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 -تنقسم الصخور بالنسبة الى اصل تكوينها الى ثالثة مجاميع رئيسية هي :

 .   Igneous rocksالصخور النارية 
 .  Sedimentary rocksالصخور الرسوبية 
 .  Metamorphic rocksالصخور المتحولة 

 
ع عن بعضها في نوع المعادن المكونة للصخرة وكذلك نوع النسيج الذي تمتاز به , والذي يعتمد تتميز هذه المجامي

في االساس على حجم وشكل بلورات المعادن المكونة للصخرة والمادة الرابطة بينها . ويمكن ان تتغير الصخرة 
لتربة . فمن النواحي الهندسية يمكننا طبيعياً من مادة قوية و متماسكة الى مادة ضعيفة رخوة وغير متماسكة تعرف با

ان نعزى الفرق االساسي بين الصخور والتربة الى قوة تماسك الحبيبات او البلورات . ففي الصخور القوية تلتحم 
ً الصالبة المعدنية للحبيبات المكونة لها . اذن  البلورات المكونة لها طبيعياً وتضفي على الصخرة قوة تفوق ايانا

ن ان يتعامل مع مادتين متشابهتين في المكونات المعدنية اال انهما تختلفان في مقاومة الضغوط او قوة فالمهندس يمك
التحمل كما هو الحال في الصخور المختلفة والتربة . لذلك تختلف الخواص الفيزيائية والميكانيكية للصخور 

قوة التحام حبيبات او بلورات هذه المعادن  باختالف المادة الصخرية ) اي نوع المعادن المكونة ( وكذلك باختالف
والبازلت النارية من الصخور القوية جداً عالية الكثافة وواطئة المسامية والنفاذية . فمثالً تعتبر صخور الكرانيت 

بينما تعتبر صخور الَطفل ) الشيل ( والرصيص الرسوبية من الصخور الضعيفة قليلة الكثافة ذات مسامية عالية اذا 
ً . ففي الما  مشاريع الهندسية المزمع تشييدها على تراكيب صخرية , يجب قورنت بالصخور النارية المذكورة آنفا

ً اوالً بوصفها مواد صخرية  وهنا نتعامل مع المادة الصخرية على انها نماذج يتم تقويم نوعية الصخور هندسيا
بوصفها كتالً صخرية وهنا تدرس هيئة طبقات وثانياً  فحصها في المختبر لتقويم خواصها وسلوكها الهندسي .

الصخور كما توجد في الطبيعة ويتم تقويم خواصها وسلوكها الهندسي في الحقل .وتشمل الدراسة االخيرة دراسة 
الطبقة الصخرية كما توجد في التراكيب الجيولوجية وما تحتويه من فواصل وفوالق وعلى اعماق مختلفة وسوف 

 اهم الخواص الهندسية للصخور .نتناول في هذا الفصل 
 

 الخواص الفيزيائية ) الطبيعية ( للصخور :
: وهو عبارة عن نسبة وزن النموذج الى وزن نفس الحجم من الماء اي ان الوزن النوعي الوزن النوعي  -1

 الظاهري ال يأخذ بنظر االعتبار الفراغات في النموذج , ويمكن حسابه باستخدام القانون اآلتي 
 

                                                                              SG = 
𝑊1

𝑉𝑠.𝛶𝑤
     

SG =  الوزن النوعي 

W1 = الوزن الجاف 

Vs = حجم النموذج 
𝛶𝑤 =  كثافة الماء 

 
حيث يعتبر الوزن النوعي من الخواص الدالة للصخور التي يستعان بها هندسياً في تصنيف الصخور الى مجاميعها 

( الذي 1المختلفة بخواصها الفيزيائية . ولكي نفهم ماذا يقصد بالخواص الفيزيائية الدالة للصخور نأخذ الشكل )

ً تحتوي على جزأين منفصلين . الجزء االول يمثل يوضح الحالة الفيزيائية . فاذا تصورنا ان مادة الصخر اس اسا
المادة الصلبة والتي تكون متمثلة بحبيات المعادن الصلبة . والجزء الثاني يكون متمثالً بالفراغات الموجودة بين 

ثافة والتي تكون مملوءة بالهواء او الغاز او الماء , فيمكننا حساب الكحبيبات او بلورات المعادن المكونة للصخرة 
 وفق االتي :

 

الكثافة الجافة = 
وزن المادة الصلبة اوالحبيبات

 الحجم الكلي لنموذج الصخرة
 



 
 

تعرف مسامية الصخرة بانها النسبة بين حجم الفجوات او الفراغات الى الحجم الكلي لنموذج المسامية :  -2
 الصخرة اي ان المسامية 

 

X100%        p= 
Vv

Vt
 

ان المسامية تعتمد على اصل الصخور , فمثالً الصخور البركانية التي بردت بصورة بطيئة تكون 
مساميتها قليلة جداً , والعكس صحيح .اما الصخور الرسوبية فانها تعتمد على كمية المادة الرابطة وعلى 

متصلة مع بعضها  حجم الحبيبات وتدرجها ومقدار تقاربها . بما ان الفراغات في الصخور قد ال تكون
مسامية فعالة اما المسامية الحقيقية نتحدث عنها تمثل مسامية ظاهرية اي  البعض , لذا فان المسامية التي

الظاهرية , ويعبر عن المسامية عادةً باعتبارها نسبة مئوية , وتعتمد  فانها تكون اعلى قيمة من المسامية



بلورات المعادن المكونة للصخرة وعلى درجة  المسامية بصورة مباشرة على حجم وشكل حبيبات او
 تدرجها وعلى ترتيب هذه الحبيبات وطبيعة تحشيتها مع بعضها وعلى المادة الرابطة . 

 
ً مع حجم الحبيبات حيث كلما قل حجم الحبيبات زادت  - أ حجم الحبيبات : تتناسب المسامية عكسيا

الرملي , وتجدر االشارة الى ان حجم  المسامية , فمسامية الحجر الطيني اعلى من مسامية الحجر
 المسامات تكون اكبر في الحجر الرملي بينما تكون صغيرة جداً في الطين .

شكل الحبيبات : تزداد المسامية كلما ازدادت درجة استدارة الحبيبات . بينما تكون مسامية الصخور  - ب
 المتكونة من حبيبات ذات زوايا اقل بكثير .

ترتيب الحبيبات : لو اخذنا مثالً نموذجاً من الحجارة الرملية ودرسنا طبيعة النسيج فيه وتبين بانه من  - ج
( فان المسامية في هذا النوع من الصخور تكون اقل من ج-2نوع التحشي المغلق كما في الشكل )

ً د -2النوع الذي يكون فيه التحشي مفتوحاً كما في الشكل )  % .40من  ( بنسبة تقترب احيانا

 
ً اي ان الحبيبات تكون منتقاة تدرج الحبيبات :  - د كذلك عندما يكون تدرج الحبيبات في الصخر ضيقا

بشكل جيد او ذات حجم متشابه فإن المسامية في هذه الحالة تكون اكثر من الحالة التي يكون فيها 
وم متباينة كما في الشكل تدرج الحبيبات واسعاً اي ان الحبيبات تكون منتقاة بشكل عشوائي وذات حج

(3) . 



 
المادة الرابطة :ان زيادة كمية المواد او الرواسب الرابطة للحبيبات يقلل من حجم المسامات مما يؤدي  -هـ

% تنخفض  30بالنتيجة الى تقلل المسامية . ففي الوقت الذي تصل فيه مسامية الحجر الرملي الى اكثر من 

 مسامية الكوارتزايت الى صفر .
 

 ان اكثر انواع الصخور مسامية هي الصخور الرسوبية الميكانيكية المتكونة من العناصر الثالثة اآلتية :
 اوالً : الحبيبات الصلبة 

 ثانياً : المسامات او الفجوات 
 ثالثاً : المادة الرابطة 

لمتحولة فتعتبر اما الصخور الرسوبية الكيميائية مثل الصخور الكلسية والجبس وكذلك الصخور النارية وا
 قليلة المسامية اذا ما قورنت بالصخور الرملية او الطينية .

 
 

االمتصاص هو قابلية الصخرة على جذب الماء والموائع االخرى بين االمتصاص والتشبع بالماء : -3

مساماتها وحول سطح الحبيبات . ولكي تكون الصخرة عالية االمتصاص او التشبع يجب ان يتوفر فيها 

شرط وجود المسامات او الفجوات او الشقوق الشعرية . وتتغير قابلية االمتصاص في الصخر بتغيير 

اله وخاصةً حجم الفراغات وكذلك مع تغيير نوع المادة الصخرية وذلك بتغيير العوامل المذكورة اع

المعادن المكونة لها . ويمكن التعبير عن قابلية الصخرة لالمتصاص والتشبع بالماء او مايعرف بمحتوى 

 طوبة الرطوبة بانه النسبة بين الوزن الكي للماء في المسامات ووزن المادة الصلبة فيها اي ان محتوى الر

M = 
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 × 100 % 

وتتوقف درجة االمتصاص او اتشبع بالماء على نيبة حجم الماء المسامي الى الحجم الكلي للمسامات , اي ان 

 درجة التشبع 

Sr = 
𝑉𝑤

𝑉𝑣
 × 100 % 

     



 نفاذية الصخور: -4

وخاصة في الحقول تعد نفاذية الصخور من الخواص التي لها اهمية كبرى في ايه دراسة هندسية للصخور, 

الهندسية المدنية وهندسة الري الهندسة الصحية وهندسة النفط وهندسة المناجم اضافة الى جيولوجيا المياه السطحية 

 والجوفية بشكل خاص . والنفاذية هي قابلية الصخرة لتمرير الموائع المختلفة .

ية على حجم المسامات والفجوات والشقوق التي وتعتمد قابلية الصخرة بالسماح للموائع للمرور خاللها بصورة اساس

يتوجب ان تكون متصلة مع بعضها والتي تعمل عمل ممرات دقيقة وعندما تكون هذه الممرات غير متصلة مع 

بعضها يصعب عندئذ على الموائع المرور خالل الصخرة وعند ذلك التعتبر الصخرة منفذة او نفاذة ولكن قد تكون 

. وبذلك قد تكون الصخور مسامية ومنفذة )كالحجر الرملي(او مسامية وغير منفذة في الوقت نفسه مسامية 

)كالطين(اعتمادا على حجم المسامات وعلى مدى اتصالها مع بعضها . ويتم قياس النفاذية استنادا الى قانون جريان 

نية (للنموذج الصخري )سم في الثاkل او ثابت النفاذية العالم دراسي . حيث يحتسب معامالموائع في االجسام 

 اسطواني الشكل الذي يوضع في خلية هوك والتي تم تغيرها لهذا الغرض من قبل دو كما في المعادلة التالية 

K=
𝑄×ℎ

𝐴×𝐿
 

 /ثانية(3حجم السائل المار خالل وحدة زمنية )سم:  Qحيث تمثل 

 : h  )الفرق الرأسي في عمود الماء)سم  

A  (  2: مساحة النموذج ) سم 
L  )طول النموذج )سم : 

 
وباالمكان قياس النفاذية في اي اتجاه مرغوب فيه ويتم تحديد ذلك االتجاه في النموذج وباالمكان قياس نفاذية 

الصخور باستخدام الهواء المضغوط بدل الماء ليمر خالل النموذج االسطواني ومع ان النتائج من المفروض ان 

لهواء بنظر االعتبار . فان نفاذية الهواء تكون عموما اكبر من نفاذية الماء . تكون متشابهة عند اخذ لزوجة الماء وا

وتجدر االشارة الى حقيقة مهمة في هذا المجال وهي ان الخواص الميكانيكية للصخرة كالنفاذية تختلف عند قياسها 

قل بكثير من نفاذية الكتلة للمادة الصخرية للمختبر والكتلة الصخرية للحقل وتكون نفاذية المادة الصخرية عادة ا

الصخرية الحاوية على الشقوق والفواصل ومستويات التطبق واحيانا الفجوات الكبيرة . مما سبق يتضح ان بعض 

لقياس النفاذية فيها  2كم /سم 300الصخور ذات النفاذية الواطئة قد تحتاج الى قوة دفع او ضغط مائي يصل الى حد 

تكون النفاذية واطئة جدا بحيث يصعب قياسها في المختبر باستخدام الماء وتقل اهميتها . وفي الحاالت العملية عندما 

والرخوة غير ملتحمة الحبيبات والتي هندسيا بحيث يمكن اهمالها . وتزداد اهمية النفاذية في الصخور الضعيفة 

ثابت لقياس النفاذية في هذه تقترب خواصها الهندسية من خواص التربة الخشنة ويستعمل جهاز العمود او الضغط ال

 الحالة .

 الطرق المختبرية لقياس الخواص الفيزيائية للصخور : 

هناك عدة طرق لحساب الوزن الكلي للحبيبات الصلبة . والطريقة المتبعة طريقة حساب وزن الحبيبات :  -1

لمدة  (م°105عادة في ميكانيك الصخور تتلخص بوضع نموذج الصخر في فرن مسخن بدرجة حرارة )

تقرب من اربع ساعات ثم يتم وزن النموذج بعد تبريده في اناء التبريد بمعزل عن الهواء . فالوزن يمثل 

 وزن المادة الصلبة فقط للصخرة اي وزن الحبيبات .

 وهنالك عدة طرق متبعة في المختبر لقياس الحجم الكلي طرق حساب الحجم الكلي للصخرة :  -2

( وتستعمل callipar methodمال جهاز الفيرينير وتسمى بطريقة )وتكون باستعالطريقة االولى :  - أ

عادة في النماذج المنتظمة واالشكال الهندسية مثل المكعب او المنشور الرباعي الخ . وتعتمد باالساس 



على قياس االبعاد او القطر ومن ثم ايجاد الحجم . فمثالً اذا كان النموذج اسطواني الشكل فان حجمه 

V=AxL   

النسبة   x: مساحة القاعدة وتساوي مربع نصف القطر A: تمثل طول النموذج , وتمثل   L حيث

 الثابتة 

×A=r2    اي ان 𝜋 .. 

وهي طريقة قاعدة ارخميدس ) قاعدة الغمر بالماء ( وهنا يمكن استعمال نماذج من  الطريقة الثانية : - ب

الصخور منتظمة او غير منتظمة الشكل وهذه الطريقة اكثر استعماالً من الطريقة االولى وهي اكثر 

 دقة . حيث يحسب الحجم الكلي للنموذج الصلب وفق االتي 

VT = 
(𝑊𝑠𝑎𝑡−𝑊𝑠𝑢𝑏 )

𝛾𝑤
 

Wsat . ) وزن النموذج الصخري المشبع بالماء ) وهو في الهواء = 

Wsub . وزن النموذج الصخري مغموراً في الماء = 

γ𝑤   =. كثافة الماء او السائل المستعمل 

وهي طريقة االزاحة الزئبقية وتتلخص هذه الطريقة بوضع النموذج الصخري في سائل الزئبق الطريقة الثالثة :  -ج

يتمكن من النفاذ داخل نسيج او مسامات الصخور اال اذا كانت تحتوي على فجوات او تشققات  الزئبق الوبما ان 

 كبيرة نسبياً وذلك بسبب قوة الشد السطحي العالية فيحسب حجم النموذج الصلب بواسطة حجم الزئبق المزاح .

لي لنموذج الصخرة في هذه الطريقة بغمره وهي طريقة االزاحة المائية ويتم حساب الحجم الكالطريقة الرابعة :  -د

وهو مشبع بالماء داخل اناء ومن ثم حساب حجم الماء المزاح وتعتبر هذه الطريقة من الطرق السهلة والسريعة 

 لقياس حجم النموذج .

وتستعمل عادة طريقة التشبع بالماء حيث يمكن حساب حجم الفراغات او طريقة حساب حجم المسامات :  -3

( والذي يمثل الوزن الجاف لنموذج الصخرة Wsي الصخرة من حاصل طرح وزن الحبيبات )المسامات ف

             Vv = (Wsat-Ws)/𝛾𝑤وفق اآلتي :  (Wsatمن وزن نموذج الصخرة المشبع بالماء )

وتستخدم عادة طريقة بويل لتعيين حجم المادة الصلبة في نموذج الصخرة طريقة حساب حجم الحبيبات :  -4

لحجم الكلي للحبيبات وتتلخص هذه الطريقة بحساب عالقة الضغط مع الحجم في كبسولة الغاز التي اي ا

يوضع فيها النموذج وتقاس قابلية االنضغاط في كلتا الحالتين كما مبين بالشكل . وباالمكان كذلك تقدير 

كن حساب حجم المادة حجم المادة الصلبة من الفرق بين الحجم الكلي لنوذج الصخرة وحجم المسامات ويم

 .   Wsووزن المادة الصلبة   Gsمن العالقة بين الوزن النوعي للحبيبات   Vsالصلبة 

Vs = 
𝑊𝑠

𝐺𝑠
 

 

 : المصادر 
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