
 المحاضرة الثالثة

 الخواص الفيزيائية والميكانيكية للصخور

 

كما هو معروف بان الصخور لها استخدامات كثيرة في اإلعمال الهندسية 

لذلك تستوجب التعرف على خواصها . المدنية  نشأتوخصوصا في مجال اال

 .الفيزيائية والهندسية كافه

 

 الخواص الفيزيائية للصخور: أوال

  المسامية -1

 إلىنسبه حجم الفراغات في عينه ما  بأنها الصخرية المادة مساميةتعرف 

 . للعينةالحجم الكلي 

 :مسامية الصخور على عدة عوامل وتعتمد 

 

  شكل الحبيبات المعدنية  المؤلفة للصخر وتدرج إحجامها وكيفيه ترتيبها

 ورصها

  درجه االنضغاط وصالبة الصخر او احتوائها على حبيبات مختلفة

حيث ان االجزاء الصغيرة سوف تحتل الفراغات بين الحبيبات .الحجوم

وقد تزداد المساميه بوجود الشقوق الدقيق . الكبيرة وبذلك تقل المساميه

حيث ان مساميه الصخرة هي مقياس لقابليه خزنها . هاو الفواصل 

 .للسوائل

 

 محتوى الرطوبه -2

بين وزن الماء الموجود داخل الفجوات المتواجدة في  هو عبارة عن النسبه

 .العينه الى وزن المادة الصلبه الجافه في العينه

 

 الوزن النوعي  -3

يعرف الوزن النوعي بانه وزن حجم معين من المادة الصخريه الى وزن 

 نفس الحجم من الماء وعاده يكون خاليا من الوحدات 

 



  الكثافة -4

 المكونة الصلبة المعدنيةهي عبارة عن وزن وحدة حجم معين من المادة 

 ولكنه يجب مالحظه مايلي  للصخر

 

 وزن مجاميع من المعادن في وحدة  ) حبيبات المعادن  الصلبه  كثافة

 (حجم معين من المادة الصلبه

 وزن مجاميع المعادن في وحدة من الحجم الكلي اي ) الصلبه  الكثافة

 (الصلبه والفجوات عندما تكون خاليه من الماء المادة 

 وزن مجاميع المعادن وكذلك الماء الموجود في الفجوات ) الكثافه المشبعه

 (.في وحدة الحجم

 الكلية الكثافة  -5

إي  هي وزن مجاميع المعادن مع الماء الموجود في الفجوات في وحدة الحجم

 .المادة ألصلبه  والفجوات ممتلئة كليا بالماء 

 لنفاذيه ا -6

هي قابليه الصخر على مرور السوائل من خالل فجواته والمتصله بعضها  مع 

 البعض  االخر

 :تتوقف النفاذيه على عدة عوامل

  حجم العينه  وكيفيه اتصالها فيما بينها 

  درجه لزوجه السوائل ودرجه االحرارة 

وعندما ينساب الماء من  hيحدث جريان الماء فقط عند توفر ضغط مائي 

(  او الميل)فان االنحدار الهيدروليكي  lخالل نموذج صخري طوله

 .يساوي فرق الضغط المائي مقسوما على طول المسار للعينه

 

 متانه الصخر  -7

فعال سبيل المثال . تتأثر عند تعرضها للجولصخور تحتوي على معادن ابعض 

عند تعرضه للعوامل الجوية كاإلمطار  أو األوكسجين فانها تؤدي   معدن البايرايت

مما يؤدي إلى تلف الصخور الحاوية . إلى أكسدته أو إحداث تغيرات كيميائيه به 

حيث تصبح هذه التراكيب الصخريهىغير . عليه اوعلى األقل حدوث فجوات فيها

 . وار المقالع اهدة مكاشف الصخور بجوهكذا يمكن تقديرها اثناء مش. متينه

 



 الخواص الميكانيكيه للصخور: ثانيا 

نوع من التراكيب  أيه ةتصميم أو تقيم ثباتي معرفتها عندالعوامل الواجب  أهممن 

لهذه  المؤلفهالبد من معرفه الخواص الميكانيكيه المكونة  للمواد . االنشائيه 

 المسلطةالقوى  تأثيروهذا يعني كيفيه نشوء أو انهيار هذه المواد تحت . التراكيب

وكما هو معروف فان معظم مواد التراكيب االنشائيه كالكونكريت  والحديد  .عليها

بخواصها الميكانيكيه  الخاصةالتشكيل طبقا للقيم   إلعادةوقابله  متجانسةتكون 

 إجراءاتوالموضوعة في جداول أو مصادر قياسيه أو يتم الحصول عليها بعد 

على هذا يتم تصميم المنشات على ضوء المعلومات التي و. وفحوصات في المختبر

ولكن اليوجد نفس التكافؤ . نحصل عليها من هذه المصادر أو الفحوصات المختبريه

حيث نجد بان هذه الصخور تختلف اختالفا كليا سواء في . في حاله الصخور 

بين التي تربط  األواصرأو , التركيب الكيميائي والمعدني أو محتوى الرطوبة 

التي , أو الفجوات والمسامات والشقوق التي تتواجد في هذه الصخور , جزيئاتها 

لذا تتطلب  .مباشرا أو غير مباشر على خواصها الميكانيكيه تأثيرابدورها تؤثر 

  . مزيد من الفحوصات المختبريه والحقليه على هذه الصخور إجراءالى  الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


