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تصنيف التربة في بعض محليات العاصمة واستخدامها كمواصفات قياسية في 

 المحليات

الجريف شرق التقنية د. مجدي محجوب كلية   -إعداد : د. مالك أحمد الشيخ 

يةجامعة أم درمان اإلسالم –سعد   

 المستخلص: 

تم في هذا البحث دراسة أنواع التربة بوالية الخرطوم و أجريت بعض التجارب 

،   CBRالمعملية ومنها المحتوي المائي ، حد السيولة ، حد اللدونة ، الدمك ،
 ألزهري ومحلية بحري ، مدينة كافوريالتدرج الحبيبي لمحلية الخرطوم ، مدينة ا

شكاالت ها ومحلية ام درمان ، مدينة العرضة. تم تحديد نوع التربة في كل مدينة وا 

 بين أنواع التربة المختلفة فيها.وحلولها والمقارنة 
 

Abstract:  

In this research , the type of soil in  Khartoum state .were 

studied Some laboratory experiments were carried out, such 

as water content, liquid limit, plastic limit, compactness 

CBR, and soil grade in  Khartoum locality , Alazhari 

town,and Bahri locality, Kafouri town and Omdurman 

locality , and Alarrda town. 

The type of formation analysis of soil were defined in each 

town the different types of soil was also compared. 
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 المحول االول : أساسيات البحث 

 المقدمة: 

ات لتصدعمن المؤكد أن التربة لها  تأثيرًا كبيرًا علي استقرار المنشأت ، وهما ا

عالم متفرقه من ال والتشققات والتي أحدثت مشاكل كثيرة وعديدة بالغة في أجزاء

 وذلك نتيجة أسلوب التربة المنتفخة عند تغيير رطوبتها . 

خة ، ولذلك يتناول البحث أصناف التربة عمومًا وباالخص التربة الطينية المنتف

التي توجد في السودان بقدر كبير والتي تتسبب في إنهيار وتصدع المباني 

 لمنا أن المباني المتصدعةوهذه المشكلة يمكن تقديرها بطريقة صحيحة إذا ع

و سنويًا نتيجة انتفاخ التربه تساوي ضعف األضرار التي تحدثها الفيضانات أ

د األعاصير أو الزالزل مجتمعة . وبناء علي ذلك أصبح هنالك  إهتمام  متزاي

ف بأسباب التصدع في المباني المؤسسة علي التربة المنتفخة بالسودان والتعر 

علية في تكوينها ، وجيولوجيتها ، وكذلك اإلختبارات الفعلي  المواد الداخلية 

 التي تجري عليها . 

 مشكلة البحث : 

يهدف المشروع للتبصره ولفت النظر لمشكلة ذات أهمية كبيرة قد ال تجد 

االهتمام الالزم من بعض المقاولين والمهندسين والمواطنين وهي مشاكل التربة 
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مل لتحديد نوع المشكلة وطريقة معالجتها وما يترتب عليها وقد تحتاج الي معا

، ولكن كثير من المعنيين يتجاهلون فحوصات التربة نسبة الرتفاع أسعار 

 الفحوصات . 

ن( في هذه الحالة قد يلجأ المهندسون والمواطنون لفحص التربة عينيا ) بالعي

 نحتي تصل بالحفر الي مستوي معينا ثم يتم التشييد عليها ، وهذا في كثير م

األحيان ال يكفي ، فقد يتعرض المبني أو المنشأه الي مشاكل كثيرة في 

 المستقبل وقد يحتاج الي معالجة قد تفوق تكلفتها تكلفة فحوصات التربة . 

ومن هذا المنطلق نحث علي األهمية القصوي لفحص التربة وضرورة أن 

ربة التي يحصل كل فرد يرغب في التشييد علي بيانات ومعلومات كافية عن الت

 قد يشيد عليها . 

 أهداف البحث : 

 حديد وتعريف المشاكل المتعلقة بأنوع التربة في السودان . ت -أ

طن الي أهمية فحوصات التربة قبل اإلنشاء وتجنب المشاكل تبصرة الموا -ب

ة التي يمكن أن تصيب المنشأة نتيجة إلنشاء المباني علي التربة الغير صالح

 للتأسيس . 
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ات المختصة بتوفير المعامل الالزمة لفحوصات التربة مما مطالبة الجه -ت

ينعكس علي تقليل تكلفة الفحوصات وتشجيع المواطن ألجرائها وكذلك الحرص 

 علي ارفاق أوراق فحوصات التربة مع الخرط المصدقة . 

 نطاق البحث : 

نة كافوري والية الخرطوم محلية الخرطوم مدينة األزهري ، محلية بحري مدي

 محلية أم درمان مدينة العرضة . 

 منهجية البحث : 

( التطبيق العملي : تم إجراء اإلختبارات المعملية )في معمل جامعة الخرطوم

 لمعرفة نوع التربة في ثالثة مدن مختلفة بوالية الخرطوم . 

 هيكل البحث: 

 –أهداف البحث  –مشكلة البحث  –: أساسات البحث )المقدمة  المحور األول

 بحث(هيكلة ال –نهجية البحث م –نطاق البحث 

 التجارب المعملية  المحور الثاني :

 االختبارات المعملية أجريت علي كل من مدينة األزهري و كافوري والعرضة

 النتائج والتوصيات والمراجع. المحور الثالث :
 التجارب المعملية  المحور الثاني :

 اإلختبارات المعملية التي أجربت علي كل من مدينة األزهري والعرضة وكافوري : 
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 االختبارات المعملية التي أجريت علي مدينة كافوري : 

 ( يوضح نتائج االختبارات المعملية علي مدينة كافوري1جدول )

وصف 
 التربة 

رمز 
 المجموعة 

 w.c ∂Dmax% حدود اتربيرج
g/cm3 

CBR%  النسبة المئوية
المارة من 
المنخل 

200% 

حد 
السيولة 

LL 

حد 
اللدونة 

PL  

مؤشر 
اللدونة 

PI 

    

طينية 
 طمية 

cs 55 21.88 33.12 20 1.59 6 64 

  -( نتائج اختبارات مدينة االزهري :2جدول)

رمز  الوصف 
 المجموعة 

 w.c Y% حدود اتربيرج
dmax 

g/cm3 

%CBR  النسبة المئوية
المارة من 
المنخل 

200% 

حد 
السيولة 

LL 

حد 
اللدونة 

PL  

مؤشر 
اللدونة 

PI 

    

طينية 
 طمية 

cs 5006 18.96 31.44 14 1.7 8 57.7 
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 ( نتائج االختبارات المعملية علي مدينة العرضة :3جدول)

رمز  الوصف 
 المجموعة 

 w.c% Yd max حدود اتربيرج

g/cm3 

CBR%  النسبة المؤية
من فتحة المارة 

 200المنخل 

رملية بها 
قليل من 
 الطين 

SC  حد
 السيولة

 

حد 
 اللدونة 

مؤشر 
 اللدونة

 

    

41.7 19.82 21.88 9 2.1 11 25 

 

المقارنة بين مدينة االزهري ومدينة كاافوري ومديناة العرضاة مان حياث التصانيف 
 عليها وقوة تحملها: وقابلية التربة لالنشاء

 -مدينة االزهري ومدينة كافورى :

بعااد اجااراء االختبااارات المصاانفة للتربااة لكاال ماان مدينااة االزهااري ومدينااة كااافور  
ذلاك علاح حساب تصانيف  csاثبتت االختبارات ان هذه التربة ترباة طينياة طمياة 

 التربة الموحد .

 لالنضغاط وضعفها النسبي .وهي تربة غير مرغوبه إنشائيًا نظرًا لقابليتها 

 pLوايضاًا اثبتات التجاارب لكال مان مديناة االزهاري وكاافوري ان مؤشار اللدوناة 

فهااي تربااة قابلااة لالنتفاااخ  25وبمااا اذن مؤشاار اللدونااة اكباار ماان  25اكباار ماان 
وخاصة عند اضاافة المااء لهاا او تعرضاها للرطوباة ، و هاذا االنتفااخ قاد يسابب 
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قاماااة عليهاااا وفاااح بعاااض االحياااان قاااد ياااؤدي إلاااي اضااارار بالغاااة بالمنشااائات الم
 االنهيار الكامل للمنشأة .

وهاو االختباار الاذي يوضاح قاوة  CBRوعناد اجاراء اختياار نسابة تحمال كالفورنياا 
 تحمل التربة .

وهي نسبة %6ولمدينة كافوري تساوي  %8لمدينة االزهري تساوي  CBRوجدت 
ة االزهري ومدينة كافوري ضعيفة ولذلك فأن قوة تحمل التربة لكل من مدين

 ضعيفة جدًا.

مز اما بالنسبة لمدينة العرضة وجدت انها تربة رملية بها قليل من الطين وير 
وذلك حسب تصنيف التربة الموحد وهي تربة افضل بكثير من  Scلها بالرمز 

ن تربة مدينة االزهري وكافوري ولكن اليمكن لنا ان نقول انها تربة خالية م
 العيوب .

سب قوة تحملها لالحمال الواقعة عليها كطبقة اولح افضل نوعًا ما وذلك حاما 
 .  %11وهح تساوي  CBRاختبار 

 المحور الثالث : النتائج والتوصيات:

 أثبتت التجارب ان فحوصات التربة مهمه جدًا الي موقع انشائي وذلك  -1

 لتالفح االضرار التح يمكن ان تصيب المنشأة . 

ية لمدينة االزهري ومدينة كافوري وجد ان هناك اشكالمن التجارب السابقة  -2

 فح التربة يجب معالجتها قبل االنشاء عليها .
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 نوصح بأهمية نشر الوعي بفحوصات التربة قبل االنشاء عليها . -3

نوصح الجهات المختصة علح ان تكون فحوصات التربة الزامية لكل  -4

 مشروع انشائي 

هنالك مرجعية ثابتة لكل مدينة نوصح ايضًا الجهات المختصة بأن تكون  -5

. 

نوصح الجهات المختصة بزيادة عدد المعامل فح كل انحاء العاصمة وفح  -6

كل واليات السودان وتخفيض تكلفة االختبارات حتي يتمكن كل فرد من اجراء 

 فحوصات التربة واالطمئنان علح م

 المراجع:

  ، د.م إعداد وتأليفميكانيكا التربة ) المبادئ والتطبيق ( الجزء االول : 
 م2006حسين عبد السالم محمد . ط 

 ليف ميكانيكا التربة لالستخدامات الهندسية ، الجزء الثاني ، اعداد وتأ
 م2006د. م حسين عبد السالم محمد ، 

 لفتاحميكانيكا التربة ، الطبعة الرابعة اعداد وتأليف : د : م السد عبدا 
 القصبي 

  ة الزعيم االزهري .عجام –بحث سابق انتفاخ التربة 


