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الملخـــص
فٗ ْزِ انذساسخ رى رصًيى خهطخ انزكسيخ انسطحيخ ( ) Surface dressingاألسفهزيّ ْ ٔ ,ي عجبسح عٍ خهطخ
يزجبَسخ يٍ انشكبو ثزذسجبد يخزهفخ َٔست يحذدح يٍ انًٕاد انًبنئخ يغهفخ ثبألسفهذ ثبسزخذاو طشيمخ يبسشبل انزي
رطجك عهٗ خهطبد انشصف األسفهزيخ عهٗ انسبخٍ ثبسزخذاو األسفهذ انصهت ٔ ,رعزجش ْزِ انطشيمخ يٍ أشٓش
انطشق انًسزخذيخ في رصًيى انخهطخ األسفهزيخ ٔ ،رنك نسٕٓنزٓب ٔرٕفش انًعذاد انخبصخ ثٓب ٔ .رى اسزخذاو
رذسجيٍ يٍ انشكبو راد حجى ٔ )mm – 5 mm) 10األسفهذ ٔفك يزطهجبد انخهطخ األسفهزيخ انسطحيخ انًعزًذح
يٍ يصهحخ انطشق ٔانجسٕس انهيجيخ  .حيث رى أجشاء كبفخ االخزجبساد انًعًهيخ عهٗ انشكبو نهزأكذ يٍ جٕدرّ
ثى أجشيذ خهطبد رجشيجيخ راد سجع يحزٕيبد ثيزٕييُيخ يخزهفخ ( ;.94 , ; , :.94 , : , 9.94 , 9 , 8.94
ٔ ) %رى اخزجبسْب ثطشيمخ يبسشبل ٔرنك نهحصٕل عهٗ انًحزٕٖ انجيزٕييُي (  ) O.B.Cاأليثم
ٔانًسزخذو في رصًيى خهطخ انزكسيخ انسطحيخ انزي أعطذ َزبئج جيذح طجمب نهًٕاصفبد انفُيخ ٔ .رعزجش ْزِ
انخهطخ يالئًخ نالسزخذاو في أسصفخ انًشبح ثذال يٍ انخشسبَخ االسًُزيخ انعبديخ ٔ يًشاد انذساجبد انٕٓائيخ ٔ
أكزبف انطشق ٔثعض انًحطبد ٔانًًشاد راد انًشٔس انخفيف إر رفشش آنيب ثسًك  9سى عهٗ طجمخ يٍ األسبس
انحجيجي يزشأح سًكٓب يب ثيٍ  59سى إنٗ  64سى ٔرنك نسشعخ رُفيزْب ٔركهفزٓب االلزصبديخ غيش انجبْظخ .
ٔرٕصهذ انذساسخ إنٗ جًهخ يٍ انزٕصيبد انزي يٍ أًْٓب -5 :اسزخذاو انًٕاد انًحهيخ ٔاالسزفبدح يُٓب في رصًيى
انزكسيخ انسطحيخ ألسصفخ انًشبح ثذال يٍ انخشسبَخ االسًُزيخ انعبديخ رفبديب نجعض انعيٕة انزُفيزيخ -6 .
اسزخذاو انزكسيخ انسطحيخ في أكزبف انطشق نزبييٍ يأٖٔ ايٍ نٕلٕف انًشكجبد انخبسجخ عٍ يسبسانحشكخ -7.
اسزخذاو انزكسيخ انسطحيخ في يسبساد انذساجبد انٕٓائيخ داخم يخططبد انًذٌ رشجيعب السزخذاو ْزا
انًُط يٍ ٔسبئم انُمم نًب نّ يٍ أثبس ايجبثيخ ثيئيب ٔ الزصبديب ٔ صحيب  -8 .إجشاء دساسخ نًصبدس انشكبو
ثهيجيب يٍ حيث انجٕدح ٔانًٕاصفبد ٔرنك رسٓيال نهجبحثيٍ ٔانًُٓذسيٍ ثبخزيبس أجٕدْب.
الكلمات الدالة :نخهطخ األسفهزيخ ( انخهطخ انجيزٕيُيخ )  ,انًحزٕٖ انجيزٕييُٗ األيثم (  , ) O.B.Mرذسجبد انشكبو.

