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 Soil Physicsفيزياء التربة 
      ا.م.د بسام الدين الخطيب                                                   4محاضرة 

  الصفات الديناميكية للتربة
وهل  تلل  ، القلو  السللل ة يلرهلا أوالجهلد  تلثيررسللو  التربلة ت ل   إلىتعود الصفات الديناميكية للتربة     

 بر ين حركة التربة الناتجة ين القو  الخارجية السلل ة يلرها.الصفات الت  تع
 

 Soil Consistencyقوام التربة 
والتالصلللللل   Cohesionهللللللو مجسللللللوف الاللللللواهر الفرتفاويللللللة الناتجللللللة يللللللن تفللللللاوت  للللللو  التساسلللللل           

Adhesion    الجل ،، سللوكها ح لو  الالواهروالت  ت دث للتربة يند ملتوفات رطوبيلة مختلفلة ،وتللسذ هل
ظلواهر  لوا  التربلة  إنوالسلواد الغرفةلة . باألجللا الدفع والل ب ك ل  مرذ و ابلية التربة لاللتصلا  الضغط ،

تلللسذ مقاومتهللا للللرض وا حضللغال وجهللد القللا وحعومللة وهلادللة التربللة واللداحللة واللللرولة وهلل   الخصللاوا 
 .تاهر حتيجة لقو  التالص  والتساس  السختلفة ضسن كتلة التربة

وجلود اللل نات الللالةة يللى د لاو   تتجلاب، ييسلا برنهلا بللبب أنيعن   ابليلة د لاو  التربلة يللى  التماسك /
مللا يسكللن فلل  التللر، الجافللة وتقللذ كلسللا  أيلللىال للرن بسللا يللرتةط بهللا مللن ايوحللات موجةللة وتكللون  للو  التساسلل  

  زادت الرطوبة.

 
السيكاحيكيلة مثلذ  اآل ت بلثجتا  وح مثلذ التصلا ها وهو  ابلية التربة يلى ا لتصلا  بسختللا اللل /التالصق
تلللرد  العسليلللات التراذيلللة وهللل    إللللىوتللل د   اآل تفتتفلللد ملللن السقاوملللة التللل  تتعلللر  لهلللا هللل    الس ارفللل 

 .الخاصية ترتةط كثررا بالس تو  ال رن  للتربة
 ألغللرا التللر، التراذيللة والهندسللية ومهسللة فلل  مجللا  توصللي   لألغللرا صللفة القواميللة مهسللة جللدا  إن  

،وه  مهسللة فلل  معرفللة مللد  السقاومللة التلل  يصللادفها الس للراث ينللد مللرور  فلل  جللل  وإدارتهللاتصللني  التللر، 
التربة ،لل ا فلان مويلد ال رايلة ومقلدار القلو  الالزملة للب تلرتةط بالقواميلة .لسلا تعبلر القواميلة يلن ملد  مقاوملة 

 التربة للكلر والل ب والضغط.
 ة:تعتسد يلى العوامذ ا تي

 حلجة التربة. -1
 الساد  العضوفة. -2



2 

 

 لسية وطبيعة ال رن . -3

 بنا  التربة . -4

 الس تو  الرطوب  للتربة . -5

ان العوامللذ السلل كور  ايللال  يابتللة تقرفةللا ت لل  ظللرو  برعيللة متغرللر  مللا يللد  رطوبللة التربللة حرلل  احهللا تتغرللر 
 لتربة.بلرية كبرر  ،ل ا فان دراسة  وامية التربة لها يال ة كبرر  جدا برطوبة ا

 
 

 
 
 

 اشكال قوام التربة
 : ه للقوامية  أدكا  أربعة Atterberg (1912)ا ترح يال  التربة اللوفد    
   Sticky  Consistencyالقوا  اللتج  -1

 .األجلا يتسرت بصفة اللتوجة والتالص  مع مختلا               
  Plastic  Consistencyالقوا  اللدن   -2

 صفة الصالبة والقابلية يلى التلكذ. ي سذ             
 Soft  Consistency  األملسالقوا   -3

 يتصا بكوحب هلا وحايسا.             
 Hard  Consistencyالقوا  الصلب   -4
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 يتصا بكوحب صلةا و وفا.          
 
 

 Soil Consistency Limitsحدود قوامية التربة  
 Atterbergالقوا  السختلفة و د وضلع  هل   ال لدود ملن  بلذ     ف  حا ت ه  النلب السعوفة للرطوبة  

    . Atterberg Limitsوسسر  ب دود اتربرغ  Gassigrandوطورت من  بذ  (1912)
ليل  هنال  خ وات يسذ يابتة لهل   الف وصلات بدرجلة كامللة فهل  تللتوجب مهلار  ياليلة التل  تلات  بفعلذ 

العللل  الصللر  .تعتبللر هلل   الف وصللات غرللر مالوسللة للتللر، الخلللنة الخبللر  .و تللتا  دللرعا مللن الفللن بللد  مللن 
النلجة الت   تبد  كثرر ملن الس اطيلة ،وهل  مالوسلة للتلر، للتلر، ال اوفلة يللى م تلو  مالول  ملن ال لرن 
.للل ا فلللو  يللات  زمللن يلللى حللدود اتربللرغ تلللتبد  ب للر  يسللذ واضلل ة ومعقولللة لوصللا مللواد التربللة يلللى 

لتلللوتر   اللللتمن للتربلللة. ان اسلللتسرار هللل ا النالللا  وبقلللا   لهللل   الفتلللر  فللل  السجلللا  اسلللال سللللو  ا جهلللاد   ا
الهندسلل  يعللود الللى الصللعوبة السورويللة فلل  تعرفلل  صللفات التربللة بصللور  مضللبوطة وال اجللة الللى خصللاوا 

 بلي ة .
لفلر  وفعلر  باحلب ا Plasticity indexادلت  معاملذ مهل  ملن حلدود الستاحلة مالقواميلةع وهلو معاملذ اللداحلة 
 .للتربة   Claynessبرن حد  اللرولة واللداحة .ي خ  يسوما يلى احب دلرذ ين طرنية 

 
 
 

 العوامل المؤثرة في حدود اتربرغ
 الس تو  ال رن  : زفادتب تتفد من لداحة التربة. -1
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حوذيلللة معلللادن ال لللرن : معلللادن ال لللرن بات البنلللا  ألصلللفاو   تللللل  سللللو  تلللر، لدحلللة ينلللد ط نهلللا  -2
 ها الل  ية الكبرر  .بلبب ملامرت

 الساد  العضوفة : تتفد من لداحة التربة . -3

 طبيعة الكتروحات الستةادلة : التلةع بالصوديو  يقلذ من حد اللداحة . -4

 
 : هو الفر  برن حد  اللداحة واللرولة . دليل اللدانة

 
 
 

 Shrinkage Limit    Plastic Limit       Liquid Limit  حدود القوامية

 -Hard Consis- Soft Consis- Plastic Consis- Sticky Consis القواميةادكا  

 Hard Moist Wet Saturated حالة التربة

 
 التربة الجافة            اتجا  التفاد  ف  الس تو  الرطوب                        متفج التربة مع السا 

                                                                    Suspension   
  

السلواد الالصلقة بلرن  تلثيرريالحظ يند الس تو  الرطلوب  اللواطت تكلون التربلة صللةة ومتساسلكة بللبب زفلاد  
يند زفاد  الس تو  الرطوب  بلبب امدصاض جتفعلات  أماالد او  الجافة وتتكون الكتذ الكبرر  يند ال راية .

يسليلات ال رايللة  إلجلرا يصللل   أمللسسل  التربلة وتكللون هللة وبات  لوا  السلا  يللى سل وح الللد او  يقلذ تسا
دون تكون كتذ كبرر  ولكن يند زفاد الس تو  الرطوب  بدرجة كبرر  تصة  التربلة بات  لوا  للتج وبات  ابليلة 

 .األوحا تكون  إلىلبرر  يلى التالص  مسا ي د  
داوللر   إحللا   Gassigrandصللسسها  آلللةواسلل ة الللدرل العسللل  ف كيقيللة ديللال حللد اللللرولة وحللد اللداحللة مب

 توضع ييب يجرنة التربة وتعر  لعدد من ال ر اتع
ف هللل  النللللةة السعوفلللة للرطوبلللة يللللى اسلللال اللللوزن الجلللا  والللل   تبلللدا ينلللد  التربلللة بالجرفلللان  حدددد السددديولة

 حالة اللرولة. إلىللداحة وال   تت و  يند  التربة من حالة اللداحة  األيلىيسثذ ال د ماللرولةع .وه ا 
 

الوزن الجا  والت  يسكن يندها فتذ التربة يلى دلكذ  أسالهو النلةة السعوفة للرطوبة يلى ف  حد اللدانة 
 مل  . 10 – 6مل  حتى ينكلر اللرفط بق ع تتراوح برن  3.25درفط بق ر 
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 Soil Compactionرص التربة 
 وتتداد كثافتها الااهرفة . احضغاطها إلىضغط فان بل  ي د  ليندما تتعر  التربة 

حجل  التربلة يتكلون ملن ال اللة  إنالجهد السضا  ،وبسا  تثيررا حضغال ف هو التغررر ف  حج  التربة ت   
 يقذ مضا . أوا حضغال يقلذ من حلةة الفراغات لكذ ضغط  صلةة والفراغات السوجود  برنهسا فإنال
الثقللذ والضللغط  أوزفللاد  الكثافللة الااهرفللة للتربللة كنتيجللة لفعللذ القللو  الخارجيللة  إلللىرض التربللة يعللود  إن  

رض التربللة هللو  إنالتربللة  بللذ تلللليط أ   للو  يلرهللا تستللل  كثافللة معرنللة للل ل  حجللد  إنالسلللبب للل ل  .حرلل  
 بة.السكاون التراذية يلى التر  و اآل تسلو  ديناميك  للتربة بفعذ القو  السيكاحيكية حتيجة للرر 

 1مدللكذ مللع الس تللو  الرطللوب  للتربللة  أسللياكثافللة معرنللة تقللذ  إلللىالقللو  الالزمللة لللرض التربللة والتوصللذ  إن
 إنمن نللى ،ع . 1مللع القللو  الس ةقللة مدللكذ  أسلليامن نلى أ ع وكثافللة التربللة ينللد م تللو  رطللوب  معللرن تللتداد 

 الهندس  للد او  . لالحتاا يعودان  التثيررفنه ين 
جهلد اللرض الثابل  ملع زفلاد  الس تلو  الرطلوب  اللى حلد معلرن بعلدها تقلذ ملع  تثيرربة ت   تتداد كثافة التر 

 ع.2م تو  رطوب  لعسلية الرض مدكذ  بث صىزفاد  الس تو  الرطوب  ،وتعر  القيسة العاسى 
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العاليلة جسلود ييكلهلا ودرجلة التلرابط  أووفسكن تفلرر ه ا الللو  بلان التربلة الجافلة تقلاو  اللرض بللبب  لو  
يضلللعا الغللللا   أومقاوملللة ا حتكلللا  لتغررلللر دلللكلها ،وملللع زفلللاد  رطوبلللة التربلللة يخلللا  أوبلللرن د لللاو  التربلللة 

السللاو  والللروابط بللرن د للاو  التربللة وفلللبب ا حتفللا  وفقللذ ا حتكللا  بتتفرلل  د للاو  التربللة ب رلل  يجعللذ التربللة 
يقللذ ال جلل  الجتولل  للهللوا   اإلدللةافحللد  إلللىما تصللذ رطوبللة التربللة د ابليللة يلللى التلللكذ والرض.وينلل ألثللر

ترض  التربلة بعلد بلل  بلنفس الدرجلة الللابقة بجهلد رض معلرن ،وبعلد بلل  فلان أ  زفلاد   الس رود ب ر   
  تتفللد الكثافللة الااهرفللة ينللد  وأخرللرافلل  رطوبللة التربللة تقلللذ مللن  ابليللة التربللة يلللى الللرض بللد  مللن زفادتهللا 

 مع زفاد  ال د . اإلدةاف
الناحيللة التراذيللة تعتبللر التربللة او طةقللات التربلللة مرصوصللة ينللدما تكللون السلللامية الكليللة وخاصلللة  مللن    

جلدا    Tightالسلامات السسل   بالهوا   لرلة جدا ب ر  تعر ذ التهوفة وك ل  يندما تكون التربة مضلغوطة 
للللرض التربلللة هلللو  أخلللرت لللد ملللن اختلللرا  الجللل ور والبلللت  .وماهلللر  أورر  جلللدا ب رللل  تسنلللع صلللغومللللامرتها 

طةقللات التربللة مرصوصللة  أو. للد تصللة  التربللة  وخاصللة مللا يتعللل  بفالحللة التربللة األر  إدار الصللعوبة فلل  
ال رفقللة التلل  تكوحلل  فرهللا التربللة موضللعيا ، للد تتكللون القلللر  أو رطوبتهللا  أوطبيعيللا حتيجللة مكوحللات حلللجتها 

ات الس لر والتجقيل  الل   تتعلر  لهلا ضلربات وتللتر    لر  تلثيررالل  ية ف  التر، غرر السغ ا  ت ل  
ال ةقة السرصوصة ،و لد تتكلون ال ةقلات الت ل  سل  ية السرصوصلة ملن ترسلةات حبرةلات التربلة السنتاسلة 

 بكثافة يالية وال    د يكون مترابط جتويا .
 للد تكللون بات حلللجات مختلفللة و للد يتصللا فلل  ال للا ت    Hard pansال ةقللات الصلللةة القوفللة       
و د تصة  كليا غرر  ابلة لالختلرا  ملن  بلذ الجل ور والسلا   Fragi pansة بصفات الصخر وفلسى الستفر 

ا حكسلللان ينلللد الجفلللا   إللللىيللللاه  فللل  رض التربلللة هلللو مرلللذ التلللر، ال رنيلللة  أخلللر.ياملللذ طبيعللل  والهلللوا  
 ف  ال الة الرطةة. Puddled  أوحل  إباوخاصة 

حتيجلة حركلة السادلية  أوعدات السلتعسلة ملن  بلذ اإلحللان ،الس تثيرري صذ رض التربة ت    أنيسكن     
السكننلة الل   يل ير يللى التربلة يلن طرفل   تلثيرردرويا لرض التربة ف  الترايلة ال ديثلة هلو  األلثرواللبب 
 للتراية. األر  إيداداير السعدات السلتعسلة ف   أوالعجالت 
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 Soil Crustingتقشر التربة 
ال ةقللة الستكوحللة يلللى سلل   التربللة حتيجللة لفعللذ  للو   بثحهللاالتصلللب الللل     أوة تعللر  القلللر  الللل  ي 

يد  سنتسترات وتستاز بكثافلة ظاهرفلة ياليلة مقارحلة بال ةقلات  إلى تمليستراخارجية وفتراوح سسكها برن يد  
 ل  تجسعلات يسليلة اللر  والتل  بلدورها ت  أوالفعذ السيكاحيك  لق رات الس ر  تثيررالت  تلرها.وتتكون ت   

 التربة الل  ية حتيجة لتعا ب يسلرت  الترطرب والتجقي .
ت  لي   إللىسقول   رات الس لر واصل دامها بلل   التربلة الجافلة الخاليلة ملن الغ لا  النةلات  يل د   إن   

غلل  السللامات ينلد احتقالهلا خلال   إللىتجسعات التربة وفعقب ه   العسلية تفر  الد او  النايسلة مسلا يل د  
ربة وتتكون طةقة مضغوطة يند الل   بات كثافة يالية ه   ال ةقة تعسذ يلى سد السللامات اللل  ية الت

الكبرر  وخفض غيض السا  ف  التربة وتةلاد  الغلازات بلرن التربلة والجلو هل   ال ةقلة تللسى الللداد اللل    
Surface Seal  ات.ر يند التجقي  تصة  صلةة تقاو  بتوغ الةاد 

حجلللل  وحلللللال  إلللللى باإلضللللافةسللللس  القلللللر  و وتهللللا  التربللللة يلللللى الةللللادرات يعتسللللد يلللللى : تقلللللر تللللثيرر إن  
 الةادرات.
لتقلدير  لو  القللر  الستصللةة  إتةايهلامنها يالث طر  يسكلن م او ت يديد  لوصا تقلر التربة ح كر جرت 
 ه :
   Pentrometerاستعسا  مقيال ا خترا  مالسخرا ع  -1
 مة  خترا  مدل معدح  له   القلر .يلتعسذ لوصا القو  الالز  
 طرفقة ف ا بتوغ الةادرات. -2
  Modulus Of  Rupture معامذ الكلر ف ا  -3
 طرفقة مختبرفة تع   دليال ين مد   و  القلر  الستصلةة. 
 

    β = 3 F ∆S / 2 ∆X (∆Z)
2
  

 

      

 
     S = 3 F L / 2b d

2 
 

 



8 

 

 
 

 
 امل المؤثرة على معامل الكسر )التمزق(العو 

 رطوبة التربة ف يتداد بنقصان الس تو  الرطوب  ميال ة يكليةع. -1
 الكثافة الااهرفة ميال ة طرديةع .  باحخفاالكثافة الااهرفة ف يقذ  -2

 الساد  العضوفة ف احخفاضها يتفد من  و  القلر  ميكليةع . -3

 مطرديةع وفتداد تثيرر  بعد  وجود الساد  العضوفة . رن ال الس تو  ال رن  ف يتداد بتفاد  الس تو   -4

 
 

صللالبة القلللر  تللتداد مللع احخفللا  معللد  الجفللا  مجفللا  ب لل  ع وزفللاد  درجللة تلللت  الغروفللات .ينللدما  إن
الصودية وبالتلال  بنللةة ياليلة  األمالحفان س   التربة يصة  مل وحا بتركرت يال  من السا  بالتةخر  يبدأ
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ولكللللن يةقللللى  األمللللالحبللللل  تغلللللذ  يللللل  الس للللر اللللل   أو،ومللللع غلللليض مللللا  الللللر   ستةللللاد ال  الصللللوديو مللللن 
الصلللوديو  الستةلللاد  بنللللةة ياليلللة .ويليلللب فلللان القيسلللة الستراب لللة  رتفلللاف النللللةة السعوفلللة للصلللوديو  الستةلللاد  

 يلبب تلت  الغروفات الت  تلاه  ف  تكوفن  لر  كثيفة . األمالحواحخفا  تركرت 
 

سللل   والسللللافة بلللرن حقلللال  0.6سللل  وسلللس    6القلللو  الالزملللة لكللللر  اللللب تربلللة بو يلللر   نأمثلللا  ف وجلللد 
3X  10 كاح س   8ا رتكاز ه  

 وبوحد  الةار . 2داين ،احلب معامذ الكلر بوحد  الداينف س  4
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سللل  ومللللافة بلللرن حقلللال  0.8سللل  وسلللس   4واجلللب برتللل  ف اوجلللد القلللو  الالزملللة لكللللر  اللللب تربلللة بو يلللر  
2x  10س  ، ابا يلس  ان معامذ الكلر هو  6ا رتكاز ه  

 . 2داين ف س  4


