
  

  مشاكل التربة االنتفاخیة تحت األساسات
  

 

 

   ): Expansive Soils( تعريف التربة االنتفاخیة 
لالنكماش أو التمدد عند حدوث تغیر في  ) Soft Rocks(إذا تعرض حجم التربة أو الصخور الرخوة 

الظاھرة تكون والتربة التي تحدث بھا ھذه . فإنھا تسمى انتفاخیة  ) Moisture( مستوى الرطوبة بھا 
تتعرض لالنكماش  ) Shales( إال انه ھناك بعض أنواع التربة الصفائحیة  ) Clays(عادة تربة طینیة 

  . والتمدد أيضا
 Aluminum( وترجع ھذه الظاھرة إلى تفتت سیلكات األلومنیوم ذات األصول المعدنیة البركانیة 

Silicate Minerals ( موعة االسمكتايت لتكون تربة طینیة انتفاخیة من مج )Smectite Group (  واشھر
حیث  ) Montmorillonite( أنواع التربة التي تتدرج تحت ھذه المجموعة ھي تربة المنت موريللونايت 

من ھذه التربة لیتضاعف حجمھا خمس عشرة مرة قدر حجمھا وھى  ) Pure( تتمدد األنواع الصافیة 
 تكون مختلطة بأنواع أخرى من الطین لھا صفات اقل ولكن ھذه التربة في الطبیعة عادة

انتفاخیة ولذلك يندر أن توجد في الطبیعة تربة يتمدد حجمھا وألكثر من مرة ونصف قدر حجمھا وھى 
  . جافة و في ھذا خطورة طبعا على طبعا على المنشأ المقام على تربة كھذه 

  

  متى يصبح وجود التربة االنتفاخیة مشكلة؟ 
   -:إذا توافرت العوامل الثالثة فسوف يؤدى وجود التربة االنتفاخیة إلى مشاكل يتعین علینا دراستھا 

  . ذات الخواص االنتفاخیة العالیة  ) Mineral components( ربة على مكونات معدنیة أن تحتوى الت
  . أن تتعرض ھذه التربة لتغیرات كبیرة في محتوى الرطوبة

طبقة التربة المحتوية على مواد انتفاخیة يجب أن تكون بسمك كاف لكي تحدث حركة تكفى ألحداث 
فإنھا  % ) ٣(بة التمدد الحجم لتربة اآلساسات عن وعموما لو زادت نس.الضرر على سطح الطبقة 

تودي إلى إحداث أضرار بنسبة متفاوتة للمنشات ما لم تكن اساساتھا مصممة بطريقة خاصة لمواجھة 
Specially designed Foundations (   

  : مشكلة التربة االنتفاخیة
امة على التربة االنتفاخیة تفوق األضرار طبقا لبعض اإلحصاءات فان األضرار التي تلحق بالمنشات المق

وتشمل ھذه المنشات المباني . التي تلحق بالمنشات بسبب الفیضانات واألعاصیر والزالزل مجتمعة 
وأيضا كل المنشات غیر  ) Pipelines( وخطوط األنابیب  ) Bridges( والكباري  ) Roads( وأيضا الطرق 

 )Rigid structures ( كز على آو تمر من خالل التربة االنتفاخیة والتي تر .  
 ) Pressure changes( والمشاكل التي تسببھا التربة االنتفاخیة تتوقف لحد كبیر على اختالف الضغوط 

  . تحت المنشأ من مكان وألخر 
في التربة الحاملة  ) Moisture content( وھذا بسبب التوزيع غیر المتساوي لمحتوى الرطوبة 

الكباري والطرق توثر بأحمال صغیرة على التربة االنتفاخیة ، فنجد أن المباني الصغیرة .ات لألساسی
(  آو ٢قدم/ رطل١٠٠٠٠( بھا وآلتي تتعدى  ) Swelling Pressure( وذلك مقارنة بضغوط االنتفاخ 

  ) . باسكال ٤٧٩٠٠٠



  

  : أنواع األضرار التي تسببھا التربة االنتفاخیة
  . تحت المنشأ الواحد من مكان إلى آخر  ) Differential movement( الحركة المتفاوتة 

 Seasonal( إلى أعلى والى اسفل تبعا للتغیرات الموسمیة تغیر منسوب التربة في المكان الواحد 
changes (  لمحتوى الرطوبة ومستوى المیاه الجوفیة )Water table levels (  والتربة تتعرض لھذه

  . الحركة الراسیة الموسمیة حتى أعماق تصل إلى حوالي مترين 
فان التغیرات الموسمیة ) يقمبنى ضخم أو طر( في حالة إقامة منشأ على مساحة كبیرة نسبیا 

في محتوى الرطوبة بسبب األمطار سوف تتوقف عن الحدوث تحت وسط المنشأ ولكنھا سوف 
وھذا يؤدى إلى ھبوط أطراف المنشأ بالنسبة .تستمر في الحدوث حول أطراف ومحیط المنشأ

المنشأ تحت  ) Doming of soil( لوسطه في مواسم الجفاف وھذه الظاھرة تسمى تقبب التربة 
وعلى العكس من ذلك في المواسم األمطار فان أطراف المنشأ ترتفع بالنسبة لوسطه ويحدث ما 

ويسمى ھذا التمدد للتربة حول محیط المنشأ بالتمدد  ) .cupping of soil( يسمى تقعر التربة 
ود آي ويحدث تأثیر مماثل على مستوى الرطوبة بالتربة نتیجة لوج ) seasonal heave( الموسمي 

ويسمى التمدد الناتج . تسرب من مواسیر المیاه أو الصرف الصحي في جانب من جوانب المنشأ 
   ). General Heave( عن ذلك في التربة بالتمدد العام 

  : الكشف عن وجود تربة انتفاخیة بموقع اإلنشاء
لغمر وقد يوجد ھذا الشك في وجود تربة انتفاخیة قد يأتي بعد مالحظة مظھر التربة وسلوكھا بعد ا

وفى كل إقلیم يعرف . الشك أيضا لمجرد وجود الموقع في المنطقة عرف عنھا آن تربتھا انتفاخیة 
وآيا كان سبب وجود . المھندسون به والمتخصصون توزيع المناطق التي تحتوى على تربة انتفاخیة 

وسواء أجرى الكشف )  site investigation( الشك فمن الواجب عندئذ اجداء كشف موقعي دقیق 
بمعرفة مھندس جیوتقنى أو جیولوجي متخصص في التربة الھندسیة فھناك عدة ظواھر لو وجدت 

  : في تربة ما المكن التأكد من إنھا تربة انتفاخیة وھذه الظواھر كالتالي 
 popcorn( وتبدو كالفشار وھى جافى  ) Soft Puffy(  عندما تكون التربة الطینیة رخوة كالبودرة 

appearance . (   
  .  عندما تلتصق التربة باألصابع بشدة وھى مبتلة 

   عندما تظھر التربة لدونه عالیة وتكون ضعیفة وھى مبتلة 
highly plastic & weak ( ولكنھا تكون صلبة كالصخر وھى جافة )rock hard . (   

 أضرار بھا آو شروخ تدل على قد يظھر فحص المنشات الموجودة من قبل الغروب من الموقع وجود
  . وجود تربة انتفاخیة أسفلھا

عند التحكم مبدئیا بان التربة انتفاخیة فان ھناك العديد من االختبارات المعملیة التي يتعین أجراؤھا 
( وتعتبر ارتفاع عالمة اللدونة .على عینات من التربة العطاء تقییم اكثر دقة لمدى انتفاخیة التربة 

plasticity  (  ھي الموشر األول للحكم على مدى انتفاخیة التربة ويضاف إلى ذلك وجود نسبة
   ) . clay fraction(  مبكرون ٢يعتد بھا للمكون الطیني بالعینة وھى الحبیبات التي يقل قطرھا عن 

عینة ونسبة المكون الطیني بال) P.I( يحكم على مدى انتفاخیة التربة بداللة كل من عالمة اللدونة 
  . وھذان يتم تعینھما معملیا

 :على مدى االنتفاخیة كالموضح بالجدول التالي ) P.I( وقد عكست الخبرة تأثیر عالمة اللدونة 



مدى انتفاخیة التربة ( مدى عالمة اللدونة 
)EXPANSIVITY(  

قابلیة صغیرة لالنتفاخ   %١٤
NONCRITICAL 

انتفاخیة متوسطة  %٢٥
MARGINAL 

انتفاخیة كبیرة  %٤٠
CRITICAL 

انتفاخیة كبیرة جدا  %٤٠اكبر من 
HIGHLY CRITICAL 

ھي موشر فقط ولكن ھناك عوامل أخرى تحدد مدى قابلیة  ) P.I( ويجب مالحظة أن عالمة اللدونة 
النتفاخیة والذي وكذلك عمق الطبقة ا) SOIL STRUCTU E( التربة لالنتفاخ مثل البناء التركیبي للتربة 

  . يؤدى إلى إلى الحكم على مدى الحركة على سطح األرض 
يجب األخذ في االعتبار أيضا التركیب  ) FOUNDATION DESIGN( قبل اختیار نوع اآلساسات 

وھناك العديد من التجارب  )GROUND WATER( الجیولوجي للموقع وكذلك تاثیرالمیاة الجوفیة 
وھذه التجارب ال . التي يتعرض لھا موقع معین ) HWAVE( یمة التمدد المعملیة التي تتیح حساب ق

  . غنى عنھا في حالة تشیید المنشات الكبرى الھامة 

  : معالجة وتقلیل األضرار الناتجة عن التربة االنتفاخیة
ھذه التقنیات من الممكن االستغناء عنھا في حالة التمكن من تغییر الموقع المرشح لإلنشاء 

CONSTRUCTION SITE (  بموقع آخر ولكن عند تعذر تغییر الموقع فأنة ينتقى من ھذه التقنیات ما
  : وھذه التقنیات ھي كالتالي ، يناسب الموقع المرشح 

   ISOLATION FROM EXPANSIVE SOIL عزل المنشأ عن التربة االنتفاخیة 
   FLEXIBILITY IN DESIGN تصمیم المنشأ المرن 

   SOIL TREATEMNETلتقلیل التغیرات الحجمیة  معالجة التربة 
   DRAINAGE AND CONTROL OF SURFACE RUNOFF الصرف والتحكم في میاه األمطار 

   MANAGEMENT OF VEGETATION احتیاطات تتعلق بالمزروعات المجاورة للمنشأ 

  : الفقرات التالیة تعرض تلك النقاط تفصیلیا
   ISOLATION FROM EXPANSIVE SOILة عزل المنشأ عن التربة االنتفاخی

 SWELLING الناتجة عن تمدد وانكماش STRESSESSھنا يتم عزل المنشأ وحجبه عن تأثیر االجھادات 
SHRINKING ويتم ذلك اإلحالل .  التربة المحیطةREPLACEMNET سواء الكلى آو الجزئي للتربة  .  

مكن عندئذ حفرھا وأزالتھا واستبدالھا بردم غیر  فیSHALLOWفإذا كان سمك الطبقة االنتفاخیة صغیرا 
NONEXPANSIVE FILL بینما لو كانت الطبقة االنتفاخیة عمیقة فیتم حفرھا بعمق كاف ثم يعاد 

  . ملئھا بردم غیر تمددي مع مراعاة السرعة في الردم لتفادى جفاف التربة العمیقة
 وذلك إذا حصرت ما HORIZONTAL STRERSSESSة والتربة االنتفاخیة قد تسبب أيضا اجتھادات أفقی

عند  .. RETAINING WALLS آو الحوائط الساندة BASEMENTبین إنشاءات راسیة مثل حوائط لبر ومات 
بناء حائط ساند كبیر لیسند تربة انتفاخیة يتم حفر وإزالة التربة خلف الحوائط ثم إحاللھا بتربة غیر 

NONSWELLINGقة غیر منفذة للمیاه  مع استعمال طبWATERPROOF MEMBRANE حول 
   . SOIL MOISTUREالردم وذلك لتفادى تغییر المحتوى الرطوبى لتربة الردم 

 تصل إلى PIERSعندما يكون الحفر واإلحالل ممكنا فمن الممكن حل المنشأ على أعمدة أسطوانیة 
 UNEQUAL MOVEMENTالمتساوية الطبقة غیر التمددية وذلك لعزل المنشأ عن تأثیر الحركة غیر 

 FIBER BOARD CIRCULAR FORMواألعمدة األسطوانیة نفسھا تغطى بغالف أسطواني من الفايبر 
 HEAVE AND وذلك لتفادى الرفع واالھتزازات PILESوھذه األعمدة افضل من استعمال الخوازيق 

VIBRATIONSالمصاحبة لدق الخوازيق  .  
انیة أو الخوازيق فإنھا يجب أن تصمم بدقة وذلك الن التصمیم وسواء استعملت األعمدة االسطو

  . الخاطى لئال قد يودي إلى شروخ وانھیارات في المنشأ



 التي تبذلھا التربة االنتفاخیة على ھذه األعمدة UPWARD FORCESيجب مراعاة أن القوى الرافعة 
 أو الخوازيق وآال فیجب عمل PICR LOADوالخوازيق عند حدھا األقصى ال تتعدى أحمال ھذه العمدة 

 .BELLIED PIERتغییرات أخرى في التصمیم كان نوسع قاعدة العمود 
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