
  
الموقع یتم استكشافھ و اول خطوة عند الوصول الى 

یقوم بھا المھندس ھى  استكشاف التربة لتحدید 
 نوعھا.

  

 انواع التربة:

رملیة تربة - ١  
طینیة  تربة – ٢  

صخریة تربة – ٣  

طفلیة تربة – ٤  
صفراء تربة – ٥  

 

 
من طبقات لتلك االنواع ویتم  تربةال وتتكون

الجساتبواسطة  تربةاستكشاف ال  
 

 



 

ومنسوب المیاه الجوفیة ونوع االساسات من قواعد 

.

الجسات من المراحل المھمة جدا قبل البدأ بتصمیم  
اساسات اى مبنى فمنھا نعرف
یصمم على اساسھا المھندس االنشائى االساسات 

ومنسوب المیاه الجوفیة ونوع االساسات من قواعد 

استخدامة فى خرسانة االساسات وكذلك مھمة 

.للتربة

الجسات من المراحل المھمة جدا قبل البدأ بتصمیم 
اساسات اى مبنى فمنھا نعرف
یصمم على اساسھا المھندس االنشائى االساسات 

وكذلك یتم تحدید طریقة سند جوانب الحفر 
ومنسوب المیاه الجوفیة ونوع االساسات من قواعد 

ونوع االسمنت المطلوب 
استخدامة فى خرسانة االساسات وكذلك مھمة 

للتربة احالل
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:اھمیة عمل الجسات  
  ل   ی  م   ب ال أس   ال  اس –١ 
ل   ی  ن ع األساسات ال  اس ة لالس   ام ( اساسات س   ة  – ٢

  اوع  قة )
   اجهاد ال أس   ال افىل   ی   - ٣
إلع اء ال  ص ات الالزمة لل  اني ح      عة األرض بها  – ٤

  واالح  ا ات ال اج  م اعاتها أث اء ت ف   ال   وع
  ت  ی  اله    ال   قع ت عا لألح ال و    عة ال   ة . – ٥
ت  ی  معامل ال فاذ ة لل   ة ( نفاذ ة ال  اه ) و األسل ب األن    – ٦

  ن  ال ف  و ضخ ال  اه األرض ة و ت ف فهال    ج ا
ال مل  –ت  ی  أن اع ال  اد ال     مة في األساسات ( األس     – ٧
ال  ی  الخ ) ح   ن  ة األمالح أو ال     ات و م   تأث  ها على  –

  ال  سانة .
ت  ی  خ اص ال   ة ال   لفة فى ال  قع ب اء على ن ائج  -٨   

ل ة و ت  ی  م   صالح  ها لل أس   او ال  ارب ال قل ة و ال ع 
  اح  االت  ه ر م اكل بها و اق  اج ال غل  عل ها .

ل   ی  ن  ة ال  اد ال اع ة فى ال   ة ال    ة و م   ام ان ة  – ٩ 
  اس   امها فى اع ال ال دم اذا دع  ال  ورة .

ل   ی     قة س   ج ان  ال ف  اذا اح اج االم  فق  ن  اج  – ١٠
   سان ة او س ائ  ح ا ةخ از 

  

 

  



 أنواع الجسات:

 
جسات استكشافیة : فى البدایة الستكشاف  – ١

 الموقع ویقوم بھا المھندس غالبا

 
یة : یقوم بھا المقاول غالبا ویتم ذجسات تنفی - ٢

وضع جستین على االقل فى المنشأ ویتم وضع جسة 
٢م ٣٠٠اضافیة كل   

 

تأكیدیة : فى النھایة للتأكد فقط ویقوم بھا جسات  - ٣
 المالك غالبا 

 

 

 
 

 

 



ھو إستبدال تربة األصلیة عند منسوب إحالل التربة 
التأسیس بتربة محسنة المواصفات لتحسین قدرتھا 
على التحمل وتستخدم في حال عدم وصول قدرة 
تحمل التربة فى ھذا العمق المناسب للتأسیس إلى 

كفى لتحمل وزن األساسات أو قدرة التحمل التى ت
فى حالة ماكانت التربة لھا خواص خاصة مثل 
التربة اإلنھیاریة أو اإلنتفاشیة أو تكون التربة 

.عدوانیة  

 خطوات االحالل:
غمر التربة بالمیاه فتتكون طبقة سطحیة  – ١

 (الربوة)

قشط الطبقة السطحیة النھا تسبب  – ٢
 ضررلالساسات فى المستقبل 

حفر الجزء المطلوب تحت منسوب التأسیس  - ٣  

ا الجزء بالتربة البدیلة وتكون أكثر ذردم ھ  - ٤
تحمال وتوضع على عدة مراحل الى ان تصل الى 

 منسوب التأسیس

ة الطبقات عند الردمذیتم دمك كل طبقة من ھ – ٥  

 



الدمك ھو إعادة ترتیب حبیبات التربة بطرد الھواء فقط 
من فراغات التربة و یتم ذلك باستخدام وسائل میكانیكیة 
و ینتج عن ذلك نقص في حجم فراغات الھواء و زیادة 

الدمك ھو إعادة ترتیب حبیبات التربة بطرد الھواء فقط 
من فراغات التربة و یتم ذلك باستخدام وسائل میكانیكیة 
و ینتج عن ذلك نقص في حجم فراغات الھواء و زیادة 

في كثافة التربة. و یختلف الدمك من التصلب بأن 
األخیر ھو طرد تدریجي للمیاه من التربة المشبعة 
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في كثافة التربة. و یختلف الدمك من التصلب بأن 
األخیر ھو طرد تدریجي للمیاه من التربة المشبعة 
مستمر و یصاحب ذلك نقص في 
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األخیر ھو طرد تدریجي للمیاه من التربة المشبعة 
مستمر و یصاحب ذلك نقص في 
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في كثافة التربة. و یختلف الدمك من التصلب بأن 
األخیر ھو طرد تدریجي للمیاه من التربة المشبعة 
مستمر و یصاحب ذلك نقص في 

تعریف الدمك:
الدمك ھو إعادة ترتیب حبیبات التربة بطرد الھواء فقط 
من فراغات التربة و یتم ذلك باستخدام وسائل میكانیكیة 
و ینتج عن ذلك نقص في حجم فراغات الھواء و زیادة 

في كثافة التربة. و یختلف الدمك من التصلب بأن 
األخیر ھو طرد تدریجي للمیاه من التربة المشبعة 
باستخدام إجھاد مستمر و یصاحب ذلك نقص في 

تعریف الدمك
الدمك ھو إعادة ترتیب حبیبات التربة بطرد الھواء فقط 
من فراغات التربة و یتم ذلك باستخدام وسائل میكانیكیة 
و ینتج عن ذلك نقص في حجم فراغات الھواء و زیادة 

في كثافة التربة. و یختلف الدمك من التصلب بأن 
األخیر ھو طرد تدریجي للمیاه من التربة المشبعة 

باستخدام إجھاد 

تعریف الدمك
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الحجم.

 تعریف الدمك
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  الحج

 
  
  



 :العملیة الدمك تجارب
 قیاسي وضع إیجاد إلى العملیة الدمك تجارب تھدف
 في الدمك عملیة إلجراء استرشادا و أساسا یكون
 .الموقع

 على تعتمد التي العملیة التجارب من العدید یوجد و
 األنواع إلى الدمك ینقسم و الدمك، نوع و طریقة
 :األتیة

 

 بواسطة الدمك یتم حیث: الدینامیكي الدمك - ١ -
.معین ارتفاع من تسقط بمطرقة دق  

 اختراق بواسطة الدمك یتم حیث: بالعجن الدمك - ٢
 أثناء التربة في العجن بعض یحدث ثم للتربة وافر

.الدمك  

 في التربة تدمك حیث: ستاتیكي بحمل الدمك - ٣
.ستاتیكي حمل تحت قالب  

 بتعریضھا التربة دمك یتم حیث: بالھز الدمك - ٤
.لالھتزاز  
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 اإلختبارات الالزمھ لتربة اإلحالل

 
 ھناك عدت اختبارات

اختبار ابروكتر المعدل لمعرفة الكثافة الجافة  -1
 والحتوي المائى قبل اي شي

اختبار الحدود ( حد السیولة - اللدونة -الصلبة - -2
 ( معامل المرونة

التحلیل النخلي ضروري جدأ الن ادا مرة من  - 3
 منخل ٢٠٠ اكثر من ٣٥% تربة غیر صالحة

ام بعد األحالل تقوم بعمل اختبار علي تربة الحالل 
وایجاد الكثافة الجافة لھا ومقارنتھا بكثافة المتحصل 

علیھا من اختبار ابروكتور المعدل یجب ان تكون مبین 
٩٥ -  % ١٠٠ % 

 

 

 

 



  (Proctor testاختبار بروكتور القیاسي)

تجفف عینة من التربة بعد أن تسحق بحیث یكون 
التجفیف ھوائیا في حدود ٥ كجم مارة من منخل فتحتھ 
٢٠ملم ثم تضاف كمیة من الماء حسب نوع التجربة 
بحیث تعطي محتوى رطوبة ما بین ٤% إلى ٦% 

للتربة الرملیة و الزلطیة و بقیمة تتراوح بین ٨% إلى 
١٠% للتربة الطینیة و الطمیة ثم توضع العینة على 
ثالث طبقات في القالب المكون في اسطوانة مفرغة 

قطر ١٠.٢سم و ارتفاعھ الداخلي ١.٦سم (یعطي حجما 
حوالي ٩٤٤سم٣) كما أن ھذه االسطوانة لھا امتداد 
علوي ارتفاعھ ٦سم و تدمك كل طبقة من الطبقات 
الثالث بواسطة الدق ٢٥دقة بمطرقة تزن حوالي 

٢.٥كلغ و قطرھا ٥.١سم و تسقط من ارتفاع ٣٠.٥سم 
ثم یزال االمتداد العلوي لالسطوانة و تسوى التربة 

بداخلھا ثم یوزن القالب االسطواني بما یحتویھ من تربة 
 \لحساب الكثافة الرطبة للعینة و المحتوى المائي لھا.

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أحدث االتحاد األمریكي لموظفي الطرق الحكومیة 

سم و ھذا یبین أنھ كلما زاد 
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 إختبار التحلیل بالمناخل للركام
TEST METHOD FOR THE 

DETERMINATION OF SIEVE ANALYSIS 
OF AGGREGATES  

 الھدف
 : يھدف ھذا االختبار الى تحديد

التدرج الحبیبى وذلك الستخدامه فى  -
 . الخلطات الخرسانیة
  معاير النعومة للركام -

 .المقاس االعتبارى االكبر للركام
 تعريفه

التدرج الحبیبي للركام وھو فصل المقاسات 
المختلفة من الركام بعضھا عن بعض وذلك 

بواسطة مجموعة من المناخل مرتبة 
حسب مقاس فتحتھا وھذا ما يعرف 

 التحلیل بالمناخل
 
 
 
 



 

 

 

  

  



  الرملي المخروط بطریقة للتربة الموقع في الكثافة تعیین اختبار

Density of Soil in- place by Sand Cone Method 

 :الغرض
 

إن تعیین كثافة التربة في الموقع لھ أھمیة كبیرة في تحدید نسبة الدك للطبقات 
الترابیة و طبقات األساس واألساس ویمكن قیاس ھذه الكثافة بعدة طرق من أھمھا 

 :طریقة المخروط الرملي، ویتمثل الغرض من التجربة في
 

طبیعیة أو بعد الدكتعیین كثافة التربة في الموقع في حالتھا ال -  . 
 

 . إیجاد الكثافة الجافة في الموقع والتي من خاللھا یمكن إیجاد نسبة الدك المطلوبة -
 

:األجھزة   
 . اسطوانة مملوءة برمل قیاسي·

 
 

 . مخروط معدني ·
 
 

 . قاعدة الجھاز بھا ثقب ·
 
 

 . میزان حساس ·
 
 

 . فرن تجفیف ·
 
 

 . أوعیة حفر وتنظیف ·
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