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 الملخـــص

يٍ األػًال انمٛاسٛح انًًٓح انرٙ ٚمٕو تٓا انًُٓذسٍٛ فٙ انًجال انجٕٛذكُٛكٗ " ُْذسح انذفشٚاخ " ْٕ ذصًٛى 

األسض انًذٛطح تجذساٌ  ذمذٚش ٔدساب انرشْٕاخ انُاجًح يٍ االسذفاع ٔانٓثٕغ انذاصم فٙ جذساٌ انذفش.

ٔتانرانٙ فاٌ ذصًٛى  ح .انذفش, ْزِ انرمذٚشاخ ٔانذساتاخ ذرى ػادج فٙ انؼًم انُٓذسٙ أٚعا ػٍ غشٚك غشق لٛاسٛ

جذساٌ انذفش ٔذمذٚش ذشْٕاذٓا ٚكٌٕ فٙ انؼادج يٍ خالل تشايج ُْذسٛح يؼرًذج فٙ ػًهٓا ػهٗ انذساب االسراذٛكٙ 

جًٛغ انرأثٛشاخ يٍ انًذٛػ انًجأس نجذساٌ انذفش ْزا ٚؼُٗ لٕج ظغػ انرشتح  ْزِ انثشايج ذشًم ٔذذسس. نهؼُصش

ػُذ لًح انجذاس ٔأٚعا انمٕج انرمذٚشٚح  نمٕج ظغػ األسض يٍ انجٓح انغٛش انفؼانح اٖ انجٓح انًمأيح ػُذ  انفؼانح

ٔيكاٌ  ٔكزنك ػهٗ ػذد يفصم انجذاس فٙ األسفم. ْزِ انرمذٚشاخ انذساتٛح ذكٌٕ يؼرًذِ ػهٗ َٕع انجذاس انًصًى

 [2,1] انذفش انًساَذ انرٙ ٚرى ذذذٚذْا غثما نهًُصٕح تّ فٙ كراب انرٕصٛاخ انًسرخذيح فٙ ػًهٛاخ ذُفٛز جذساٌ

“Arbeitkeris  Baugruben  EAB ”  فٙ ْزا انثذث سٛرى أال إذثاع انُٓج انرمهٛذٚح نهذساب ٔانرٙ سٛرى تؼذ

نذفش ٔانز٘ ذى دساتّ ٔذصًًّٛ نٛس فمػ ػٍ غشٚك انٛذ ٔنكٍ أٚعا ػٍ رنك ذطثٛمٓا ػهٗ ًَٕرج نًمطغ نجذاس ا

ذٕلغ انرشْٕاخ نهجذساٌ انُاجًح يٍ انًثاَٙ انًجأسج نهجذساٌ ػٍ انخاصح . غشٚك تؼط انثشَايج انُٓذسٛح 

ح جذا َرٛجح رنك ٚكٌٕ يطهٕب أٚعا انرذلٛك تاسرخذاو غشٚم غشٚك انذساتاخ االسراذٛكٛح فٙ انؼادج أيش يذذٔد

 (1.1)ٔتانرذذٚذ فٙ انفمشج  301ذذد تُذ  EABنكراب  ٔانرٙ ذٕصٗ تّ انطثؼح انشاتؼح  FEM  انؼُاصش انًُرٓٛح

يٍ َفس انكراب ٕٚجذ يالدظح  تخصٕص اخرٛاس يؼايم انرشتح انز٘ ٚهؼة دٔس اساسٗ فٙ ذمشٚة ذمذٚش انرشْٕاخ  

٭ انز٘ ٚسرخذو ػهٗ َطاق ٔاسغ فٙ PLAXISٚذػٗ  إنٗ انٕالغ  ٔفٗ دانرٙ ْزِ ذى اسرخذاو تشَايج يؼشٔف

انٓذف أٔ انغاٚح يٍ ْزِ  . [3]فٙ ْزا انثشَايج انصهة انذساسح انجٕٛذكُٛكّٛ ٔتانرانٙ ذى اسرؼًال يؼايم انرشتح

نرمذٚش انرشْٕاخ ٔأٚعا يماسَح انُرائج يغ تؼعٓا ػهٗ  األساسٛحاالخرثاساخ ْٙ ذٕظٛخ األسس انًثذئٛح ٔانفكشج 

 .ًٛك يٕظٕع انذساسحجذاس انذفش انؼ
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