب. كما أن للمبنى للهيكل الخرساني المكونة نشائيةاإلالجوفية مع تلك العناصر 

 ةاالل اللبشة الخرسانية والحوائط الخارجيان خامتغلغلها إلى  ىيؤد الخرسانىيكل االجوفية إلى اله
سطح  أعلاىفلي )ادروم الساة الباطح المياه الجوفية إلى سطح أرضياوب سال منساللبدرومات أسف

ة اعاقإ إلى  ىؤدايمما ات اط البدروماة لحوائااتظهر المياه على األسطح الداخليفانية( االخرس اللبشة
ات اأعمال التشطيبد لكافة الف شديات من   عن ذلكاما ينتلى و دام البدرومات بالكيفية المثااستخ

  .تالداخلية للبدروما

 ثانيا: كيفية تسرب المياه الى المنشأ
تتسرب المياه األرضية إلى داخل العناصر الخرسانية عن طريق الشروخ الشعرية التى 

بالمنشأ ، باإلضافة إلى تسربها نتيجة نفاذية  Internal Forcesتنت  من اإلجهادات الداخلية 
 الخرسانة.
  الشعارياة التى تنشاأ بالعنااصر الخرسانياةالشاروخ 

يقوم التصميم اإلنشائى للعناصر الخرسانية على أساس السمال بحدوث شروخ شعرية ذات 
مم فى الكود  6.11)عرض الشرخ اليزيد عن  Limit Cracked Sectionعروض محدودة  

المسة للمياه األرضية المصرى( فى األجزاء المعرضة لقوى شد. وتتعرض العناصر الخرسانية الم
 ,Dead Loads, Live Loads, Earthquakes)لعزوم انحناء نتيجة األحمال المختلفة 

Settlement)    جهادات شد فينشأ عنها إجهادات ضغط على أحد وجهى العنصر الخرسانى، وا 
على الوجه اضخر للعنصر. كما قد تتعرض بعض العناصر اإلنشائية إلجهادات شد مباشر، أو 

وتعتمد مقاومة الشد و بعض إجهادات القص  Torsion أو إجهادات لى  Shearجهادات قص إ
على وجود حديد التسليح الذى يحدث به استطالة نتيجة تعرضه لهذه اإلجهادات، وبالتالى تحدث 
الشروخ الشعرية فى العنصر الخرسانى فتتسرب المياه األرضية من خالل الشروخ الشعرية إلى 

 يح ونقص قطاعه.داخل العنصر الخرسانى مما يؤدى إلى تآكل حديد التسل
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 :خاصياة نفااذياة الخارساناة 
أدت األبحاث التى تجرى على الخرسانة إلى زيادة مقاومتها لإلجهادات المختلفة، 

للمياه.  Permeabilityباإلضافة إلى تحسين بعض خواصها الطبيعية ومنها تقليل النفاذية 
 وعلى الرغم من النجال الذى تحقق فى هذا المجال باستخدام اإلضافات الخاصة بتقليل النفاذية

ن كان معاماااااال تفاذيتها صااغير جاااادًا ) سم/ث( 14-16×1أقل من  إال أنها مازالت مادة منفذة وا 
تخترق العناصر وبسبب معامل النفاذية الضئيل فإن المياه تحتاج لوقت طويل جدًا حتى 

الخرسانية ) خاصة اللبشة ( هذا باإلضافة إلى وجود أماكن ضعف طبيعية فى أغلب العناصر 
 الخرسانية مثل وقفات الصب وفواصل التمدد و الهبوط.

 ثالثا: عزل المنشآت: النظرية واألهمية
لمياه تعد الطبقة العازلة من البنود المهمة فى تنفيذ أى منشأ مغمور كله أو بعضه فى ا

الجوفية وال يمثل تواجد األجزاء تحت األرضية من المنشأ مغمورة فى المياه الجوفية مشكلة 
نما تنشأ المشكلة عند إ بعض للة المنفذة أو تآكلها أو فقدانها ز صابة الطبقة العاللمبنى، وا 

ا المحيط بها مما يؤثرعلى قدرته سطنتيجة تعرضها لتفاعالت كيميائية من خالل الو  خواصها
 د المياهاتواجى وبهذا يواجه المنشأ الخرسانى أعمال العزل والحماية للهيكل الخرسان ىف المفترضة
 أسطحإلى داخل اللبشة وفوق  ه دون أى حماية حقيقية له فتنفذ المياه األرضيةحول األرضية

 بالغة.أضرار ى لإ ىؤداكذلك تنفذ من خالل الحوائط إلى داخل البدرومات مما ي ،أرضية البدورم
يوجد ثالث طرق أو نظريات لمنع وصول المياه الجوفية لألجزاء تحت األرضية من و 

 المنشات ويمكن إجمالها كالتالى:
وهى شائعة االستخدام فى  Drainage Systemالطريقة )النظرية( األولى: الصرف 

 Drainage Layerأوروبا و المناطق الشمالية المطيرة حيث تعتمد على وجود طبقة صرف 
تجمع المياه     Perforated Pipeحول المبنى من الخارج متصلة بماسورة صرف مثقبة 

ويلزم الستخدام هذه  Main Sewage Networkوتصرفها الى شبكة الصرف العمومية 
 الطريقة توفر اضتى:

 أثناء تنفيذ المبنى.  Open Excavationإمكانية عمل حفر مفتول  -

 بر من عمق شبكة الصرف العمومية.أال يكون عمق األساسات أك -

شبكة الصرف العمومية من الكبر بحيث تتسع لصرف كميات المياه  أن تكون  -
 الجوفية الكبيرة.
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وتعتمد على وضع  Tank Systemالطريقة )النظرية( الثانية: الوعاء المعزول 
المنشأ فى وعاء أو خزان من مادة عازلة غير منفذة للمياه وهى الطريقة الشائعة لعزل المنشآت 
إذ أنها مناسبة للمنشأت المرتفعة ذات البدرومات المتعددة التى تتطلب عمل أساسات عميقة 

من الجزء  وتظل المشكلة األزلية هى المحافظة على هذا الوعاء دون إصابة لحين االنتهاء
 تحت األرضى من المبنى.

 Waterproofing Drainageالطريقة )النظرية( الثالثة: العزل مع الصرف 

system  وفيها يتم الجمع بين الطريقتين السابقتين وسنقدم شرحا تفصيليا لهذا النظام فى الفقرة
 التالية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 رابعا: نظام العزل مع الصرف
يعمل هذا النظام على التحكم الكامل في مسار المياه الجوفية فى حالة نفاذها من 
اإلصابة التى قد تحدث بالطبقة العازلة وتوجيهها بعيدا عن الهيكل الخرساني إلى خارج المنشأ. 

للمياه ذات كفاءة عالية تعمل في  Geocompositeويتم ذلك عن طريق وضع طبقة صرف 
كل من االتجاهين األفقي والرأسي ويتم تركيبها فوق الطبقة العازلة األفقية والرأسية مباشرة لتوجيه 

( يتم تركيبها Geopipeالمياه النافذة من اإلصابة إلى مواسير تجميع وصرف خاصة تسمي )
 ت الخرسانية المسلحة داخل النظام وحول محيط المنشأ فوق منسوب قاع األساسا

 Drainage System( األولى: الصرف الطريقة )النظرية
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) كما هو مبين بالرسم (  وتعمل مواسير الصرف على توجيه المياه المتسربة إلى   
( بحجم مناسب داخل اللبشة حيث يتم رفع المياه وضخها بواسطة  Pitداخل حوض صغير ) 

 طلمبة كهربائية صغيرة الى شبكة الصرف العمومية حول المنشأ.
 االتى:ويتكون النظام السابق من 

 تعمل كطبقة حماية. 2جرام/م 466طبقاة جيوتكساتايل مادعام وزن 
 مم. 2( سماك  HDPEطبقاة عاازلاة مان ) 

 مم. 7-1( سماك  Geocompositeطبقاة صارف ) 

 مم. 6.71( سماك HDPE طبقاة عاازلاة واقياة مان ) 

 بوصه. 3إلى  2.1قطار  Perforated( مثقبة Geopipe مواساير صارف ) 
  

 خامسا: اختيار مواد الطبقة العازلة
غير مناسبة لالستخدام  Bituminous Geomembraneإن شرائح البيتومين المقوى 

 فى عزل المنشآت المغمورة فى المياه الجوفية وذلك لعدة أسباب أهمها:
 عدم إمكانية عمل اختبارات للتأكد من سالمة اللحامات المنفذة بالموقع. -

) أى أنها تتغير خواصها بعد فترة زمنية  Low Durabilityأنخفاض المتانة   -
 قصيرة (.

 انخفاض الخواص الميكانيكية. -
أما المواد التى يفضل استخدامها فى عزل المنشآت فهى ألوال البولى إثيلين عالى 

. وتعد ألوال البولى إثيلين عالى الكثافة PVCو شرائح البولى كلوريد كربون  HDPEالكثافة 
HDPE ( من أفضل مواد العزل المستخدمة لهذا  3جم/سم 6.941و كثافة أكبر من ) ذ

 الغرض وتتميز باضتى:
 غير منفذة للمياه. -

ذات خصائص ميكانيكية عالية تساعدها على تحمل إجهادات الشد والضغط  -
 ومقاومة التخريم والتمزق.

ها ) أى أنها تحتفظ بخواصها طوال عمر  High Durabilityذات متانة عالية  -
 االفتراضى دون تغير (.

 معامل مرونة واستطالة كبير مع سهولة فى التركيب. -

 مقاومة عالية للمواد الكيميائية و األمالل. -

 مقاومة عالية لألشعة فوق البنفسجية. -
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إمكانية إجراء كافة االختبارات بالموقع لجميع أنواع اللحامات فى جميع المراحل  -
 لضمان سالمتها.

متر  266الى  166أمتار وطول من  7الى  4وينت  البولى إثيلين على شكل لفات بعرض من 
فهى أقل فى المواصفات الكيميائية  PVCمم. أما شرائح البولى كلوريد كربون 3وسمك حتى 

 والميكانيكية وفى مقاومة األشعة فوق البنفسجية .

 سادسا: طرق تركيب ولحام البولى إثيلين
يت  تركيب ولحام الطب ة العازلة األف ية والرأسية 

 ألواحمت ابلين من ال سطحينالعن طريق انصهار 

باستخدام ماكينات اللحام  Overlap  الطب ة العازلة

 Double Welding  األتوماتيكى المزدوج 

Machine  ذات مجرى ا ختبار أما الجوانب

  تشكيل فيت التشكيالت الهندسية المع دة في الزواياو

العزل فيها بتفصيل البولي إثيلين ولحامه باستخدام 

والتي تنتج البولى اثيلين المصهور باستخدام سلك  Extruder Machineماكينات اللحام بالبثق 

 م . 4أو  3من البولي إثيلين سمك  Welding Rodلحام 

 سابعا: طرق اختبار اللحامات
بأحدث  في الموقع اتاختبار اللحام يتم

 ةوطبقا للمواصفات األمريكي االختبارأجهزة 

ASTM   ويمكن تقسيم االختبارات التي تجرى

 :على لحامات البولى إثيلين إلى نوعين

عشوائية عينة  بأخذوتتم  المتلفة: االختبارات

 طبقا للمواصفات بوصة  0 × 1 مقاسهااللحام  من خطيحددها استشاري المشروع 
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  Air Pressure Test اختبار ضغط اهلواءعينة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

           

 Vacuum Test  اختبار تفريغ الهواء

 

A :        Thickness of the upper  and lower geomembrane liner 

B :        Thickness of Welding seam 

A - B :  Seams thickness reduction 

C :        Width of the test channels 15 +/- 2mm 

D :        Width of the weld > =  15mm 

 

 Tensiometerجهاز اختبار الشد  
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 Electric ويجرى عليها االختبار حقليا بواسطة جهاز يسمى ASTM األمريكية

Tensiometer Testing  ا الختبار ال Peel Testو Shear Test تحمل  لمعرفة مدى قدرة

 . Yield Tensile Stress الشد تاجتهادااللحام لمقاومة 

األمريكية  لمواصفاتلوطبقا  وتتم بأحدث أجهزة االختبار :المتلفةغير  االختبارات

ASTM  أو الا( وهناك ثالث طرق الختبار لحام البولى إثيلينPVC :وهى ) 

  . لخطوط اللحام المزدوجة  Air Pressure Test اختبار ضغط الهواء

  .المصمتة لخطوط اللحام Vacuum Test اختبار تفريغ الهواء

 .لألشكال الهندسية المعقدة Spark Tester اختبار بجهاز

 وجميع هذه االختبارات تتم في الموقع لكل اللحامات التي يتم تنفيذها.

 

 

 Waterproofing of piles Headثامنا: عزل رؤوس الخوازيق 

تشكل رؤوس الخوازيق نقطة ضعف لجميع أنظمة العزل المعروفة وذلك الختراق اشاير 

تسليح الخازوق للطبقة العازلة واستمرارها داخل اللبشة مما يؤدى الى نفاذ المياه األرضية من 

 خالل نقاط االختراق. 

 

   Vacuum Test اختبار تفريغ الهواء

 Spark Tester    اختبار بجهاز
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 دراسة تربة اإلنشاءات

 مقدمة:-
 

سة لتحديد التربة تدرس التربة للكشف عن طبيعتها و ترسب طبقاتها و سمكها و ليتم وفق الدرا
قرار( و لمعرفة التي توفر الشروط األربعة السابقة للتذكير )المثانة، التوازن، الثبات ، الالست

شآت تأخذ المالئمة هي في موقع المنطبيعة التربة ليس هناك طريقة واحدة ولكن أكثر الطرق 
نتائ  في تقرير منها عينات تجرى عليها تحاليل في المخبر و من ثم تصنف و تحفظ و توضع ال

بر بالحفارة المائية، دراسة التربة ، ينفد السبر بطريقة مختلفة منها : السبر بالمثقاب اليدوي،الس
عطيات التربة ثم ربة القاسية و عندا توفر مالسبر بالدق و السبر بالحفر الدوراني بالنسبة للت

 . التحقق من الخواص بالكشف عن التربة بواسطة مثقاب و معازل مخروطية
أضعاف أكبر بعد في األساس )النعل( و بما ال يقل عن  3عادة يكون طول السبر يساوي 

 11ادة ببر عامتار عن األساسات العادية ،أما األوتاد فيجب النزول بعمق الالزم، يوضع الس3
نس وعدم متر بين السدود الترابية و األنفاق و يختلف هدا بتجا 36متر بين كل سبر وأخر، و ب

ئص : مقاومة تجانس التربة ، ففي عدم تجانس التربة التي تكون إما ناعمة أو خشنة وأهم الخصا
م الحمولة على يالتربة للضغط؛ تماسك التربة ؛زاوية االحتكاك ،و تم حساب مقاومة التربة بتقس

لحبي و السطح. أما في المنشات الكبيرة نحدد خصائص أخرى مثل معامل النفاذية و الضغط ا
 .مميزات اإلجهاد التشوه و تأثيراته في استقرار التربة و توازنها و ثبوتها
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من تُغطي أيرلندا الشمالية التربة التي تحتوي على نسبة عالية 

الرطوبة نتيجة  ختزال الماء بداخلها مما أدى إلى تشبع 

سطحها بالماء وضحالة طب اتها تحت السطحية، وتكونت هذ  

 .التربة بفعل الرواسب الجليدية

 التربةتعريف 

هي الطب ة السطحية الهشة أو المفتتة التي تغطي سطح 

تتكون التربة من مواد صخرية مفتتة خمعت من  األرض.

قبل للتغيير بسبب تعرضها للعوامل البيئية والبيولوجية 

  .التعرية وعوامل التجوية عوامل بينها والكيمائية، ومن

ومن الجدير بالذكر أن التربة تختلف عن مكوناتها 

الصخرية األساسية والتي يرجع السبب في تغييرها 

لعمليات التفاعل التي تحدث بين األغلفة األربعة لسطح 

والغالف  الغالف الصخري األرض؛ وهي

ونستنتج من  .والغالف الحيوي والغالف الجوي المائي

ذلك أن التربة تعد مزيًجا من المكونات العموية 

نية التي تت لف منها التربة في حا تها السائلة والمعد

ذلك، حيز تحتفظ المواد التي .()الماء( والغازية )الهواء

تت لف منها التربة بين حبيباتها المتفككة بفجوات مسامية 

وهي بذلك تُشكل هيكل ( بمسام التربة )أو ما يُعرف

التربة الذي تملؤ  هذ  المسام. وتتممن هذ  المسام 

ف ًا لذلك، ( ووالمحلول المائي )السائل( والهواء )الغاز

فإنه ينبغي أن يت  التعامل غالبًا مع أنوا  التربة على 

لف من اعتبار أنها نظام يت 

 1معظ  أنوا  التربة بين  كثافة وتتراوح .أطوار ثالثة

كما تُعرف التربة أيًما  .جرام/سنتيمتر مكعب 2و

؛ وهي المادة التي اوتق منها كوكب  األرض باس 

يخ بعض المواد التي تتكون منها التربة في كوكب األرض الذي نحيا عليه اسمه. يرجع تار

ولكن معظ  هذ  المواد   يرجع تاريخها إلى ما  الح بة الجيولوجية الثالثة األرض إلى ما قبل

 (صور الجليدية وأكثرها حداثةهو أحد الع)والعصر البليستوسيني قبل

 

 

 .تنتشر في ألمانيا تربة اللوس التي تغطيها الرواسب الطفالية

يتشابه لون طب ات التربة في بعض المناطق بحيز 

تكون طب ات التربة العلوية داكنة اللون، أما طب ات 

التربة التي تلي الطب ة السطحية فيكون لونها مائل 

 .لالحمرار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1


 54 كيقية أختيار االساسات طبقا لنوع التربة-:موضوع البحث                            غدير محمود  -:الباحث

 

 العوامل المؤثرة في تشكيل التربة

يتمثل تشكيل التربة نطاقات قطا  التربة وتطورها. وتتممن هذ  العوامل عمليات حت المواد 

المكونة للتربة وحملها لن لها إلى مكان آخر ث  إرسابها في هذا المكان. إن المعادن التي أُخذت من 

لعوامل التعرية قد تخمع لتغيرات ينتج عنها تكوين معادن ثانوية تفتت الصخور التي تعرضت 

والعديد من المركبات األخرى التي تتفاوت في درجة ذوبانها في الماء، وهذ  المكونات قد تنت ل 

من منط ة ما على سطح األرض إلى منط ة أخرى بفعل الماء أو أي نشاط آخر ي وم به الكائن 

ذ  المواد داخل التربة والتغيرات التي تعرضت لها إلى الحي. وبالتالي، أدت حركة ه

المختلفة. لذا فإنه ينتج عن عوامل التعرية التي تتعرض لها الطب ة الصخرية  طب ات التربة تكوين

ترسب المادة األم التي تتكون منها أنوا  التربة. ومن بين األمثلة الدالة على تطور التربة التي 

التي أدت في اآلونة  (lava الالبة)أو  الحم  البركانية تكونت من الصخور العارية نذكر تدفق

األخيرة إلى تكون كتل سائلة خرجت من البراكين في المناطق الحارة وذلك بعد تعرضها لس وط 

الطب ة  أمطار غزيرة عليها بشكل متكرر. في مثل هذ  األجواء، تنمو النباتات سريعًا على

ها إلى المواد العموية التي تكونت بفعل الحم  البركانية، وذلك على الرغ  من افت ار البازلتية

المفيدة لنمو النباتات. ولكن هذ  النباتات تعتمد على في نموها على المسام التي توجد في الصخور 

حيز أنها تحتوي على نسب كبيرة من الماء الذي تتغذى عليه هذ  النباتات، والذي يمكن أن ين ل 

ن بفعل الطيور وب ايا الحيوانات التي تحللت بمرور الزمن على سبيل  معه السماد الذي تكوَّ

الفطريات  المثال. وبعد ذلك وفي مراحل النمو المختلفة، تعمل جذور النباتات وحدها أو بمساعدة

على تخلل مسام طب ة الحم  البركانية بشكل تدريجي، وفي غمون فترة زمنية قصيرة  الجذرية

مع ذلك، وحتى قبل أن تت  هذ  العملية، فإنه  .تتكون المواد العموية الالزمة لنمو هذ  النباتات

ر الحم  البركانية التي تتخللها المسام بكثرة والتي تنمو بها النباتات أحد أنوا  التربة. يمكن اعتبا

هذا، ويت ثر مدى استمرار دورة حياة التربة على األقل بخمسة عوامل رئيسية ساهمت في تكوين 

خص التربة، وبالتالي تشترك جميعها في تحديد الطري ة التي سيت  من خاللها تطوير التربة. وتتل

هذ  العوامل في المادة األم المكونة للتربة والمناخ السائد وطوبوغرافية المنط ة )طبيعة 

التي تتكون منها التربة بالمادة األم. وتشمل  .التماريس فيها( والعوامل الحيوية ومرور الزمن

تحركت  هذ  المادة الطب ة الصخرية األولية التي تعرضت لعوامل التعرية والمواد الثانوية التي

 الطمي) والرواسب النهرية الفتات الصخري بفعل عامل ما من مناطق ألخرى ومن أمثلة ذلك

المتراكمة في أسفل المنحدرات، وهذ  الرواسب الموجودة بالفعل قد تكون إما ممزوجة بغيرها (

للتربة  أو متغيرة الخصائص بطري ة أو ب خرى. وتشتمل المادة األم أيًما على المكونات ال ديمة

 والمواد العموية، بما فيها كل التربة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%8A
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التي تتكون من تراك  ب ايا وأنسجة النباتات نصف المتفحمة وغير تامة التحلل )أنوا  الفح  الذي 

تكون بفعل تحلل النباتات أو الحيوانات المندثرة تحت سطح األرض( وكذلك المواد العموية التي 

، وكذلك بعض المواد (الدبال العموية أو ما يُعرف بطب ة تكونت بالطري ة نفسها )لتشكل التربة

أو مخلفات  أماكن طمر النفايات الناتجة عن العمليات واألنشطة البشرية مثل المواد الموجودة في

وهناك أنوا  محدودة من التربة التي تتكون مباورة نتيجةً لتفتت الصخور األصلية  .ا حتراق

يُطلق على أنوا  التربة هذ  "التربة المتب ية"  الموجودة في الطب ات السفلية للتربة. وغالبًا ما

وهي التي تتمتع بنفس خصائص المواد الكيميائية التي تتكون منها صخورها األصلية. وتنش  

معظ  أنوا  التربة من المواد التي يت  ن لها بفعل العوامل البيئية، مثل الرياح والماء والجاذبية 

ض هذ  المواد لمسافات طويلة تصل ألميال عديدة أو وقد تنت ل بع .األرضية، من مكان آلخر

مسافات قصيرة   تتعدى عدة أقدام قليلة. وتُعرف المادة التي تكونت بواسطة الرياح بالتربة 

 (Loess :باإلنكليزية) بتربة اللوس الطفالي الرسوبية التي تكونت بفعل الرياح )أو ما تعرف

وبعض  آسيا وفي وسط أمريكا الشمالية في الغرب األوسط وهذا النو  هو السائد في منط ة

مكونًا أساسيًا في العديد من أنوا  التربة التي توجد  الَطفل الجليدي المناطق األخرى. ويعد

في ومال الكرة األرضية وجنوبها وكذلك أنوا  التربة التي تكونت بال رب  دوائر العرض عند

على سطح األرض. ذلك، حيز  طب ات الجليد من سالسل الجبال الممتدة، كما أنه ينتج عن تحرك

المخمة إلى حبيبات صغيرة ذات أحجام مختلفة.  يمكن للجليد أن يفتت الصخور واألحجار

وعندما يذوب هذا الجليد ويتحول إلى ماء، يعمل هذا الماء على ن ل هذ  المواد وتحريك الرواسب 

لمسافات بعيدة. وقد تحتوي الطب ات السفلية من قطا  التربة على تلك المواد والرواسب التي 

ي تغيير منذ أن ترسبت بفعل الماء أو الجليد أو ظلت كما هي دون أن يطرأ عليها إلى حد ما أ

الرياح في أماكنها الحالية. عالوة على ذلك، يعتبر عامل المناخ المرحلة األولى في تحول المادة 

األم لتكوين التربة بصورتها الحالية. أما بالبنسبة ألنوا  التربة التي تتشكل من الصخور 

ة التي تعرضت لعوامل التعرية والتي يطلق عليها طب ة األصلية، قد تتكون طب ة سميكة من الماد

وتتكون هذ  الطب ة بفعل عوامل التعرية التي تتعرض لها، ومن بينها  .saprolite السبروليت

وعملية  (عملية التحلل بالماء )وهي عملية استبدال كاتيونات المعادن ب يونات الهيدروجين

التي تشتمل على مركب حل ي يحتوي على ذرة فلز واحدة من المركبات  chelation التمخلب

العموية وعملية اإلماهة )وهي عملية امتصاص المعادن للماء( ث  انحالل المعادن بالماء وبعض 

وهناك عوامل عديدة تشترك  .العمليات الفيزيائية مثل التجميد واإلذابة والترطيب والتجفيف

المادة األولية للطب ة الصخرية إلى مواد مختلفة تتكون منها التربة، ومن هذ   جميعها في تحويل

العوامل المركبات الكيميائية والمعدنية لهذ  الطب ة الصخرية بجانب بعض الخصائص الفيزيائية، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8
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بما فيها حج  حبيبات التربة ودرجة تماسك جزيئاتها، باإلضافة إلى نو  عوامل التجوية وتحديد 

 .يرها على التربةمدى ت ث

 

 المناخ

ن التربة بدرجة كبيرة على الظروف المناخية المحيطة بها، ويتمح ذلك من خالل  يعتمد تكوٌّ

ومن أه  هذ  الظواهر  .الموجودة بها المناطق المناخية اختالف خصائص أنوا  التربة باختالف

المناخية التي تؤثر على عملية غسل التربة وعوامل التجوية درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. 

فة الجدباء تَحريك الرياح للكثبان الرملية وغيرها من الجسيمات األخرى، خاصة في المناطق الجا

 وحجمها على تكون التربة من الترسبات حيز ت ل فيها المسطحات الخمراء. هذا، وتؤثر نوعية

خالل الت ثير على حركة أيونات وجزيئات التربة مما يساعد في تكوين طب ات وقطاعات تربة 

مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، تؤثر الت لبات الموسمية واليومية التي تطرأ على درجة الحرارة على 

ذلك مدى فاعلية الماء في الت ثير على المادة األم للطب ة الصخرية األصلية من حيز التعرية وك

على حركة جزيئات التربة، كما تعد عمليتا التجميد واإلذابة آلية فعالة لتفكيك وتفتيت الصخور 

والمواد الصلبة األخرى الموجودة في التربة. عالوة على ذلك، تؤثر كل من درجة الحرارة 

ألية ونسب الترسبات على النشاط الحيوي ومعد ت التفاعالت الكيميائية ونوعية الغطاء النباتي 

 .منط ة

 

 طبيعة التضاريس

تؤثر مظاهر سطح األرض من حيز ا نحدار وا رتفا  وا نخفاض على نسبة الرطوبة ودرجة 

حرارة التربة ومدى ت ثر المادة األم للتربة بعوامل التعرية. ولمزيد من التوضيح، تكون 

طح وديدة ا نحدار قد المنحدرات الشديدة والمواجهة للشمس أكثر دفئًا من غيرها، كما أن األس

تتعرض لعوامل النحت والتعرية بشكل أسر  من أنوا  التربة أو المادة التي تكونت بفعل 

الرواسب، األمر الذي يؤدي إلى حت سطح التربة. ومع ذلك، فإن المناطق المنخفمة تكون مهي ة 

نحدار، مما يؤدي إلى  ست بال الترسبات التي ين لها الماء من مناطق مرتفعة إلى مناطق وديدة ا 

تكوين تربة عمي ة وداكنة اللون. وتؤثر كذلك تماريس المنط ة على معد ت الترسيب فيها؛ 

حيز تختلف طبيعة الرواسب الموجودة على ضفاف األنهار والسهول التي تكونت بفعل 

بناء على معدل تدفق الماء ومدة ذلك، كما تؤثر أيًما على قدرة الماء الجاري  والدلتا الفيمانات

بسرعة كبيرة على تحريك المواد الكبيرة والصغيرة على حد سواء، بينما يختلف األمر بالنسبة 

 جريان الماءهذا، ويعمل  .للماء الجاري ببطء حيز يستطيع تحريك المواد الصغيرة ف ط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
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في األنهار ونشاط الرياح مع وجود تيارات ماء قوية إلى حد ما على ترسيب الفتات والحبيبات  

والصخور والرمال ون ل األجسام صغيرة الحج  التي تترسب عندما ت ل سرعة التيارات المائية. 

ذات الميا  المحلة،  والبحار والبرك البحيرات و  تحرك المسطحات المائية غير العمي ة، مثل

  .الطمي الطين والتي بدورها تمثل الرواسب الصغيرة مثل ال وام واد صغيرة الحج  وهشةالم

 

 العوامل البيولوجية

وكذلك اإلنسان على تكوين التربة. حيز  والبكتريا والفطريات يؤثر كل من النباتات والحيوانات

التربة مما يؤدي إلى وجود فجوات ومسام بين جزيئات  والكائنات الحية الدقي ة واناتتخلخل الحي

سها، التربة تسمح بتغلغل الرطوبة وتسرب الغازات إلى الطب ات السفلية من التربة. وبالطري ة نف

تفتح جذور النباتات العديد من األنفاق داخل التربة خاصة النباتات ذات الجذور الوتدية الكبيرة 

التي تمتد إلى أعماق كبيرة قد تصل إلى عدة أمتار مخترقة طب ات التربة المختلفة  متصاص 

لليفية السطحية العناصر والمركبات الغذائية من أعماق التربة. أما بالنسبة للنباتات ذات الجذور ا

التي   تتعمق كثيًرا في التربة، فجذورها سهلة التعفن والتحلل مما يميف إلى ال يمة العموية 

للتربة. وبالنسبة للكائنات الحية الدقي ة مثل الفطريات والبكتريا، فإنها تلعب دوًرا مهًما في 

اص إلى صورة بسيطة عمليات تحويل المركبات الكيميائية من صورة مع دة غير قابلة لالمتص

سهلة وسريعة ا متصاص من الجذور في التربة، كما أنها ت وم بتموين التربة بالعناصر الغذائية 

الالزمة لنمو النباتات. وكذلك اإلنسان يمكن أن يؤثر على تكوين التربة من خالل إزالة 

التربة. كما يعمل على  وتعرية المسطحات الخمراء؛ األمر الذي يؤدي إلى زيادة عملية تآكل

ت ليب طب ات التربة المختلفة، األمر الذي يساعد في إعادة بدء عملية تكوين التربة من جديد حيز 

عليا األكثر تطوًرا. من جانب آخر، يؤثر تختلط الطب ات األقل عرضة لعوامل التعرية بالطب ات ال

الغطاء النباتي على أنوا  التربة بطرق عديدة؛ حيز يمكنه منع عملية تآكل التربة أو انجراف 

جزيئاتها بفعل س وط األمطار على سطح األرض. كما أنه يحمي التربة من أوعة الشمس 

لرطوبة. عالوة على ذلك، يمكن أن المباورة ويحفظ درجة حرارتها باردة وي لل من ف دها لنسبة ا

التي تت  في ثغور األوراق. كما تستطيع  النتح تتسبب النباتات في تجفيف التربة من خالل عملية

أو تكوينها. هكذا يعتمد نمو النباتات تكوين مواد كيميائية جديدة تعمل على تفتيت جزيئات التربة 

النباتات على المناخ وتماريس سطح األرض والعوامل البيولوجية. تؤثر بشكل كبير العوامل 

بها  ودرجة الحموضة المرتبطة بالتربة، مثل كثافة وُسمك التربة وعم ها وتركيبها الكيميائي

ودرجة حرارتها والرطوبة بها، على نو  النباتات التي يمكن أن تنمو في أية تربة. ذلك، حيز 

 تس ط النباتات الميتة واألوراق والسي ان الذابلة على سطح التربة ث  تتعفن وتتحلل.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%AD
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
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وفي هذ  الحالة، ي تي دور بعض الكائنات الحية الدقي ة الموجودة في التربة والتي تتغذى على  

هذ  النباتات ث  تخلط المواد العموية مع الطب ات العليا للتربة، حتى تصبح هذ  المركبات 

 .العموية جزًءا من عملية تكوين التربة، وأخيًرا تساعد في تحديد نو  التربة نفسها

 

 الزمنعامل 

ومن بين العوامل المذكورة ساب ًا يعتبر الزمن أحد العوامل المؤثرة في تكوين التربة وتطورها. 

ن التربة،  بمرور الوقت، تتطور خصائص التربة اعتمادًا على العوامل األخرى الخاصة بتكوُّ

ن التربة عملية خاضعة لعامل الزمن وتتوقف على كيفية تفاعل العو امل وتعتبر عملية تكوُّ

األخرى مع بعمها البعض. فالتربة دائمة التغير والتطور. على سبيل المثال، لن تساه  المواد 

التي ترسبت حديثًا نتيجةً ألحد الفيمانات في تطور التربة؛ ألنه ل  تمِض فترة زمنية كافية تسمح 

ث  تندثر بعد للتربة بممارسة أنشطتها. ولكن بمرور الوقت ستتراك  مواد كثيرة على سطح التربة 

ن التربة حينها. وتشير الفترات الزمنية الطويلة التي تتغير في  ذلك لتبدأ من جديد عملية تكوُّ

أثنائها التربة وما يع بها من آثار عديدة إلى أنه نادًرا ما يكون هناك أنوا  من التربة بسيطة، 

أن التربة بدأت في تح يق  وبالتالي يؤدي إلى تكون طب ات من التربة. وفي الوقت الذي يبدو فيه

است رار نسبي في العديد من الخصائص التي تتميز بها والتي تمتد لفترات طويلة، تنتهي دورة 

حياتها في ظروف تجعلها عرضة للتآكل بفعل عوامل التعرية. ولكن على الرغ  من حتمية تآكل 

. هذا، وتظل العوامل التي التربة وانجرافها، فإن دورات حياة معظ  أنوا  التربة طويلة ومثمرة

تساعد في تشكيل التربة طول فترة وجودها تؤثر في أنوا  التربة، حتى لو كانت هذ  التربة 

"مست رة" منذ زمن بعيد قد يرجع إلى ماليين السنين. وهكذا سوف تتراك  وتترسب بعض 

ى مناطق أخرى. األجسام والمواد على سطح التربة وبعمها سوف تحمله الرياح أو الماء معها إل

ومن خالل تعرض أنوا  التربة لعوامل التعرية من عمليات الترسيب والنحت والن ل والتغيير، 

فإنها بذلك ستخمع دائًما لظروف جديدة ومتغيرة باستمرار. سواء كانت هذ  التغيرات سريعة أم 

 .بطيئة، فإنها تعتمد على طبيعة المناخ والبيئة ونشاط البول
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 التربةخصائص 

تها. وخاصة الخاصية األولى المميزة لها والتي يمكن مالحظ لون التربة في أغلب األحيان، يعتبر

 The )األلوان المتميزة واألوكال المتناقمة لجزيئاتها. فعلى سبيل المثال، يحمل النهر األحمر

Red River ) المسيسيبي بالماء( بعض المواد الرسوبية التي ن لها معه نتيجة الذي يمد نهر

 Port Silt) لعوامل التعرية التي تعرضت لها التربة الحمراء الممتدة، مثل تربة بورت سيلت لوم

Loam) في و ية أوكالهوما (Oklahoma) األمريكية. بالمثل النهر األصفر (The Yellow 

River) ة عن تربة رسوبية طفالية صفراء اللون في الصين، يحمل في مياهه رواسب ناتج

التي توجد في همبة السهول  (Mollisols) تعرضت لعوامل التعرية. وكذلك تربة موليسولز

وتتس  ب نها داكنة اللون وغنية بالمواد  (Great Plains) الشاسعة األمريكية جريت بلينز

بطب ات  التي توجد في الغابات الشمالية في روسيا التربة بيماء اللون العموية. بالمثل، تختص

مختلفة بسبب نسبة حممية التربة وعمليات الغسل التي تتعرض لها للتخلص من األمالح. بجانب 

هذا، يت ثر لون التربة بشكل أساسي بنوعية المعادن الموجودة بها ونسبة كل منها. ويرجع تعدد 

الكثيرة الموجودة بها. ويترتب اكتساب قطا   الحديد ألوان التربة إلى تعدد واختالف أنوا  معادن

تفاعالت  التربة للون معين أو توزيعه بين طب اتها على عوامل التعرية الفزيائية والبولية خاصة

وعندما تتعرض المعادن األولية الموجودة في المادة األم التي تتكون منها  .األكسدة وا ختزال

جديدة وملونة. وبالتالي، ينتج من  مركبات ةً البول لعوامل التجوية، تتحد العناصر جميعها مكون

الحديد معادن ثانوية صفراء أو حمراء اللون، ث  تتحلل المواد العموية إلى مركبات سوداء أو 

في تكوين رواسب معدنية سوداء اللون. بعد  والنيتروجين والكبريت المنجنيز بنية اللون، ويشترك

ذلك ينتج عن هذ  الصبغات الملونة أوكال ودرجات متعددة األلوان، ويرجع ذلك إلى العوامل 

إلى أن يطرأ على  الجوية أثناء عملية تكونها. كما تؤدي الظروف البيئية المؤثرة في تشكيل التربة

ينش  عنها  البيئات المختزلة اللون تغيرات إما متماثلة ومنتظمة أو تدريجية، هذا في حين أن

إلى  بنية التربة تشير .رقشة بن اط من تركيز اللونامتزاج األلوان بدرجات وأنماط مع دة وم

لتربة الكيفية التي تتجمع بها مختلف حبيبات أو جزيئات التربة بوجه عام. لهذا، قد تتنو  بنية ا

وتؤثر بنية  .وحبيباتها من حيز أوكال وحج  ودرجات التطور أو الظواهر التي تتعرض لها

التربة على درجة تهوية التربة وحركة الماء وسهولة امتصاصه بها وم اومة التربة لعوامل 

النباتات بها. وفي أغلب األحيان، توضح بنية التربة  جذور التعرية المسببة للتآكل ومدى نمو

نسيج التربة وقوامها ومحتواها من المركبات العموية والنشاط الحيوي بها وتاريخ تطور التربة 

ة التي في وكيفية استخدام اإلنسان لها وكذلك طبيعة المعادن الموجودة بها والظروف الكيميائي

 والطين والطمي الرمل من إلى المواد المكونة للتربة نسيج التربة ظلها تكونت التربة. يشير

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA_%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA_%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86
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والطمي عن عوامل التجوية الفيزيائية، في حين أن الطين هو نتاج عوامل التجوية  الرمل ينتج

على ا حتفاظ بالماء والعناصر الكيميائية. ويؤثر محتوى التربة على سلوكها بما في ذلك قدرتها 

ينتج الرمل والطمي عن عوامل التجوية الفيزيائية، في حين أن الطين هو  .الغذائية المفيدة للنباتات

نتاج عوامل التجوية الكيميائية. ويتس  محتواها من الطين ب درته على ا حتفاظ بالماء والعناصر 

أن هذ  األنوا  من التربة الطينية تتميز ب درتها على العموية الغذائية الالزمة لنمو النباتات. كما 

م اومة التآكل أو ا نجراف الذي يحدث بفعل الرياح والماء بشكل أكبر من أنوا  التربة الرملية 

أو التربة السلتية التي تحتوي على نسبة عالية من الطمي. ويرجع السبب في ذلك إلى أن حبيباتها 

عمها البعض. أما بالنسبة ألنوا  التربة ذات النسيج المتوسط، فإن وجزيئاتها متماسكة بشدة مع ب

الطين في األغلب يتغلغل وينت ل بين طب ات التربة ألسفل حتى يترسب في طب ة التربة تحت 

للتربة  الم اومة الكهربائية السطحية ال ريبة من سطح األرض. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤثر

للتركيبات المعدنية عند مالمستها للتربة. كما أن احتواء التربة على  الصدأ الجلفاني على معدل

ن أن يؤدي إلى ت ليل بها يمك المحلول ا لكتروليتي نسبة عالية من الرطوبة أو ارتفا  تركيز

م اومة التربة الكهربائية مما يزيد من معدل الصدأ الذي سيغطي أي أجسام معدنية 

، ولكن هذا متر/أوم 1666و 2وتتراوح قي  هذ  الم اومة التي ت  تحديدها عادة ما بين  .تالمسها

  .  ينفي احتمال التوصل إلى قي  أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84_%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84_%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
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 طبقات التربة

على نو  المواد التي تتكون منها والتي تعكس الفترة  طب ات التربة تعتمد تسمية نطاقات أو

ن التربة في مراحلها المختلفة. ويت  تحديد هذ  النطاقات الز منية التي استغرقتها عمليات تكوُّ

كما يت  وصفها وتصنيفها بناًء على لونها   باستخدام مجموعة صغيرة من الحروف واألرقام،

وحج  حبيباتها وجزيئاتها ودرجة تماسكها ونسيجها وقوامها وبنيتها ومدى امتداد جذور النباتات 

بها ومحتواها من الفجوات والمسام والخصائص المميزة لها عن غيرها  ودرجة الحموضة بها

و  تحتوي أية  .مواد رسوبية صخرية أم  وتحديد ما إذا كانت تحتوي على ع د أو درنات في 

تربة على كل النطاقات التي سيلي توضيحها فيما يلي؛ ألن أنوا  التربة قد تحتوي ف ط على 

بعض هذ  النطاقات أو معظمها. إن تعرض المادة األم، التي تكونت منها التربة، إلى ظروف 

ن أنوا  التربة األولية الخصبة ا لصالحة لنمو النباتات بها؛ األمر الذي يؤدي مالئمة يؤدي إلى تكوُّ

ث  بعد  .(O) إلى تراك  مخلفات ومواد عموية في التربة وتكوين طب ة عموية تُسمى بالنطاق

ذلك تتجمع الكائنات الحية الدقي ة وت وم بتحليل المواد العموية، األمر الذي ينتج عنه وجود 

تات والحيوانات األخرى. وبعد مرور فترة زمنية عناصر غذائية مفيدة يمكن أن يتغذى عليها النبا

كافية، تتكون طب ة سطحية من المركبات والمواد العموية داكنة اللون الناوئة من تحلل النباتات 

 .(A) والتي تسمى بالنطاق

 

 تصنيفات التربة

التربة  يمكن ت سي  التربة حسب طبيعة تكوينها إلى عدة أنوا  لفه  العالقات التي تربط بين أنوا 

المختلفة ولتحديد كيفية استخدام كل نو  منها لتح يق أفمل استفادة ممكنة. ويرجع الفمل 

. 1886في وضع أول نظام لتصنيف التربة عام  (Dokuchaev) "دوكتشوف" الروسي للعال 

وقد قام بتطوير هذا النظام عدة مرات العديد من الباحثين األمريكيين واألوروبيين حتى ت  تعديله 

ظام وا  استخدامه حتى الستينيات من ال رن العشرين. ل د اعتمد هذا النظام على مبدأ مفاد  إلى ن

أن أنوا  التربة تتمتع ببنية معينة وتركيب خاص يختلف بناًء على المواد والعوامل التي تشترك 

في تكوين هذ  التربة. وفي الستينيات من ال رن العشرين، ظهر نظام تصنيف مختلف يركز على 

تركيب التربة وبنيتها بد ً من المادة األم التي تكونت منها والعوامل المؤثرة في تكوينها. ومنذ 

 .ذلك الحين، وهد هذا النظام العديد من التعديالت التي طرأت عليه

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
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 تصنيف أنواع التربة

تسميتها يعد ترتيب فئات التربة هو أحدث تصنيف ت  التوصل إليه في اآلونة األخيرة. وتمت 

فئات للتربة سيرد  16بحيز تنتهي جميعها بـم طع "سول". في نظام التصنيف األمريكي، هناك 

  :ذكرها فيما يلي

 التي تكونت حديثًا وتفت ر إلى نطاقات التربة الخصبة جيدة التطور.  :اإلنتيسول تربة

وتوجد عادة في الرواسب المفتتة التي تتس  بمعف درجة تماسكها مثل التربة الرملية، 

 .األولية الذي يغطي مباورة الصخور (A) وبعمها يتس  بالنطاق

 تفخ هذ  التربة ويمتد حجمها عندما ترتفع بها هي التربة الم لوبة. تن :الفيرتيسول تربة

نسبة الرطوبة وتشبعها بالماء وتنكمش وي ل حجمها في فترات الجفاف، وغالبًا ما يغطي 

 .سطحها و وق عمي ة ت ع فيها بعض أجزاء الطب ات السطحية

 نًا. تتميز هذ  التربة بتكوين  :اإلنسيبتيسول تربة تتميز ب نها أحدث أنوا  التربة تكوُّ

أنها تفت ر إلى عملية غسل التربة من األمالح  طب اتها ال ريبة من سطح األرض، إ 

 .وال درة على است بال المواد المتسربة إليها

 هي تربة األراضي الجافة التي تكونت بفعل العوامل المناخية في  :األرديسول تربة

في المائة من إجمالي مساحة  26الجافة. تمثل هذ  التربة حوالي  الصحراوية المناطق

ن هذ  التربة فترات زمنية طويلة ومن الصعب  التربة على سطح األرض. يستغرق تكوُّ

عموية مفيدة لنمو النباتات. كما تختص بوجود طب اتها أن تتراك  أو تتوفر فيها مواد 

ال ريبة من سطح التربة )أو ما تُعرف بالطب ات الكلسية أو الجيرية( حيز تحتوي 

التي تراكمت بفعل حركة تسرب الميا  الجوفية داخل التربة.  كربونات الكالسيوم على

جيدة التكوين والتطور التي ت وم  Bt وتحتوي معظ  أنوا  هذ  التربة على نطاقات

بعيد عندما  بدورها باست بال المواد المتسربة إليها والتي تشير إلى حركة الطين منذ زمن

 .كانت ترتفع نسبة الرطوبة في التربة

 هي تربة األراضي الرخوة :ليسولالمو تربة. 

 ة الحممية التي تكونت من خالل عملية التخلص من وهي الترب :السبودسول تربة

الغابات  المركبات ال اعدية حتى أصبحت حممية. وتنحصر هذ  التربة في

 .ي توجد في المناطق الباردةالت والغابات النفمية الصنوبرية

 تحتوي على كما أنها  .والحديد األلومنيوم نية بعنصريهي التربة الغ :األلفيسول تربة

طب ات من الطين المتراك . وتتكون هذ  التربة في المناطق متوسطة الرطوبة والمناطق 

 .التي يسودها مناخ دافئ لمدة ثالثة أوهر على األقل بما يالئ  نمو النباتات بها

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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 لص من األمالحوهي التربة التي تتعرض كثيًرا لعمليات الغسل للتخ :األلتيسول تربة. 

 توي على كميات كبيرة من أكاسيد المعادنهي التربة التي تح :األوكسيسول تربة. 

 هي التربة التي تتكون من المواد العموية بشكل أساسي )ويُطلق  :الهيستوسول تربة

 .(عليها التربة العموية

 :نورد فيما يلي بعض التصنيفات الفرعية األخرى للتربة

 وهي تربة األراضي الخصبة الناتجة عن تفتت الصخور  :األنديسول أنوا  تربة

 .حتواها الزجاجيالبركانية وتعد من أفمل أنوا  التربة وأجودها، كما أنها تتميز بم

 هي تربة األراضي التي تتواجد في المناطق ال طبية وديدة  :الجليسول أنوا  تربة

 .البرودة

 

  :تصنيــف آخر للتربـة من حيـث شكلهـا

 يظهر هذا النو  من التربة تغير تدريجي في اللون أو في أفق واضحة مع  التربة البنية :

 ألعماق بعيدة ، لدودة األرض دليل في نمو جذر غير محدد الطول ونشاط

 . وتعتبر هذ  التربة قادرة على إنتاج عشب جيد ولكن يجب فحص نظام الصرفة والحاممية

 من الدخول إلى  األرضولدودة  تظهر هذ  التربة م اومة لجذور النبات : الصلصال

 . التربة رمادية اللون والمث فة بالماء

 تربة ذات تركيب رملي حاممي مصفى ،   توجد المواد المغذية في طب اتها  الرسوبية:

العليا ، ولكن بإمكانها العمل على تراك  المواد المغذية في الطب ة ال اسية الخشنة ال ابلة 

 . ان هذ  التربة إنتاج محصول جيد من العشبلالختراق من جذور النبات ، ليس بإمك

 ويكون هناك عادة طب ة عليا  بالطباوير : تشبه هذ  التربة تلك التربة المغطاة الجيرية ،

 . بيماء ن ية على السطح طباوير بنية اللون مع

 تحتوي هذ  التربة على نسبة عالية من المحتوى العموي أو محتويات  : التربة العموية

خثية وتكون عادة كثيرة ا حتفاظ بالرطوبة والخصوبة ، لكنها يمكن أن تكون حاممية 

، كما يمكن أن يكون هناك  المستن ع خاصة إذا كان هناك صخر سفلي كما في أرض

 . مشكلة في نظام الصرفة
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9
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 )من المعلوم أن هذ  األنوا  من التربة  التربة الخثية الطحلبية )تربة المستن عات :

حاممية جداً وتتمتع بصرفة جزئية ، ومن الممكن أن تكون أفمل تربة طينية طبيعية 

فهي غنية بغذاء النبات وسهلة للعمل فيها مبكراً ، وبإمكانك أيما أن تحول متوفرة ، 

التربة المتوفرة إليك إلى تربة خصية وذلك بإضافة كميات كبيرة من المواد العموية 

 . حيز أن معظ  المزارعين يعملون ذلك

 الطباوير : تحتوي هذ  التربة على نسبة عالية من  التربة الطباويرية و التربة الكلسية

والكلس ، والح ي ة أنها تطغى على تصنيف أحج  الجسميات الدقي ة العادية الموجودة في 

هذ  التربة ، وهي غالباً ما تكون ضحلة جداً ، كما أنها وبخطورة تحدد نو  النبات الذي 

ينمو بنجاح فيها ، فان كانت تربتك من هذا النو  وكنت غير راضي عن نسبة النباتات 

 ح لك بزراعتها فان أفمل طري ة هي أن تنت ل إلى منط ة أخرى ،التي يسم

ولكن يجب عليك فحص التربة أو ً ، وإذا ل  تستطع ا نت ال فما عليك إ  أن تحصر نفسك في 

 . زراعة النباتات التي تنمو في التربة الطباويرية

 

 المادة العضوية

بما فيها النباتات والحشرات والبكتريا تعتمد معظ  الكائنات الحية التي تعيش في التربة، 

والفطريات، على المادة العموية الموجودة في التربة للحصول على ما تحتاجه من عناصر 

غذائية وطاقة. تحتوي في أغلب األحيان أنوا  التربة على نسب متنوعة من المركبات العموية 

فيها التربة الصحراوية والصخرية  المختلفة من حيز حالة تحللها. تخلو معظ  أنوا  التربة، بما

والتي تحتوي على نسبة من الحصى والفتات الصخري، إلى حد ما من أي مواد عموية، بينما 

هناك بعض أنوا  التربة األخرى، مثل التربة التي تتكون من تراك  ب ايا وأنسجة النباتات نصف 

، التي تتكون بصورة أساسية من مواد عموية خالصة (الهيستوسول) المتفحمة وغير تامة التحلل

 .ولهذا فهي خصبة وصالحة للزراعة

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
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 خصبةطبقة الدبال ال

التي تكونت بفعل تحلل النباتات والحيوانات في التربة  المادة العموية إلى طب ة الدبال تشير

أحماض  لدرجة أنها وصلت ن طة ا ست رار، بحيز تكون غير قادرة على التحلل بعد ذلك. تعتبر

من المكونات المهمة لطب ة الدبال،  وأحماض الفولفيك (أو ما يُعرف باألحماض الدبالية) الهيوميك

وبعد موت هذ   .والجذور والسوق األوراق وتتكون هذ  األحماض من ب ايا النباتات المتحللة مثل

ثارها في التربة، تبدأ عملية تحلل مواد وب ايا هذ  النباتات الميتة مكونةً طب ة الدبال النباتات واند

ن هذ  الطب ة حدوث عدة تغيرات سواء التي تحدث في التربة أو  الخصبة. وتتممن عملية تكوُّ

ء التي ستطرأ على ب ايا النباتات المتحللة؛ حيز تختزل التربة المركبات ال ابلة للذوبان في الما

 .ونصف السليلوز السليلوز مما يؤدي إلى احتوائها على عدد من هذ  المكونات بما فيها مواد

ومركباته في التربة؛ ث   جنينواللي الهيومين وعندما تترسب ب ايا النباتات وتتحلل، تتراك  مواد

بعد ذلك ي تي دور الكائنات الدقي ة التي طالما تعيش في التربة وتتغذى على ب ايا النباتات 

المتحللة، فإنها تزيد من نسبة البروتينات والمواد المغذية في التربة. ت اوم مادة الليجنين عملية 

ا تتفاعل أيًما كيميائيًا مع األحماض األمينية التحلل؛ لهذا فهي تتراك  وتترسب في التربة، كما أنه

التي تزيد من قدرتها على م اومة عمليات التحلل من أي نو ، ومن بينها التحلل اإلنزيمي الذي 

أنها غير قابلة إلى  والشمع النباتي المواد الدهنية النباتية يت  بواسطة الميكروبات. ومن خصائص

حد ما للتحلل عالوة على أنها تست ر في التربة وتب ى لفترات زمنية طويلة إذا ل  تتغير الظروف 

نها تتحلل بسهولة وبشكل طبيعي وتكون على استعداد حولها. أما بالنسبة للبروتينات، فإ

 متصاص جذور النباتات لها، ولكن عندما تتحد مع جزيئات الطين فإنها تصبح أكثر م اومة 

التي تعمل على تحلل البروتينات  اإلنزيمات للتحلل. ومن ناحية أخرى، تمتص جزيئات الطين

مما يجعل محتوى أنوا  التربة الطينية من المواد العموية يب ى لفترات طويلة أكثر من غيرها 

من أنوا  التربة األخرى التي تفت ر إلى الطين. وتعمل إضافة مواد عموية إلى التربة الطينية 

لى توفير مواد عموية وأي عناصر غذائية أخرى ل  تكن متاحة من قبل للنباتات وترسبها بها ع

التي تنمو في هذ  التربة أو الميكروبات التي تعيش فيها منذ سنوات عديدة، وذلك  تحادها ب وة 

في التربة إلى فصل النيتروجين  (بوليفينول) حمض التنيك مع حبيبات الطين. ويؤدي ارتفا  نسبة

بواسطة البروتينات أو إلى ف دان النيتروجين قدرته على ا نت ال في التربة، األمر الذي ينتج عنه 

يوصف تكوين الدبال ب نه عبارة عن العمليات التي  .عدم إتاحة النيتروجين للنباتات في التربة

تعتمد على نو  التربة األساسي وكمية المواد والب ايا النباتية التي تتراك  كل عام؛ وكالهما يت ثر 

بالمناخ ونو  الكائنات الدقي ة التي تعيش في التربة. وتختلف نسبة النيتروجين في هذا النو  من 

عتبارها مخزن في المائة. وتعد طب ة الدبال با 6إلى  3التربة ولكنها في العادة تتراوح من 
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
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كما تمتص هذ   .النيتروجين والفوسفور في التربة المكون الفعال والمؤثر في خصوبة التربة

الطب ة الماء وتختزله بداخلها لتعمل بدورها على الحفاظ على درجة رطوبة التربة والتي يحتاج 

قابلة لالنكماش في إليها النبات في نمو . وتعد هذ  الطب ة قابلة للتمدد في حالة تعرضها للماء و

بين جزيئاتها. كما أن طب ة الدبال أقل است راًرا من  ومسام حالة الجفاف مما يتيح وجود ثغرات

وبمرور الوقت ي ل تركيزها إذا ل  تت  طب ات التربة األخرى ألنها تت ثر بالتحلل الميكروبي. 

 .إضافة مادة عموية جديدة إليها

 

 تأثير المناخ على المواد العضوية

إن إنتاج المواد العموية وتراكمها وتحللها وتكوين طب ة الدبال يعتمد بشكل كبير على الظروف 

الرئيسية التي تساه  في المناخية. كما تعد درجة حرارة التربة ونسبة الرطوبة بها من العوامل 

في  طبيعة التماريس تكوين المادة العموية وتحللها، عالوة على أنهما يشتركان مع عامل

المساعدة في تكوين أنوا  التربة العموية. تتكون التربة التي تحتوي على نسبة عالية من المواد 

العموية على األرجح في مناخ رطب و/أو بارد؛ ألن درجة الحرارة المنخفمة أو الرطوبة 

جد كمية كافية من ترسب الماء لدع  النمو النباتي العالية تثبط نشاط الكائنات المحللة حيز تو

 الكثيف.وبما أن رؤى قد أصبحت غنية جدا فإنها ستصبح مثل التربة

 

 محاليل التربة

تحتوي أنوا  التربة، في ظل الظروف المختلفة التي 

تتعرض لها، على العديد من المحاليل الغروية. وتتبادل 

ناصر الكيميائية مع هذ  المحاليل العديد من الغازات والع

التربة. ومن الجدير بالذكر أن هذ  المحاليل تحتوي على 

سكريات غير متحللة وأحماض الفولفيك وغيرها من 

األحماض العموية وبعض العناصر الغذائية التي تحتاجها 

النباتات بكميات صغيرة، مثل الزنك والحديد والنحاس 

توفر في وبعض المعادن األخرى واألمونيوم وغيرها. وي

بعض أنوا  التربة محاليل الصوديوم التي تلعب دوًرا مهًما في نمو النباتات، كما توجد نسبة 

 عالية من الكالسيوم في أراضي الغابات. 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NRCSIA99560.png
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صاحب منزل يختبر تربة حدي ة 

العناصر الغذائية التي  منزله لمعرفة

 .تفت دها التربة
 

الرواسب التي يحملها النهر 

 األصفر

 

 التربة وعلوم الطبيعة

توزيع الكائنات الحية بهدف الكشف عن  هو عل  دراسة العوامل المؤثرة على الجغرافيا الحيوية

األماكن التي تعيش بها ومعرفة سبب ذلك. وتعد التربة ب نواعها أحد العوامل التي تحدد ماهية 

النباتات والبيئات التي يمكن أن تنمو فيها. وي وم علماء التربة بعمل مسح وامل لدراسة أنوا  

حدد نوعية النباتات التي يمكن أن توجد وتنمو في التربة أمالً في إدراك العوامل األساسية التي ت

تربة معينة. باإلضافة إلى ذلك، يوجه علماء الجيولوجيا اهتماًما خاًصا بدراسة أنوا  التربة 

وأنماطها الموجودة على سطح األرض. ويعكس نسيج التربة ولونها وتركيبها الكيميائي في 

تكونت منها، وغالبًا ما تتغير أنوا  التربة وف ًا  الغالب طبيعة المادة األولية الجيولوجية التي

لحدود الوحدات الجيولوجية. وتوضح الطب ات 

المندثرة في العصور ال ديمة للتربة والتي تسمى 

، كما أنها ن قبلأوكال سطح األرض م paleosols بـ

تسجل تاريخ عل  المناخ ال دي  وهو يهت  بدراسة 

التغيرات المناخية ال ديمة التي حدثت في تاريخ سطح 

األرض.|الظروف المناخية التي تعرضت لها 

الساب ة. ويستفيد علماء الجيولوجيا من دراسة  العصور في

ب ايا النباتات والكائنات المندثرة منذ العصور ال ديمة 

وتوزيع حفرياتها في الصخور زمنيًا وجغرافيًا لت دير 

بعمها ببعض وكذلك في فه   الصخور وربطأعمار 

العالقات التي كانت تربط بين األنظمة البيئية السالفة 

وذلك خالل الح ب التاريخية الجيولوجية التي تعاقبت 

التي  biorhexistasy فوق األرض. وطب ًا لنظرية

تصف العوامل المؤثرة في تشكيل التربة وتطورها، فإن 

الظروف المناخية التي دامت لفترات طويلة من الزمن وأدت إلى تكوين أنوا  من التربة العمي ة 

ا ارتفا  درجة ملوحة المحيطات وتكوين األحجار التي تعرضت لعوامل التعرية قد نتج عنه

 .الجيرية

 

 

 

 

بسبب الكتلة الحرارية التي تتعرض لها 

المناطق التي  حوائط المنشآت السكنية في

تتس  با ختالف الشديد في مناخها ودرجة 

حرارتها ليالً ونهاًرا، فإنه ت  تثبيت الحوائط 

السميكة التي تحتوي على مواد بناء ذات 

كثافة عالية حتى تتمكن من امتصاص 

الحرارة والتغلب على العوامل البيئية 

 .المختلفة

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rammed_earth_wall_-_Eden_Project.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_paleosols&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_biorhexistasy&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20060422094342.jpg
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لتحديد فترة است رار سطح  قطا  التربة عالوة على ذلك، يستعين علماء الجيولوجيا بخصائص

عبر العصور المختلفة. وتشير أية  والتصدعات الجيولوجية است رار المنحدرات التربة من حيز

لتربة، كما يعتمد ذلك على مدى تكوين إلى حدوث تصد  أثناء تكون ا تربة تحت سطحية طب ة

 .طب ة التربة تحت السطحية التي تليها لتحديد الفترة الزمنية التي مرت منذ حدوث التصد 

استعانت مجموعة من المهندسين بتربة ت  فحصها من خالل استخدام المنهج المعياري للمرحلة 

ة أرض من حفرة وذلك بهدف ت دير األولى من الدراسة األثرية إلحدى العينات التي أخذت بجراف

لها(. وتعد ا ستفادة من  بالت ريخ المطلق أعمار طب ات األرض حسب الت ريخ النسبي )م ارنة

معرفة خصائص قطا  التربة وطب اتها لتحديد أقصى عمق م بول ألية حفرة أمًرا م لوفًا بشكل 

أكبر من الحاجة لفحص األدلة األثرية بهدف إدارة الموارد الث افية ومعرفة أهميتها وقيمتها. وتعد 

خل اإلنسان في تكوينها أو يتسبب في إحداث تغيير بها محط اهتمام عدد أنوا  التربة التي يتد

كبير من علماء اآلثار، ومن أمثلتها أراضي تربة تيرا بريتا وهي من أخصب أنوا  التربة 

 .وأجودها على مستوى العال 

 

 أوجه استخدامات التربة

الغذائية الالزمة لنمو النباتات. تستخدم التربة في الزراعة حيز تعتبر المصدر األساسي للعناصر 

وتتنو  التربة التي تستخدم في الزراعة )على سبيل المثال   الحصر، من بين الخصائص 

األخرى، نسبة الرطوبة التي من المفترض أن تحتوي عليها التربة( تبعًا لتنو  النباتات التي يمكن 

لتي تكونت منها التربة عامالً مهًما في زراعتها فيها. باإلضافة إلى ذلك، تُمثل المادة األولية ا

صناعات التعدين ومجا ت البناء. ذلك، حيز أنها تعد أساًسا لمعظ  مشروعات البناء. ويمكن 

استغالل مساحات هائلة من األراضي في صناعة التعدين وبناء الطرق وإقامة السدود. وتعد 

ة الذي تستخدم فيه التربة كدر  واقي األكواخ المغطاة بطب ات من التربة أحد األساليب الهندسي

جة حرارة الهواء من الخارج والحفاظ على ثبات در الكتلة الحرارية لحماية حوائط المباني من

من الداخل. تعد موارد التربة مهمة وأساسية بالنسبة للبيئة وكذلك إلنتاج األطعمة ومواد األلياف. 

وتمد التربة النباتات بالمعادن والماء؛ حيز أنها تمتص ميا  األمطار وتختزلها ث  تتخلص منها 

عرضها للجفاف في الوقت عن طريق امتصاص النباتات لها وبذلك تمنع تشبع التربة بالماء وت

نفسه. كما تعمل التربة على تن ية الماء عندما يتسرب إليها من خالل عملية الترويح. وعالوةً 

 على ذلك، تعد التربة هي موطن كثير من الكائنات الحية التي تعيش بها؛ من ناحية أخرى،

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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فعلى  .إدارة النفايات والمخلفات تعد التربة في أغلب األحيان أحد العوامل المساعدة في عملية 

باستخدام العمليات الهوائية  خزانات الصرف ميا  محطات الصرف الصحي سبيل المثال، تعالج

 .أماكنها التي ت وم بها التربة. كذلك تُستخدم التربة في تغطية النفايات والتخلص منها يوميًا في

التربة التي تكونت من تراك  ب ايا وأنسجة النباتات نصف  وتعتبر التربة العموية، وخاصة

يستهلك أحيانًا كل من اإلنسان  .، موردًا مهًما  ستخراج الوقودوغير تامة التحلل المتفحمة

في العديد من الث افات المختلفة. ت وم التربة بتن ية وترويح الماء كما أنها تؤثر والحيوان التربة

على تكوينه الكيميائي؛ حيز تمر ميا  األمطار وميا  البحيرات والمسطحات المائية الصغيرة 

يات ترويح خالل طب ات التربة المختلفة والطب ات الصخرية العلوية، وبذلك تصبح واألنهار بعمل

مياًها جوفية. كما ت وم التربة والكائنات الحية التي تعيش فيها بتن ية الماء من الملوثات مثل 

 .الفيروسات والزيوت والمعادن والكميات الزائدة من العناصر الغذائية والرواسب المختلفة

 

 التربة اليابسةتآكل 

إما بفعل اإلنسان أو بشكل طبيعي، األمر الذي ي لل من  ألراضي اليابسةتآكل ا يحدث

هذ  األراضي ويف دها ال درة على ال يام بوظيفتها. وتعتبر أنوا  التربة عامالً مؤثًرا  تربة كفاءة

في تآكل التربة اليابسة عندما تزيد نسبة الحموضة بها أو تتعرض لعوامل التلوث أو التصحر أو 

ال لوية يعد مفيدًا، فإنها  نسبة الحموضة في التربة التعرية أو التملح. على الرغ  من أن زيادة

على تآكلها عندما تنخفض هذ  النسبة مرة أخرى وتؤدي إلى انخفاض إنتاجية التربة من تعمل 

المحاصيل وزيادة تعرض التربة للتلوث وعوامل التعرية. غالبًا ما تكون معظ  أنوا  التربة 

التي تكونت منها التربة  المادة األم أساًسا تربة حممية، ويرجع السبب في ذلك إلى حممية

 انت تحتوي عليها في البدايةالتي ك ال اعدية الكاتيونات وانخفاض نسبة

وتزداد حموضة التربة عندما تف د طب ات  .(والصوديوم بوتاسيوموالوالماغنسيوم الكالسيوم )مثل

التربة هذ  العناصر بسبب تعرض التربة لعدد من العوامل مثل هطول األمطار بكميات عادية أو 

األسمدة  المحاصيل. ولكن تزداد نسبة حموضة التربة بشكل خطير بسبب استخدامحصاد 

ترسب  التي تحتوي على أحماض وأكسيدات واآلثار المارة الناجمة عن النيتروجينية

للتربة أن تتعامل ، فيمكن لعامل التلوث الذي تتعرض له التربة في التربة. أما بالنسبة األحماض

معه طالما كان بنسب منخفمة في إطار قدرتها على ذلك. وتعتمد العديد من عمليات معالجة 

النفايات على مدى صالحية طري ة المعالجة المستخدمة. فالمزيد من عمليات المعالجة يمكن أن 

 ءة هذ  التربة. يدمر أنوا  النباتات والكائنات الحية الموجودة في التربة كما أنه يحد من كفا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_(%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_(%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A_pH_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A_pH_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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مل التلوث الصناعي ومظاهر التطور وعدم ا ستفادة منها عندما تدمرها عوا إهمال التربة ويت 

األخرى بدرجة   يمكن استخدام التربة بعدها بشكل آمن ومثمر. وتستخدم مبادئ علوم متعددة، 

 وإزالة الملوثات إعادة إصالح التربة الفيزياء والكيمياء واألحياء، من أجلو الجيولوجيا منها

المتراكمة فيها وتخفيفها والتخلص منها واسترداد كفاءة التربة وقدرتها على اإلنتاج. ومن بين 

األساليب المستخدمة في إصالح التربة غسل التربة بهدف تخليصها من األمالح والترويح 

وعملية ح ن الميا  الجوفية بالهواء لمعالجتها وإضافة بعض المواد الكيميائية إلصالح 

إلعادة ت هيلها  والمعالجة البيولوجية ومعالجة المشكالت البيئية من خالل استخدام النباتات التربة

أحد العوامل البيئية التي تؤدي إلى  التصحر ثات. يعتبروكذلك العوامل الطبيعية لتخفيف الملو

تآكل النظ  البيئية في المناطق الجافة ووبه الجافة، ويرجع سبب ذلك في أغلب األحيان إلى نشاط 

تؤدي إلى التصحر. ولكن يسود الجفاف  الجفاف الخاطئة الشائعة أن كثرة اإلنسان. ومن المفاهي 

في األراضي الجافة ووبه الجافة. وينتهي جفاف التربة بمجرد نزول األمطار عليها وريطة أن 

ربة يت  استخدامها بشكل جيد. وتشمل أساليب إدارة التربة الحفاظ على مستويات تكون هذ  الت

ثابتة من العناصر الغذائية والمواد العموية الموجودة بها، وت ليل عمليات حرثها وتهيئتها وزيادة 

غطائها النباتي. تساعد هذ  الممارسات في السيطرة على تآكل التربة والحفاظ على نسبة إنتاجيتها 

ند ارتفا  نسبة الرطوبة فيها. ومع ذلك، يزيد سوء ا ستخدام المستمر للتربة من فرص ع

تعرضها للتآكل، كما يعمل ارتفا  عدد السكان وسير الحيوانات على األراضي الحدية منخفمة 

وانجرافها في حالة تعرضها لعوامل  تآكل التربة الخصوبة على زيادة تصحر التربة. يحدث

الجاذبية  التعرية المتمثلة في حركة الرياح والماء والجليد وحركة جزيئات التربة وذلك بفعل ت ثير

وعلى الرغ  من أن كل هذ  العمليات متزامنة وتحدث في وقت واحد، فإن مفهوم  .األرضية

وتتمثل أوجه ا ختالف بينهما في أن التعرية هي عملية  .التجوية التعرية يختلف عن مفهوم

ومن  .استخدام اإلنسان للتربة طبيعية محمة ولكنها تزداد في بعض المناطق بسبب سوء

رعي الحيوانات وقطع األوجار واإلفراط في إزالة الغابات ممارسات سوء استخدام التربة

الممكن أن وا ستمرار في الزحف العمراني على األراضي الزراعية. ومع ذلك، فإنه من  الجائر

تؤدي إدارة هذ  الممارسات من خالل بعض األساليب والسبل إلى الحد من ت ثير عوامل التعرية، 

وتتممن هذ  األساليب الحد من حدوث اضطراب في طب ات التربة أثناء أعمال البناء وتجنب 

مطار البناء أثناء فترات تعرض التربة لعوامل التعرية والسيطرة إلى حد كبير على حركة األ

مما يساعد على إبطاء حركة جريان الماء واستخدام أساليب تمنع ت ثير  مدرجات مستوية وبناء

عوامل التعرية، ومنها زيادة الغطاء النباتي للتربة، وزراعة أوجار أو أي أنوا  أخرى من 

 النباتات التي تعمل على زيادة تماسك التربة.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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، ف د تفاقمت مشكلة كبيرة نتجت عن التعرية التي تسببها الميا ، حيز أن ا نهمار الصين وفي 

النهر  الشديد للماء قد أدى إلى إزالة الطب ة العليا للتربة في األراضي اليابسة ال ريبة من

فمن النهر األصفر، يتدفق ما يزيد عن  .نهر اليانجتز وكذلك تلك الموجودة بال رب من األصفر

في األساس من نحر الماء )أو ما  الرواسب باتجا  المحيط. وتتكونمليار طن من رواسبه  1.6

ذات التربة الطفالية التي تكونت من الكثبان  همبة اللوس يُعرف بالحّت األخدودي( في منط ة

 .الرملية، وت ع هذ  المنط ة في الشمال الغربي للصين

سير الصرف الصحي التي توجد في التربة أحد عوامل تعرية التربة التي تؤثر على تعد موا

الطب ات الموجودة تحت سطح التربة. ويؤثر ذلك بالسلب على قوة الجسور والسدود الصغيرة 

باإلضافة إلى أنه يؤدي إلى تكون حفر عمي ة في التربة. ومن العوامل التي تؤدي إلى تحريك 

ا  ميا  الصرف بدًءا من منبع تسرب كميات صغيرة من هذ  الميا  خالل جزيئات التربة اندف

التربة، كما يعمل تآكل الطب ة تحت السطحية للتربة على تكوين منحدرات وديدة. ويصف 

مصطلح "فوران الرمال" عملية تفريغ ميا  مواسير الصرف الصحي من طرف المواسير التي 

  .توجد في التربة

لدرجة أنها تؤدي إلى تآكل التربة، كما أنها الحرة بها  األمالح تراك  وتركز بتملح التربة ويُ صد

تؤثر سلبًا على نمو النباتات بها. وتشمل تبعات تملح التربة تعرض التربة ألضرار التآكل وقلة 

إمكانية زراعة نباتات أو نموها، وبالتالي تحدث التعرية الناتجة عن افت ار التربة إلى غطاء نباتي 

ك مواجهة مشكالت تتعلق بمدى صالحية الماء ويرجع ذلك ي ي بنيتها من عوامل التعرية، وكذل

إلى وجود الرواسب. ومن الجدير بالذكر أن تملح التربة يعزى إلى مجموعة من العوامل الطبيعية 

وأخرى بشرية. وتعمل األجواء الجافة على تراك  األمالح وتركيزها في بعض المناطق. ويتمح 

تي تكونت منها التربة مالحة. ويعد ري األراضي الجافة ذلك كثيًرا عندما تكون المادة األم ال

مشكلة في حد ذاته؛ ألن ميا  الري عموًما تحتوي على نسبة من األمالح. ويعمل الري، خاصة 

عندما يكون من خالل تسريب ال نوات المائية ال ريبة، في أغلب األحيان على رفع منسوب الميا  

عًا عندما تحتوي الميا  الجوفية على نسبة عالية من الجوفية في التربة. ويحدث التملح سري

األمالح التي تتسرب وترتفع إلى سطح التربة بواسطة الخاصية الشعرية أو األنابيب الشعرية. 

العمل على تدفق ميا  بكميات كبيرة بهدف غسل التربة  وسائل التحك  في ملوحة التربة وتتممن

  .وذلك مع وجود نظام فعال من وبكات الصرف المغطى من األمالح
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 تصنيف نوع التربة.

 تحديد نسبة الرطوبة الطبيعية. -ب 

 تحديد حدود اتربرج ) حد السيولة، حد اللدونة (. -ج 

 تحديد الوحدة الوزنية الجافة للتربة. -د 

 اختبارات التربة ا نتفاخية وا نهيارية . -هـ 

وهذ  ا ختبارات وإن كانت بسيطة ويمكن للبلدية ال يام بها، فإنها تعطي مساعدة كبيرة  

للمهندسين باإلضافة إلى المعلومات الساب ة في تحديد نوعية التربة السطحية، وت دير معامالت 

التربة المرورية باستخدام معاد ت الربط لتصمي  األساسات ومعرفة ما إذا كان هناك مشاكل 

 ة يستلزم األمر بحثها والتحري عنها. فني

 

 -االختبارات الحقلية :

يت  عمل ا ختبارات الح لية المرورية حسب نو  التربة والحاجة إلى إعداد هذ  ا ختبارات،  

 ومنها: 

 .اختبار ا ختراق ال ياسي 

 .اختبار ا ختراق ا ستاتيكي 

 .اختبار م ياس المغط 

 اختبار ال ص الدوراني 

  م اومة التربة لل ص.اختبار 

 .اختبار م ياس التمدد الحراري 

 .اختبار تحديد معامل نفاذية التربة 

  .اختبار تحديد دليل قوة تماسك الصخور 

 تحديد الوحدة الوزنية الجافة للتربة 

  .اختبار ال رص المحمل 

 .اختبار المكافيء الرملي 

 :تصنيف أنوا  التربة والصخور وذلك طب اً لما يلي 

 يف التربة الموحد. نظام تصن 

 .نظام آوتو لتصنيف التربة 
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يت  ورح طري ة استخراج وحفظ ون ل العينات الم ل لة وغير الم ل لة  االختبارات المعملية:

واآلليات المستخدمة في ذلك ، وإجراء ا ختبارات المرورية حسب نو  التربة والحاجة إلى 

 إعداد هذ  ا ختبارات والتي منها

  .تحديد نسبة الرطوبة 

  .تحديد حدود اتربرج 

  .التدرج الحبيبـي 

  .الوحدة الوزنية للتربة 

  .الكثافة النسبية 

  .الوزن النوعي 

  .اختبار الدك 

  .تحديد نسبة تحمل كاليفورينا 

  .اختبار ال ص المباور 

  .اختبار المغط الغير محدد 

 .اختبار المغط ثالثي المحاور 

 تربة.تحديد معامل نفاذية ال 

 .اختبارات انهيارية أو انتفاخية التربة 

 التحاليل الكيميائية 

وجميع هذ  ا ختبارات تعطي معلومات كافية لتحديد خصائص التربة ومعامالتها والمعامالت 

 األخرى المستخدمة في تصمي  األساسات.

  Soil Boringsالجسات طرق أخذ العينات -3

استكشافه ب عماق مختلفة يمكن من خاللها الجسات هي حفر أرضية في الموقع المراد 

الحصول على عينات التربة للتعرف على نوعية وترتيب الطب ات التحتية، ويمكن تنفيذ 

 الحفر إما يدوياً أو بواسطة معدات آلية أخرى، وتوجد عدة طرق للحفر من أهمها:

 حفر االختبارات المكشوفةTest Pits and Open Cuts   

ارات المكشوفة يدوياً باستخدام بعض األدوات المستخدمة باليد ،أو يت  عمل حفر ا ختب

آلياً بحيز تسمح هذ  الحفر برؤية طب ات التربة في وضعها الطبيعي وبشكل واضح ، 

ويجب أن تكون هذ  الحفر متسعة بشكل يمّكن من إجراء ا ختبارات فيها بحيز   ي ل 

م وغير اقتصادية 3دية حتى عمق ( م . وهذ  الحفر تعتبر اقتصا5..6عرضها عن )

ألعماق أكبر من ذلك أو تحت منسوب الميا  الجوفية، ويمكن بواسطة هذ  الحفر عمل 
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ا ختبارات الدقي ة با تجا  األف ي أو الرأسي، وتؤخذ منها عينات التربة الم ل لة أو غير 

شوفة واستكشاف الم ل لة إلجراء ا ختبارات عليها، وتستخدم أيماً لدراسة الش وق المك

مناطق الصخر المعيف، ويلزم أخذ كافة وسائل الحيطة والسالمة لتدعي  جدران الحفر 

وحمايتها من العوامل الطبيعية حتى يت  ا نتهاء من العمل بها وأخذ العينات المطلوبة، 

 ث  ردم هذ  الحفر وتسويتها ودكها بالطرق الفنية المناسبة. 

 الحفر بالمثقاب Auger Boring  

يت لف المث اب من آلة مصنوعة من الفو ذ ولها حافة حادة قادرة على حفر التربة، 

م في التربة اللينة ال ادرة على 5ويعمل المث اب يدوياً وآلياً بشكل اقتصادي حتى عمق 

م فيت  ا ستعانة بمواسير تغليف، وتعتبر هذ  5الثبات دون انهيار، أما إذا زاد الحفر عن 

ة في الحفر التمهيدي، وكذلك في التربة التي بها نسبة كبيرة من الحصى الطري ة مناسب

( الجهاز 2أو الصخرية أو عند حفر عدد كبير من الجسات، ويوضح الشكل رق )

 المستخدم في طري ة الحفر بالمث اب. 

 الحفر بالمث اب وماسورة التغليفl and Auger Boring   

بمساعدة برج حفر ثالثي ال وائ  ورافعة كبيرة ، ويمكن تشغل أذر  المث اب باليد أو آلياً 

 Chisel كسر األحجار الصغيرة والطب ات الصغيرة من الصخر بمساعدة ل مة إزميل

bit  مركبة على أذر  المث اب ، ويت  إقحام الغالف بالتربة بواسطة الطرق عليه بمدقة

م( ويصل 25ل إلى )من رافعة ، ويستعمل الجهاز اليدوي في الحفر إلى أعماق تص

م( وتصل عندها أقطار مواسير 56م ( والجهاز اآللي حتى عمق )266قطر  إلى )

( م  وتسخدم هذ  الطري ة للحفر في التربة 366( إلى )86التغليف وأدوات الحفر من )

الطينية وخصوصاً الشديدة الصالبة وال اسية منها ، وكذلك في التربة الرملية وتربة 

 . الصخور المعيفة 

 الحفر بالطرقPercussion Boring   

يستعمل في هذ  الطري ة جهاز حفر متن ل ي وم بكسر بنية التربة عبر الطرق المتكرر 

على سكين أو إسفين للحفر ، ويماف الماء أثناء العمل ، ويت  رفع ناتج الحفر إلى 

 الخارج على دفعات ، ويمكن من خالل هذ  الطري ة الحصول على عينات م ل لة

 بواسطة أدوات وأجهزة استخراج العينات في التربة الصخرية .
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 الحفر بطريقة االجترافWash Boring   

يت  حفر التربة بالطرق عليها بإزميل أو آلة حادة ، ويدفع الماء تحت المغط في أنبوب 

داخلي قابل للدوران أو الصعود أو النـزول خالل أنبوب غالفي خارجي ، ويت  بواسطة 

الماء الممغوط استخراج التربة المحفورة من بين األنبوب الداخلي والغالف الخارجي 

ذى يخرج من األعلى إلى نوعية التربة الجاري حفرها ، ولدى حيز يشير ناتج الحفر ال

حصول تغيير في نوعية ناتج الحفر يت  إي اف الحفر حيز يعتبر مؤوراً إلى تغيير في 

نوعية طب ة التربة الجاري حفرها ، ويت  وصل أنبوبة أخذ العينات بنهاية قميب التخري  

التربة الجديدة ، ويتابع الحفر . وتستخدم هذ  أو باألنبوبة الداخلية عند أخذ عينة من طب ة 

 الطري ة في التربة الرملية والطميية والطينية . 

 الحفر الدورانيRotary Boring   

يت  الحفر بواسطة ل مة دوارة تب ى في تالمس قوي مع قا  الحفر ، وتحمل هذ  الل مة 

يبة مالئمة ، ويمخ بواسطة مواسير التخري  المجوفة والتي تدار برأس دوار ذو ترك

سائل الحفر بشكل مستمر إلى األسفل عبر مواسير التخري  المجوفة من أجل تسهيل 

عملية الحفر ، وليت  دفع ناتج الحفر إلى الخارج ، ويتكون السائل بشكل عام من الماء ، 

ويمكن استعمال طين الحفر أو الهواء بد ً منه ، وذلك حسب نوعية األجهزة والتربة التي 

 ت  حفرها ، ويت  أخذ العينات ب جهزة خاصة . وهناك طري تان للحفر الدوراني هما : ي

ويت  فيها الحفر بواسطة الل مة الدوارة  Open Holes الحفر المكشوفة -1

التي تحفر التربة الداخلة في مجال قطرها ، وتؤخذ العينات من فترة 

تلفة بما فيها ألخرى ، وتستخدم هذ  الطري ة لجميع أنوا  التربة المخ

 الصخر اللين . 

وهي للحفر بالصخر بحيز  Core Drilling حفر العينات الصخرية -2

يمكن الحصول على العينة الصخرية المستمرة للطب ات على كامل 

 عمق الحفر بواسطة الجهاز نفسه . 
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 الحفر باستخدام الحفار المتصلFlight Auger  –Continuous   

وفي هذ  الطري ة يت  إنزال الحفار واستخراج التربة على رأس الحفار بواسطة دفع 

(م وهذ  الطري ة تعتبر أسهل وأسر  الطرق ألخذ 1أنبوبة رقي ة على أعماق طولها )

 العينات وتستخدم في جميع أنوا  التربة. 

 ردم الحفر .2

الحفر بالتربة الجافة ودكهـا  عند ا نتهاء من عملية الحفر وأخذ العينات يجب إعادة إغالق 

جيداً ، أو أن تصب فيها الخرسانة العادية أو المونة األسمنتية ، وذلك حتى   تتسبب هذ  

 الحفر في إنمغاط التربة أو تكون ممراً للميا  الجوفية أو أية أخطار أخرى . 

 تحديد عدد وعمق الجسات .3

 ات عن بعمها على مساحة عدد الجسات : يتوقف عدد وبعد الجسات وحفر ا ختبار

الموقع المطلوب دراسته ، وفي المواقع الكبيرة يتعلق األمر بطبوغرافية وجيولوجية 

الموقع ، وكذلك المنشآت المراد إقامتها عليه حسب أهميتها واستعما تها عالوة على 

نوعية التربة نفسها حيز إن الهدف من هذ  الجسات هو الحصول على خواص طب ات 

سماكاتها وأعماقها وميولها ، ويتوقف أيماً على نتائج ت رير المسح ا بتدائي التربة و

م( في كل اتجا  56المشار إليه في الفصل األول ، ويمكن عمل الجسات مبدئياً على بعد )

طب اً لشبكة خطوط متعامدة أو حسب ما يتفق عليه . أما في المشاريع الصغيرة التي   

فإنه يمكن عمل جسات في كل زاوية من زوايا الموقع  (2م5.666تتجاوز مساحتها )

إضافة إلى جسة في المنتصف ، وفي حالة وجود تكهفات في الحجر الجيري أو وجود 

( م أما إذا ل  تح ق عدد الجسات 5( إلى )3تش  ات فإنه يلزم عمل جسات مت اربة من )

ماكاتها وأعماقها ومواقعها األهداف المرجوة من حيز الحصول على طب ات التربة وس

وميولها ، أو إذا أظهرت العينات التي ت  الحصول عليها أن هناك تغيراً في خواص 

التربة تشير إلى أهمية زيادة أخذ العينات في سبيل الوصول إلى نتائج تتفق مع التغيير 

الذى تمت مالحظته ، فإنه يجب إعادة النظر في زيادة عدد الجسات وأعماقها وطرق 

ت حسب احتياجات الموقع ، لتح يق األهداف المرجوة منها ، ويوضح الشكل ا ختبارا

 ( طري ة توزيع الجسات . 4رق  )

 

 

 



 77 كيقية أختيار االساسات طبقا لنوع التربة-:موضوع البحث                            غدير محمود  -:الباحث

 

 يتوقف عمق الجسات على نو  المنشآت وحجمها وارتفاعها ووكلها  عمق الجسات :

وأوزانها عالوة على نو  التربة وخواصها الميكانيكية ، ويجب أن يشمل العمق على 

المساعدة على م اومة أحمال المنش ة بدون حدوث انمغاط وديد لهذ   طب ات التربة

الطب ات ، أو حصول انهيار فيها ناتج عن ال ص ، وفي الحا ت ا عتيادية   ي ل عمق 

الجسة عن عشرة أمتار أو ثالثة أضعاف عرض أكبر قاعدة أيهما أكبر ، و  بد أن 

ردميات وطب ات التربة المعيفة تخترق الجسات جميع الطب ات غير المناسبة كال

والعموية إلى الطب ات المتحجرة والسميكة ، وعند وجود طب ة صلبة أو كثيفة سطحية 

فإنه يلزم امتداد الجسة إلى عمق أكبر للت كد من عدم وجود طب ات تحتية تت ثر 

( 1.5با جهادات ، وعند الوصول إلى الطب ات الصخرية فإنه يجب اختراقها بمسافة )

(م أو سمك 6( م أو سمك طب ة الصخر أيهما أكبر في حالة الصخر المتماسك و)3ى )إل

( أهمية أن يكون 5طب ة الصخر أيهما أكبر في حالة الصخر اللين ، ويوضح الشكل رق  )

 عمق الجسات مخترقاً لطب ات التربة المختلفة 

 عينات التربة .4

  أماكن استخراج العينات : تستخرج العينة األولى من سطح األرض مباورة ، وتستخرج

العينات التالية بمعدل عينة كل متر على األقل ، وكذلك عند تغير الطب ات ، ويجب أخذ 

الحيطة والحذر حتى   يحصل إغفال اكتشاف طب ات من التربة ذات سماكات صغيرة ، 

 ت كافية إلجراء ا ختبارات المطلوبة . كما يجب أن تكون كمية العينا

 يعتبر أخذ العينات من أه  مراحل األعمال الجيوت نية ، و  ت ل أهميته عن  أخذ العينات :

ا ختبارات التي ستجري عليها ، لذا فإنه من المروري تحري الدقة والحيطة عند أخذ 

صلية ، ويت  أخذ عينات في العينات وطري ة تعبئتها لتكون عينات ممثلة لطبيعة التربة األ

 التربة المفككة والمتماسكة إما الم ل لة أو غير الم ل لة ومن أماكن تخزين التربة

Stockpiles  على النحو التالي:-  

  : Cohesionless Soil Sampling عينات التربة المفككة .1

ة من الصعب الحصول على عينات غير م ل لة في التربة المفككة كالتربة الرملي

أو التربة التي بها نسبة كبيرة من الركام ، وتؤخذ عينات بحد أدنى من ال ل لة 

بواسطة أنابيب أخذ العينات الرقي ة الحواف ، وفي بعض األحيان يت  أخذ 

العينات عن طريق تجميد المنط ة المحيطة بالعينة ، ولصعوبة الحصول على 

لح لية في الموقع ، ويت  عينات جيدة فإنه يجري عادة عمل بعض ا ختبارات ا

أخذ العينات الم ل لة إما يدوياً باستخدام أدوات الحفر اليدوية مثل الكريك 
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أو آلياً باستخدام معدات الحفر اآللية باألعماق التي يحددها  Auger والبريمة

المهندس المشرف ، وذلك لعمل اختبارات الوحدة الوزنية والوزن النوعي للتربة 

التحليل الميكانيكي وتحديد نسبة تحمل كاليفورنيا وا ختبارات وتصنيف التربة و

 الكيميائية وغيرها في المعمل 

   : Disturbed Samplingالعينات المقلقلة .2

وهي العينات التي يكون فيها بنية التربة متفككة وخواصها الميكانيكية قد تغيرت 

في التربة المتماسكة أثناء أخذ العينة ، ويمكن أخذها بالطري ة اليدوية . أما 

فيمكن أخذها أثناء الحفر بالمث اب أو بالمث اب وماسورة التغليف . أما في 

اف أو الطرق أو الصخر فإنه يمكن أخذ العينات أثناء الحفر بطري ة ا جتر

 الحفر الدوراني

 

  : Undisturbed Sampling العينات الغير مقلقلة .3

وتكون عينات التربة هذ  محتفظة ببنيتها وخواصها األصلية ، ويمكن الحصول 

عليها من التربة المتماسكة بطري ة ال طع باليد للحصول عليها كتلة واحدة عن 

طريق أنبوب استخراج العينات ذو الحافة ال اطعة . أما في التربة الصخرية فيت  

  الحصول على عينة مستمرة الحصول عليها بطري ة الحفر الدوراني حيز يت

 عمق الحفر بواسطة الجهاز نفسه .على 

  : Stockpiles Sampling عينات التربة من األكوام وأماكن التخزين .4

في حالة وجود التربة على وكل أكوام في أماكن التخزين أو حول أماكن الحفر 

ها يجب تحري الدقة والحذر في أن تكون العينات ممثلة حيز إن طري ـة وضع

 على وكل أكوام يساعد على تفرقة حبيبات التربة وتدحرج المواد الخشنة

Coarse Aggregates  إلى أسفل الكوم ، لذلك  بد من أخذ العينات من عدة

أماكن متفرقة في الكوم مع ضرورة إزالة الطب ة العلوية من الكوم والتي 

أخذ العينات من تعرضت للعوامل الجوية وتفرقة في الجزيئات ، أما في حالة 

فيت  أخذ العينات من جانبي الحفرة ومن أسفلها من  Trenches الحفر والخنادق

أماكن متفرقة . وعند مالحظة وجود طب ات مختلفة للتربة فإنه يلزم أخذ عينات 

ممثلة لكل طب ة على حدة بنفس الطري ة الساب ة مع أهمية تسجيل البيانات أو ً 

 ب ول . 
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  : Rock Sampling عينات الصخور

عند استخراج عينات الصخور يت  استخدام األجهزة الخاصة باستخراج عينات 

التربة بعد استبدال أجهزة الحفر بالصخور ، ويستحسن استشارة من له خبرة 

ومعرفة في جيولوجيا المنط ة وأنوا  الصخور الموجودة لتحديد مدى قوة 

. وفي الصخور المتماسكة يت   وتحمل الصخر ومدى الحاجة ألخذ عينات منه

أخذ عينات اسطوانية إلجراء تجارب المغط عليها ، أما في حالة الصخر اللين 

والهش فيمكن استخراج العينات بعد ح نها باألسمنت لربط أجزاء الصخر مع 

بعمها ، ويمكن من خالل وضع األسمنت في الحفر المتجاورة معرفة اتجا  

 الصخرية .  وترتيب التش  ات في الطب ات

 

  تعبئة العينات :

يت  تعبئة العينات فور الحصول عليها ب وعية يحك  إغالقها مثل األوعية البالستيكية أو في أكياس 

من البالستيك ، ومن ث  توضع داخل أكياس من النسيج مع أخذ الحيطة والحذر بعدم دكها عند 

، وفي حالة كون العينة من العينات إدخالها بالكيس ، ويجب أن تمأل العينة الوعاء ما أمكن 

المستمرة كعينات الصخور فيت  حفظها في علب ذات ت سيمات ب قطار مناسبة بحيز تمسك 

بالعينات دون ضغطها ، أما في حالة استخراج العينات الغير م ل لة فيجب حماية هذ  العينات 

، وبالنسبة للعينات الم خوذة بطرق مناسبة من الجفاف أو من تغير حجمها أو إنز قها في الوعاء 

من التربة المتماسكة والم طوعة على هيئة مكعبات فإنه يمكن أن تغطى العينات جيداً بطب ة أو 

أكثر من الشمع ، وتوضع كل عينة على حدة في غالف خارجي له نفس أبعادها من الخشب أو ما 

 وابهه لحمايتها أثناء الن ل . 
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  نقل وتخزين العينات :

 في جميع األحوال يجب تسجيل البيانات التالية عند أخذ العينات : 

 . الموقع العام مع إيماحه على رس  كروكي 

 .  المعلومات العامة عن المشرو 

  . رق  الحفرة وأبعادها 

  . عدد العينات وأماكن استخراجها 

  . تاريخ أخذ العينة وحالة الط س 

  . طري ة أخذ العينات 

  . المساحة أو الكمية الت ريبية 

  . منسوب الميا  الجوفية في حالة اكتشافه 

  . وصف عام للتربة 

  . أية معلومات أو مالحظات أخرى يراها من ي وم على أخذ العينات 

وتوضع األنابيب في أرفف خشبية مخصصة لهذا الغرض ، وذلك للت كد من وضعها في موضع 

، وتب ى على هذا الوضع حتى يت  استالمها من قبل فنيي المعمل رأسي وعدم تحركها أثناء الن ل 

، ويجب أيماً حماية العينات من أوعة الشمس والحرارة العالية ، وكذلك من التجمد وحمايتها 

أثناء الن ل من ا هتزازات ومن تحط  حاويات العينات ، ويفمل إرسال العينات الغير م ل لة إلى 

 زينها في أماكن معتدلة الحرارة المعمل فور استخراجها وتخ

. وتؤثر طري ة أخذ العينات ون لها أو طري ة تجهيزها لالختبارت المعملية وخصوصاً العينات 

 Excess الغير م ل لة منها على نتائج اختبارات ال ص ، وذلك بزيادة في ضغط الماء الزائد

Pore Water Pressure أو انخفاض في قيمة المغط الفعلية Effective Stresses  ولحماية

 العينات من هذ  ال ل لة  بد من اتبا  مايلي : 

استخدام أنابيب أخذ العينات ذات الحافة الرقي ة والتي تكون نسبة المساحة لل طر الخارجي  –

 ? . 15 – 16والداخلي لحافة األنبوبة فيها من 

 

 

 

 

 



 81 كيقية أختيار االساسات طبقا لنوع التربة-:موضوع البحث                            غدير محمود  -:الباحث

 

  4أن تكون نسبة طول العينة إلى قطرها أقل من  . 

  . الت ليل من كمية ا حتكاك داخل أنبوبة أخذ العينات 

  . المحافظة على العينات عند ن لها من الحركة وا هتزازات 

  المحافظة على العينات عند قصها وتجهيزها لالختبار في المعمل والحرص على عدم دكها 

  . المحافظة على نسبة الرطوبة الطبيعية لعينات التربة 

 العينات من نو  المكبس استخدام أنبوب أخذ Piston-Sampler  . كلما أمكن ذلك 

 . استخدام سائل كثيف أو وحل عند أخذ عينات الطين الناعمة 

  

 تحديد منسوب المياه الجوفية

يعتبر تحديد منسوب الميا  الجوفية من األعمال المهمة للدراسات الجيوت نية وخصوصاً إذا ما  

كان منسوب الميا  في نطاق تنفيذ األساسات حيز إن معظ  المشاكل الفنية التي لها عالقة بالتربة 

 ً عند بداية  تكون بسبب الميا  الجوفية ، ويت  قياس منسوب الميا  فور اكتشافها ، ث  ت اس يوميا

ونهاية يوم العمل ، وكذلك في فترة ان طا  طويلة )إذا حدث ذلك( ث  ت اس قبل ردم مكان الجسة 

ويت  تسجيل النتائج ، وإذا تبين وجود تذبذب في منسوب الميا  فإنه يجب معرفة متى وعلى أي 

الميا  الجوفية عمق يحصل هذا التذبذب وما هي مناسيب الماء في بدايته ونهايته ، ويحدد منسوب 

بالمنسوب الذى يثبت سطح الميا  الحر عند  ، ويترك فترة زمنية مناسبة للسماح للميا  با رتفا  

( ساعة 24داخـل ماسورة الجسة إلى المنسوب األصلي للميا  الجوفية ، وتكون هذ  الفترة عادة )

ينية فتمتد هذ  الفترة إلى عدة أيام للتربة متوسطة النفاذية ، أما التربة المعيفة النفاذية كالتربة الط

أو أسابيع ، ويمكن أيماً تثبيت أنبوبة "بيزوميترية" في ث ب الجسة ومالحظة منسوب الميا  

الجوفية على فترات زمنية وتسجيل أية تغيرات والت كد من المنسوب النهائي ، و إذا حصل أثناء 

خزون ماء طبيعي فال بد من إعادة وضع الحفر أن ث بت طب ة تربة حاجزة للميا  وكان أسفلها م

هذ  الطب ة إلى الوضع األصلي بعد ا نتهاء من عمل الجسات وأخذ العينات ، وتؤخذ عينات من 

الميا  الجوفية من أعماق مختلفة إلجراء التحاليل الكيميائية عليها ، ويفمل إرسال العينات إلى 

ي ت  استخراجها منذ مدة أطول من أسبو  ، المعمل فور الحصول عليها ، و يلتفت للعينات الت

ويت  حمايتها من الحرارة والبرودة وأوعة الشمس أثناء الن ل والتخزين ، وفي حالة وجود 

منسوب الميا  الجوفية مرتفعاً ويغطي مستوى األساسات فال بد من أن يحتوي ت رير الدراسة 

ية أثناء عملية الحفر لألساسات والبناء على التوصيات الالزمة للطرق الفنية لنـزح الميا  الجوف

 وطري ة عزلها عن الميا  .
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   : Standard Penetration Test ,SPTاختبار االختراق القياسي – 3 

يعد هذا ا ختبار من ا ختبارات المهمة لتحديد م اومة التربة الرملية أثناء تنفيذ الجسة، وهو من 

ا حتكاك الداخلي وكثافة التربة الرملية . ويتلخص  أسهل الطرق وأفملها لمعرفة قيمة زاوية

م  على أنبوبة 66.كج  من ارتفا  63.5عمل هذا ا ختبار في إس اط مطرقة خاصة وزنها 

م ، 365 ختراق آخر (N) م  في التربة، ومن ث  حساب عدد الدقات466الجهاز لتدخل مسافة 

دقات متتالية بدون اختراق ، وفي  16 دقة أو166ويت  إي اف ا ختبار في حالة الحصول على 

بمعنى أنها عدد  166بعض األحيان يت  تسجيل عدد الدقات التي يت  الحصول عليها منسوبة إلى 

م  . وبالرغ  من أن هذا ا ختبار قد وضع أساساً للتربة المفككة 166الدقات التي اخترقت 

 ختبار قد ينفذ في التربة المتماسكة، لصعوبة الحصول على عينات غير م ل لة للرمل إ  أن هذا ا

ويجب الحذر عند استخدام نتائجه في هذ  الحالة وذلك لعدم دقة النتائج  حتواء التربة المتماسكة 

 على الماء

 

  Cone Penetration Test ,CPT  :اختبار االختراق االستاتيكي – 2

طينية ال اسية والركامية، ويجرى يستخدم هذا ا ختبار في جميع أنوا  التربة ماعدا التربة ال

م  /دقي ة وقياس م اومة رأس  26إلى  16ا ختبار بدفع مخروط الجهاز إلى التربة بسرعة 

المخروط وم اومة احتكاك جوانب ماسورة مثبتة أعلى المخروط، وتستخدم نتائج هذا ا ختبار 

لعمي ة، ويمكن أيماً ت دير في ت دير حمل خوازيق ا رتكاز وا حتكاك المستخدم في األساسات ا

تحمل التربة وت دير الهبوط لألساسات، وي تي الجهاز في عدة أنوا  منها المخروط السيزمي 

 والذي يمكن من خالله قياس معامل ال ص الديناميكي. 

 

   : Pressuremeterاختبار مقياس الضغط – 3

وجهاز قياس المغط  Probe يتكون جهاز م ياس المغط من جزأين رئيسيين هما: المجس

موصلين ب نبوبة بالستيكية يمر من خاللها الماء أو الغاز،  Pressure – Volumeter الحجمي

ويعمل الجهاز عن طريق تسجيل التغير الحاصل في المغط والحج  ورسمها في منحنى والتي 

 بةومعامل ال ص للتر Elastic Constants يمكن من خاللها تحديد الثوابت المرنة للتربة

Shear Strength .ويستخدم هذا ا ختبار في التربة الناعمة 

 

 



 83 كيقية أختيار االساسات طبقا لنوع التربة-:موضوع البحث                            غدير محمود  -:الباحث

 

  :Test Vane Shearاختبار القص الدوراني – 4

يستخدم هذا ا ختبار لتحديد معامل ال ص للتربة ضعيفة التباين والحساسة والمعيفة والمغمورة 

ويعمل الجهاز عن طريق بالميا  التي   يمكن أخذ عينات منها إلجراء ا ختبارات المعملية، 

في  Vanes الالزم عند إدخال الريش الموجودة في مؤخرة الجهاز Torque قياس عزم اللي

 التربة حتى ا متنا  وتحليل المعلومات المسجلة لتحديد م اومة التربة لل ص.

 

  : Borehole Shear Device اختبار مقاومة التربة القص –5 

م  رأسية أو 6.لتربة ذات الحبيبات الدقي ة بحفر حفرة قطرها يستخدم ا ختبار لجميع أنوا  ا

أف ية أو مائلة لعمق أكبر من المكان المراد قياس م اومة التربة فيه، وبعد ذلك يت  إدخال رأس 

الجهاز بعناية في الحفرة إلى الن طة المراد قياس م اومة التربة فيها، ث  يفتح قسما الجهاز 

ت  المغط على السطح عن طريق األنابيب، ث  تسحب األسطوانة الموجودة في اسطوانة، وي

ويسجل م دار السحب والمسافة والمغط والتي منها يت  ت دير م اومة التربة لل ص ، ويوضح 

( جهاز اختبار م اومة التربة في الح ل . جهاز اختبار م اومة التربة لل ص في 6الشكل رق  )

 الح ل

 

   :Dilatometerحرارياختبار مقياس التمدد ال – 6 

يتكون جهاز ا ختبار من مجس وغشاء مطاطي قابل للتمدد، وتستخدم فيه أجهزة ا ختراق 

ال ياسي أو ا ستاتيكي لدفع الجهاز في الجسة لألعماق المطلوبة، ويعمل جهاز ا ختبار عن 

ط تدريجياً طريق إدخال المجس إلى العمق المطلوب إجراء ا ختبار عليه، ومن ث  زيادة المغ

م  إلى التربة المجاورة، ث  إن اص المغط بمثل ضغط 1.1حتى يمتد الغشاء المطاطي بم دار 

ث  تكرر العملية على عمق يزيد عن  Excess Pore Water Pressure الماء الزائد في التربة

م  وتسجل المعلومات، وهكذا حتى يت  الوصول إلى األعماق 266إلى  156العمق األول بـ 

م في خالل نصف ساعة 16مطلوبة. ويعتبر هذا ا ختبار سريعاً حيز يمكن الوصول إلى عمق ال

 من بداية ا ختبار، ويستخدم هذا ا ختبار للحصول على جميع معامالت التربة المرورية
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   : Field Permeabilityاختبار تحديد نفاذية التربة -.

ل ياس نفاذية التربة عن طريق أنابيب  Piezometer يستخدم في هذا الجهاز م ياس المغط

الميا  ال ائمة برفع وخفض الماء من موقع التوازن وأخذ قراءات في فترات مت طعة لمستوى 

الماء مع الوقت الالزم للوصول إليه حتى يعود منسوب الماء إلى موقع التوازن األصلي، وتحليل 

 هذ  المعلومات  ستنتاج معامل النفاذية

 

 –K . 8  اختبار الوحدة الوزنية الجافة للتربة: Dry Unit Weight   

تعتبر الوحدة الوزنية الجافة من أه  معامالت التربة التي تستخدم في الحسابات الهندسية للتربة 

وفي عمليات الدك والجودة الفنية لها، وهناك عدة طرق لتحديد قيمة الوحدة الوزنية الجافة في 

باستخدام الجهاز  Nuclear والطري ة النووية Sand – Cone الرمل وال مع الح ل منها طري ة

 النووي وغيرها، وتساوي الوحدة الوزنية الرطبة للتربة وزن التربة على حجمها.

 

   : Plate Bearing Testاختبار القرص المحمل – 9 

عليها، ويستخدم في  يستخدم هذا الجهاز ل ياس قدرة تحمل التربة لمواد الرصف واألحمال المارة

م  ويت  تحميل هذ   56.، 666، 456، 366ا ختبار أقراص معدنية مستديرة أقطارها 

األقراص بواسطة رافعة ميكانيكية أو هيدروليكية، وي اس م دار هبوط األقراص بمؤورات من 

 ثالثة إلى أربعة، والذي منه يستنتج م دار الجهد الواقع على التربة أسفل ال رص.

 

   :Rock Quality Designation, RQDاختبار تحديد دليل قوة تماسك الصخر -31 

في هذا ا ختبار يمكن معرفة قوة تماسك الصخر ووصف كمية التكسر في الموقع، وتتلخص 

الطري ة في حساب أطوال قطع الصخر المستخرجة من الحفر ا ختبارية داخل أنبوبة العينة 

م  ( وقسمته على طول العينة، وهذ  النسبة تمثل 161.6)بوصة  4والتي يزيد أطوالها عن 

 المردود مـن الصخر،
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