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 في إعادة اإلعمار PEER REVIEWضرورة وجود طرف رقابي 

 منذر دوٌكات   عبد الرزاق طوقان

 ملخص

 PEER REVIEWٌعانً العمل الهندسً فً فلسطٌن خاصة والعالم العربً عامة من افتقار وجود طرف رقابً 

فً إعادة اإلعمار. فالمالك حٌن ٌتلقى التصامٌم من المكاتب الهندسٌة ال ٌوجد طرف ثالث رقٌب لمراجعة عملها 

من نواحً تقنٌة. فعمل النقابات الهندسٌة والبلدٌات ٌخضع للوائح تنظٌمٌة غٌر تفصٌلٌة. بٌنما األمور التفصٌلٌة 

 ة لألخالق الهندسٌة التً تأتً بالمرتبة األولى.التقنٌة هً فً الغالب من أهم أسباب اإلنهٌار التالٌ

ٌقوم الباحثان حالٌا بمراقبة إعادة اإلعمار فً موقعٌن مختلفٌن تعرضا إلنهٌار جدران استنادٌة. وبالرغم من 

تكرار سقوط الجدران اإلستنادٌة نفتقر فً مؤسساتنا فً وجود جهات رسمٌة تقوم بالتوعٌة والتوثٌق المكتبً 

 هٌار وطرق إعادة اإلعمار. إلسباب اإلن

ٌهدف هذا البحث إلى توثٌق أسباب اإلنهٌار فً الحالتٌن وبٌان طرق إعادة اإلعمار التً تمت واآللٌة التً تم 

اتباعها من قبل مؤسسات الدفاع المدنً والنقابة والبلدٌة والمحافظة والجامعة. ومن الواضح أن المسؤولٌة 

 الهندسٌة والجهات التنفٌذٌة بشكل رئٌس. القانونٌة تقع على أصحاب المكاتب

ٌرى الباحثان أن التقلٌل من أسباب اإلنهٌار ٌتم من خالل ضرورة أن ٌكون المسؤول عن التصمٌم ودقة التنفٌذ 

 أن بوحدة أعظكم إنما المكتب الهندسً والجهة التنفٌذٌة ووجود طرف رقابً ثالث عمال بقوله سبحانه: )قل

سبأ(. (46)شدٌد عذاب ٌدي بٌن لكم نذٌر إال هو إن جنة من بصاحبكم ما تتفكروا ثم وفردى مثنى هلل تقوموا

فالقٌام ألي عمل ٌحتاج إلى مثنى ٌتحمل المسؤلٌة عن التصمٌم ودقة التنفٌذ وأن ٌتم تعزٌز ذلك من خالل طرف 

. وسٌتم بٌان أثر ذلك فً الحد من اإلنهٌار وفً زٌادة فعالٌة إعادة اإلعمار من PEER REVIEW ىثالث فراد

 خالل بحث الحالتٌن. 

 مقدمة1. 

هما المالك والمصمم حٌث ٌقوم على طرفٌن أساسٌن فلسطٌن قطاع االعمار فً عملٌة التصمٌم فً  تعتمد

ٌنحصر دور حسب متطلبات المالك.  المصمم بعمل كافة الحسابات ورسم كافة المخططات المطلوبة للتصمٌم

ومصفات السٌارات  بناء من عدد الطوابق واالرتداداتتدقٌق مدى التزام المصمم بقوانٌن تنظٌم الالبلدٌات فً 

تصنٌف المكتب الهندسً المصمم وحصوله على بٌنما تقوم نقابة المهندسٌن بالتأكٌد على  وارتفاع المبنى،

المناسبة لمزاولة مهنة التصمٌم. وتجدر االشارة أن دور الدفاع المدنً ٌنحصر بالدور العالجً )أي  التراخٌص

ٌتضح من ما سبق أن دور األطراف الثالثة  عندما تتعرض حٌاة الناس للخطر( وال ٌشمل الدور الوقائً.

فهناك ضرورة قنٌا للتصمٌم ولذا )البلدٌات و نقابة المهندسٌن و الدفاع المدنً( دور ثانوي وال ٌشمل تدقٌقا ت

 لوجود طرف ثالث لتدقٌق التصمٌم ومتابعة التنفٌذ من نواحً تقنٌة.

 . حاالت دراسية2

 انهيار سور شرق مدينة نابلس  2.2

 وصف الحالة 2.2.2
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. فً شرق مدٌنة نابلس فً فلسطٌن (Sheet Piles) استنادٌة انهٌار سور مدعوم بأوتاد تشمل الحالة الدراسٌة

فة بٌن الوتد والوتد مقدراها م وبمسا 14م وطول  6.6قطر بمن الخرسانة المسلحة  ساندة السور من أوتادٌتكون 

علٌه جدار استنادي مرتكز فً األعلى  م )من المركز إلى المركز( تقرٌبا. ٌجمع هذه األوتاد جسر 1.5 -1.4

 .م 3بارتفاع حوالً 

وتجدر . هاوجزء من ساحات مجاورةسور تابع لبناٌة الجدار االستنادي واالوتاد الداعمة إلى انهٌار  انهٌار أدى

 اإلشارة إلى أن األوتاد فً الجزء الشمالً والجدار الذي ٌعلوها حافظت على ثباتها أثناء وبعد عملٌة االنهٌار.

 لجدار االستنادي واألوتاد الساندة.ٌظهر ا( 1الشكل )

 

 الجدار االستنادي واألوتاد الساندة له -(2)الشكل 

 ليل المشكلة تح 2.2.2

 تم تحلٌل المشكلة من ثالث زواٌا مختلفة هً: التحلٌل العلمً والتحلٌل الحسً والتحلٌل البصري

  تحهٍم انمشكهت انعهمً

االسناد والجدار لتحلٌل أوتاد  (1) (SPW911 Sheet Pile Design Software)لقد تم استخدام برنامج الحاسوب 

 االستنادي الذي ٌعلوها، حٌث تم تحلٌل حالتٌن:

أوتاد اسناد غٌر مدعومة والتً تمثل كل أوتاد االسناد باستثناء األوتاد فً الجزء الشمالً الذي بقً  (1

 ثابتا.

أوتاد اسناد مدعومة من أعلى والتً تمثل األوتاد فً الجزء الشمالً الذي بقً ثابتا حٌث كانت  (2

 جدار استنادي معامد للجدار الذي ٌعلو األوتاد.مدعومة ب
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حٌث تبٌن  وعمل التحلٌل وتم ادخال كافة األبعاد وخصائص التربة التقدٌرٌة إلى البرنامج فً الحالتٌن السابقتٌن

 ما ٌلً:

  األولى وهو أقل بكثٌر من الحد المطلوب بٌنما كان  ةالحالفً  6.2كان معامل األمان للطول المغمور

 .فً الحالة الثانٌة 7.1

 كن.م/م 273/م وفً الحالة الثانٌة كن.م 1147د فً الحالة األولى ٌساوي اوتالعزم األقصى فً األ 

 كن.م/م. 285بٌنما قوة تحمل مقطع األوتاد للعزم تساوي 

 .المسافة بٌن األوتاد كبٌرة لمنع انهٌار التربة بٌن األوتاد 

 إلى قادرة على تحمل قوى ضغط التربة فً الحالة األولى حٌث أدى ذلكتظهر نتائج التحلٌل أن االوتاد غٌر 

 انهٌار قلبً لألوتاد فً بعض األماكن وانهٌار ناشئ عن العزم فً األوتاد فً أماكن أخرى.

 8م منها  16وتظهر النتائج أنه لتحقٌق مستوى األمان المطلوب فإن التربة كانت بحاجة إلى أوتاد بطول حوالً 

 م من المركز إلى المركز. 1.6م بمسافة بٌن األوتاد تساوي  6.8وقطر م مغمورة 

 تحليل المشكلة الحسي

حسب القاعدة الحسٌة فإن الطول المغمور من أوتاد االسناد غٌر المدعومة ٌساوي الطول غٌر المغمور وفً 

م  16تربة بارتفاع  من الطول غٌر المغمور، أي إنه فً حالة الحاجة إلى إسناد 6.7بعض الحاالت ٌصل إلى 

 م تقرٌبا. 26-17فإن طول األوتاد المطلوب هو 

% من االرتفاع غٌر المغمور فً  16و  5كذلك فإن قطر الوتد المطلوب حسب القاعدة الحسٌة ٌتراوح بٌن 

% من االرتفاع غٌر المغمورفً حالة األوتاد غٌر الدعومة من  15و  16حالة األوتاد الدعومة من أعلى وبٌن 

 ى، وكما هو واضح من أبعاد األوتاد المنهارة فإن القطر المستخدم لتلك األوتاد أقل من هذه النسبة.أعل

 تحليل المشكلة بصريا

ذش١ش أْ األٚذاد فٟ ٘زٖ إٌّطمح غ١ش ِىغٛسج ٚاٌؽذ٠ذ غ١ش  ((2ِٓ اٌعذاس إٌّٙاس )اٌشىً ) إٌّطمح ا١ٌغشٜ

ٌىٓ فٟ إٌّاغك  ِمطٛع ٚ تاٌراٌٟ ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ ؼذٚز ا١ٙٔاس لٍثٟ تغثة ػذَ وفا٠ح االعٕاد ِٓ اٌعضء اٌّغّٛس.

 اٌٛعطٝ ٠ظٙش ؼذٚز ا١ٙٔاس ػضَ فٟ األٚذاد ؼ١س ذىغشخ ٚ أغّشخ ذؽد اٌرشاب إٌّٙاس.
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 بعد االنهيارالجدار االستنادي واألوتاد  -(2الشكل )

 ظبب االوهٍاز 3.1.2

 :٠ىّٓ فٟعثة اال١ٙٔاس ٠رث١ٓ أْ  تٕاء ػٍٝ ِا عثك

 ػذَ وفا٠ح اٌطٛي اٌّغّٛس ٌألٚذاد. 

 ٌٗ ػذَ وفا٠ح لطش اٌٛذذ ٌٍؼضَ اٌّؼشض. 

  اال١ٙٔاس.اعرخذاَ ِغافح وث١شج ت١ٓ األٚذاد ِّا أدٜ ئٌٝ ا١ٙٔاس اٌرشتح ت١ٕٙا فٟ تذا٠ح 

ذٙذَ اٌغٛس اٌششلٟ ٚ اٌغاؼاخ اٌخاسظ١ح ٌٙزا  ئٌٝ ٕٝ اٌّعاٚس ٚأدٜػٍٝ اٌّثأشش اال١ٙٔاس  إلشاسج ئٌٝ أْذعذس ا

ٌُ ٠ىٓ إِٔا ٠ٚؼضٜ رٌه تشىً أعاعٟ ٌؼذَ ٠رعػ ِٓ ٘زٖ اٌؽاٌح اٌذساع١ح أْ اٌرص١ُّ ٚاٌرٕف١ز ٌٍعذاس  اٌّثٕٝ.

 ٌرٕف١ز.ٚظٛد غشف سلاتٟ ٌٍرأوذ ِٓ عالِح اٌرص١ُّ ٚ ا

 عالج انمشكهت 3.1.4

اعرخذاَ ظذاس ِٓ اٌصخٛس اٌىث١شج اٌٍعٛء ئٌٝ غشف سلاتٟ تؼذ اٌؽادز ِثاششج ٚاٌزٞ عاسع تاصاٌح اٌخطش تذُ 

(bouldersٌذػُ اٌرشاب إٌّٙاس )  ْٚٚاٌؽذ ِٓ اعرّشاس٠رٗ. تؼذ رٌه ٚاإلؼغاط تاألِاْ ذُ ذىٍّح اٌؼًّ تذ

  غشف سلاتٟ

 مىطقت بهٍبىض فً مدٌىت وابهطإوهٍاز جداز فً  3.3

 انحانتوصف  3.3.1

-02ِرش ظذاس اعرٕادٞ اسذفاع  2.2( انمىشأ انمىهاز وقد انتصق بانمبىى. انمىشأ عبازة عه 2ٌظهس فً انشكم )

 1Φ12/200غثمر١ٓ ٚسأع١ا   1Φ8/300 mmِرش. ٠رىْٛ اٌعذاس ِٓ اٌخشعأح اٌّغٍؽح افم١ا 13ِرش غٛي  01

mm  ِرش ذمش٠ثا. ٠ؽرٛٞ  2.0ِرش ٚػّك  2.12غثمر١ٓ. ٠ذػُ ٘زا اٌعذاس أػّذج ذثشص ػٓ عطػ اٌعذاس تؼشض

 . 8Φ12 تّمذاس  ػّٛد اٌرذػ١ُ ػٍٝ ؼذ٠ذ ذغ١ٍػ سأعٟ
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 (Basement wall)ِشذىض ِٚصثد ػٍٝ اٌعذاس االعرٕادٞ  (Cantilever wallئْ اٌعذاس االعرٕادٞ إٌّٙاس )

أٙاس اٌعذاس االعرٕادٞ تغثة أػّاي تٕاء فٟ تٕا٠ح ِعاٚسج ٌٍعذاس. ٚلذ ػٍُ تأٔٗ أظ١ف فٟ اٌطاتك األسظٟ. ٚلذ 

غُّ تّمذاس ٔصف ِرش خٍف اٌعذاس ؼرٝ ذّش اٌعشافح ئٌٝ ِٕطمح اٌثٕاء فٟ اٌثٕا٠ح اٌّعاٚسج ِّا أدٜ ئٌٝ ا١ٙٔاس 

مف اٌطاتك األسظٟ فٟ ِٕطمح اٌعذاس ٚاصطذاِٗ تاٌثٕاء اٌمائُ اٌّؽارٞ ٌٗ. ٚلذ ؼذز ا١ٙٔاس ظضئٟ فٟ تالغح ع

 .(4ٌظهس فً انشكم )االصطذاَ وّا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد االنهيار لجدار االستناديا -(3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهيار البالطة الناجم عن انهيار الجدار -(4الشكل )
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ئ تشىً ظضئٟ ذّرٍ ِرشذمش٠ثاً، ٚ٘زٖ اٌّغافح 2.02اٌعذاس االعرٕادٞ إٌّٙاس ٠ثرؼذ ػٓ اٌرشتح اٌخٍف١ح ِغافح 

 تاٌرشاب ٚإٌفا٠اخ. 

 تحهٍم انمشكهت 3.3.3

 تحهٍم انمشكهت انعهمً

ئْ اٌعذاس االعرٕادٞ إٌّٙاس ٠ؽٛٞ خٍفٗ تؼط اٌطُّ ٚإٌفا٠اخ لثً ؼذٚز ِشىٍح اال١ٙٔاس، ٚ٘زا اٌطُّ اٌعضئٟ 

٠ٌٛذ ظغطاً ظأث١اً ػٍٝ اٌعذاس. فؼٕذ ئظافح غُّ تغ١ػ خٍف اٌعذاس ِٚشٚس اٌعشافح فٛق ٘زا اٌطُّ صاد اٌعغػ 

غ١ش ِصُّ ٌٍمٜٛ األفم١ح ػٍّاً تأْ اٌعذاس لذ ذُ أشاؤٖ اٌعأثٟ ػٍٝ اٌعذاس تشىً ل١ًٍ، فأٙاس اٌعذاس، ألٔٗ أصال 

لثً ؼٛاٌٟ عثغ عٕٛاخ دْٚ أْ ٠ٕٙاس. فٟ تذا٠ح اٌثٕاء وأد اٌّغافح ت١ٓ اٌرشتح ٚاٌعذاس فاسغح ذّاِا، ٌٚىٓ ِغ 

اٌضِٓ ذشاوُ اٌطُّ خٍفٗ ٚاصداد اٌعغػ تشىً ذذس٠عٟ. ٚواْ ئظافح اٌطُّ اٌثغ١ػ ِٚشٚس اٌعشافح لذ اٚصً 

 س اٌٝ لذسج ذؽٍّٗ فأٙاس. اٌعذا

ئْ ِٓ أعظ ذص١ُّ أٞ ظذاس اعرٕادٞ أْ ٠صُّ ٘زا اٌعذاس ٌمٜٛ أفم١ح ِؼ١ٕح ١ٌٚغد صفشا. ِٚٓ ٕ٘ا ٔعذ تأْ 

 اٌرص١ُّ األصٍٟ ٌٍعذاس ال ٠خعغ ٌٍّٛاصفاخ ٚاالعظ إٌٙذع١ح.

خذاَ تشٔاِط اٌرؽ١ًٍ ِٚٓ أظً دػُ اٌفشظ١اخ أػالٖ، فمذ ذُ ػًّ ّٔٛرض أشائٟ شالشٟ األتؼاد ٌٍعذاس تاعر

ٚلذ ذُ ذّص١ً  (area element)، ؼ١س ذُ ذّص١ً اٌعذاس وؼٕصش ِغاؼٟ SAP2000  (2)ٚاٌرص١ُّ االٔشائٟ

 (fixed)، ٚلذ اػرثش اٌعذاس ِصثد تشىً واًِ ِٓ اعفً (line elements)األػّذج اٌذاػّح ٌٗ وؼٕاصش خط١ح 

 (. 3وّا ٠ظٙش فٟ اٌشىً ) (pinned)ِٚصثد ظضئ١ا ِٓ األغشاف 

 

 انىمىذج االوشائً نهجداز -(5انشكم )

 soil unitٚف١ّا ٠رؼٍك تاٌعغػ اٌعأثٟ ػٍٝ اٌعذاس فمذ ذُ اعرخذاَ اٌفشظ١اخ اٌرا١ٌح: ٚصْ اٌٛؼذج ِٓ اٌرشتح 

weight, = 18kN/m
3

، صا٠ٚح االؼرىان soil friction angle, Φ= 20 degrees، صا٠ٚح اؼرىان اٌرشتح: 



7 

 

ِرش،  2.02ػّك اٌطُّ خٍف اٌعذاس ، 0.50 =ِؼاًِ اٌعغػ اٌعأثٟ ،δ= 15 degreesت١ٓ اٌرشتح ٚاٌعذاس: 

kN/m 5 = ِرش، اٌؽًّ اٌؽٟ ٌٍعشافح 2.32ظاف١ح = اسذفاع اٌطُّ ِٓ اٌرشتح اإل
2

. 

 (1)اٌطُّ ٟ ػٍٝ اٌعذاس تغثة ػشض ِؽذٚد ِٓ ٠ّٚىٓ اعرخذاَ اٌّؼادٌح اٌرا١ٌح ٌؽغاب اٌعغػ اٌعأث

 

𝜎  
  

     
(      

 
 
    )      

   
 
 
    

 

 

 ؼ١س: 

 = unit weight of soil  

B = backfill width  

Z = depth from top of wall  

δ = friction angle between the backfill and wall and rock (assumed equal);  

k = lateral earth pressure coefficient  

q0 = applied surcharge at the surface 

 

ؼ١س ذُ ؼغاب   ٚلذ ذُ اعرخذاَ اٌّؼادٌح أػالٖ فٟ ؼغاب اٌعغػ اٌعأثٟ ػٍٝ اٌعذاس فٟ إٌّٛرض االٔشائٟ

ؼًّ ، ٚاٌطُّ االظافٟ تٛالغ ٔصف ِرش ذمش٠ثا، ٚاٌطُّ خٍف اٌعذاس اٌعغػ اٌعأثٟ ٌصالز ؼاالخ ٟ٘:

 ( ٠ٛظػ اٌرغ١ش فٟ اٌعغػ ػٍٝ اٌعذاس ٌؽاالخ االؼّاي اٌصالز. 0اٌشىً ). اٌعشافح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتغٍس فً انضغط عهى انجداز نحاالث االحمال انمختهفت –( 6انشكم )

( ٠رث١ٓ أْ أشش ٚظٛد اٌعشافح ٚاٌطُّ االظافٟ ِؽذٚد ػٍٝ اٌعذاس ِماسٔح تاٌطُّ اٌرص١ّّٟ 0ِٓ اٌشىً )

 :ِا ٠ٍٟاٌّفرشض خٍف اٌعذاس. ٚذعذس االشاسج ئٌٝ أْ ٔرائط اٌرؽ١ًٍ لذ أظٙشخ 
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 180لصٝ ػضَ ػٍٝ لاع اٌعذاس ٔر١عح اٌطُّ اٌرص١ّّٟ اٌّفرشض تاالذعاٖ اٌشأعٟ ٠غاٚٞ  أ 

kN.m/m 

  84  ػٍٝ لاع اٌعذاس ٔر١عح اٌطُّ اٌرص١ّّٟ اٌّفرشض تاالذعاٖ اٌشأعٟ ذغاٚٞألصٝ لٛج لص 

kN/m  

 ( َأِا االذعاٖ األفمٟ فٟ أػٍٝ اٌعذاس ف١رؼشض ٌؼض )٠غاٚٞ ٔر١عح اٌطُّ اٌرص١ّّٟ اٌّفرشض 

kN.m/m 00  ٓت١ّٕا فٟ أعفً اٌعذاس فٟ ِٕطمح اٌطُّ االظافٟ ال ٠ض٠ذ اٌؼضَ ػkN.m/m 10  

 1Φ12/200mm  (area of، ٚذغ١ٍػ B300)خشعأح ( 24MPaٙاد اٌعغػ ٌٍخشعأح ٠غاٚٞ ٚتاػرثاس أْ ئظ

steel, As= 565mm
2
/m) ٚاٌؼّك اٌفؼاي ٌٍّمطغ ،d= 150mm ٚاظٙاد اٌخعٛع ٌٍؽذ٠ذ ،fy= 420MPa ،

 ΦMn=30.8 kN.m/mذغاٚٞ  فاْ لذسج ذؽًّ اٌعذاس اٌمصٜٛ ٌٍؼضَ (،4ٚتٕاء ػٍٝ وٛد اٌرص١ُّ االِش٠ىٟ )

 .0.0ألً ِٓ األؼّاي اٌٛالؼح ػٍٝ اٌعذاس تذْٚ ِؼاًِ األِاْ اٌزٞ ٠ثٍغ ػادج  ٚ٘زٖ

 ِّا ٠ش١ش أْ اال١ٙٔاس ٘ٛ ا١ٙٔاس ػضَ اترذاء.  ΦVc=92 kN/mٚلذسج ذؽًّ اٌعذاس ٌمٜٛ اٌمص: 

ٔر١عح اٌطُّ اٌرص١ّّٟ اٌّفرشض أظٙشخ ٔرائط اٌرؽ١ًٍ االٔشائٟ أْ أؽٕاء اٌعذاس فٟ إٌّطمح اٌؼ٠ٍٛح 

(Deflection ٞٚ٠غا )عُ ٚ٘زٖ اٌم١ّح أػٍٝ ِٓ ِا ٘ٛ ِغّٛغ تٗ فٟ أٞ وٛد ذص١ّّٟ )ػٍّا أْ اٌعذاس فٟ  03

 اٌٛالغ ٌُ ٠صً ٌٙزا اٌّغرٜٛ تغثة ا١ٙٔاسٖ ػٍٝ أؼّاي ألً(.

 ِٚٓ ٕ٘ا ٠رث١ٓ ِا ٠ٍٟ:

  اٌطُّ اإلظافٟ ٚأرشش ِغ أرماي األؼّاي اٌعذاس ئٔٙاس تاٌؼضَ فٟ اٌعضء اٌؼٍٛٞ ٚاٌغفٍٟ فٟ ِٕطمح

 ئٌٝ تم١ح األظضاء ؼرٝ أدٜ ئٌٝ ئ١ٙٔاسٖ تشىً واًِ.

 .اٌعذاس ٌُ ٠رُ ذص١ّّٗ ٌؽًّ لٜٛ أفم١ح خالفا ٌٍّٛاصفاخ ٚاالعظ إٌٙذع١ح 

 .٠رُ ػًّ أٞ اؼر١اغاخ ٌّٕغ ٚظٛد غُّ خٍف اٌعذاس ٌُ 

  ٛع ئٌٝ اٌّصُّ وّا ذُ ئظافح غُّ ِٓ ِٛاد عُ دْٚ اٌشظ 32ذُ ذغ١١ش ِغرٜٛ األسض اٌطث١ؼ١ح تّمذاس

 %.03غ١ش ِخراسج دْٚ اٌشظٛع ئٌٝ اٌّصُّ أ٠عا ِّا أدٜ ئٌٝ ص٠ادج االظٙاداخ تٕغثح ال ذمً ػٓ 

 تحهٍم انمشكهت انحعً

% فٟ ؼاي ص٠ادج 20أْ افرشاض ذٛص٠غ اٌؽًّ ػٍٝ اٌعذاس تشىً ِٕرظُ ٠إدٞ ئٌٝ ص٠ادج فٟ االٔؽٕاء تٕغثح 

َ. أْ افرشاض ذٛص٠غ اٌؽًّ ػٍٝ اٌعذاس تشىً خطٟ ٠إدٞ ئٌٝ ص٠ادج فٟ  2.3اٌعذاس تّمذاس  اسذفاع اٌطُّ خٍف

َ. ٚاٌؽاٌح اٌٛعط١ح ذش١ش ئٌٝ ص٠ادج  2.3% فٟ ؼاي ص٠ادج اسذفاع اٌطُّ خٍف اٌعذاس تّمذاس 22االٔؽٕاء تٕغثح 

 %.23ِمذاس٘ا 

 تحهٍم انمشكهت بصسٌا

 ٠إوذ اإل١ٙٔاس اٌؼضِٟ.( عطػ اإل١ٙٔاس أفمٟ ِّا ٠7ظٙش فٟ اٌشىً )
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 سطح اإلنهيار أفقي مما يؤكد اإلنهيار العزمي( 7شكم )ان

 عالج انمشكهت2.2.3

ذُ ٚ رذػ١ُ اٌعذساْ اإلعرٕاد٠ح األخشٜتاللجوء إلى طرف رقابً بعد الحادث مباشرة والذي سارع بإزالة الخطر ذُ 

 . واإلحساس باألمان تم تكملة العمل بدون طرف رقابً، (2. ٚتؼذ صٚاي اٌخطش وّا ٠ظٙش فٟ اٌشىً )ئصاٌح اٌطُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهجداز انقائم انمىهاز جصئٍا( انمىقع بعد إشانت انطمم وٌظهس فٍه اندعم انري تم 8شكم )ان

 

 . خاتمت 1

أدٜ ئٌٝ ئ١ٙٔاس إٌّشأ٠ٓ أْ ػذَ ٚظٛد غشف سلاتٟ ٌّشاظؼح اٌرص١ُّ ٚدلح اٌرٕف١ز رعػ ِٓ اٌؽاٌر١ٓ اٌذساع١ر١ٓ ٠

اال أْ ذٕف١ز اٌؼالض لذ ذُ فٟ .  ّشىٍر١ِٓٓ أظً اٌرؽى١ُ ِٚؼاٌعح اٌٚتؼذ رٌه ذُ اٌٍعٛء ئٌٝ فش٠ك ِٓ اٌخثشاء 

وذ ِٓ دلح اٌرٕف١ز ٌطشق اٌّؼاٌعح ٚ٘زا لذ ٠إدٞ ئٌٝ فشً غشق اٌّؼاٌعح فٟ اٌؽاٌر١ٓ دْٚ ٚظٛد غشف سلاتٟ ٌٍرأ

 اال١ٙٔاس٠ٓ. ٚظغ ؼٍٛي ظزس٠ح ٌّؼاٌعح ٔرائط
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ِٓ ظٙح أخشٜ ظشٚسج ٚظٛد غشف سلاتٟ ِٓ األصً ٌرؽم١ك اٌرمٜٛ. ِٓ اٌٛاظػ أْ ذص١ُّ اٌعذاس٠ٓ فٟ 

اٌؽاٌر١ٓ ِشفٛض ػ١ٍّا ٚؼغ١ا. ٠صؼة ػٍٝ اٌّىرة إٌٙذعٟ لٛي ال أػٍُ ف١عطش فٟ تؼط اٌؽاالخ اٌّغاِشج 

 ترص١ُّ ٠ؼشض اٌّعرّغ خطشا ػٍٝ عالِح أفشادٖ ِّٚرٍىاذٗ.

ٌٛلائ١ح األُ٘ أْ اٌرطٛس اٌؼٍّٟ اٌّغرّش ٠عؼً ِٓ اٌصؼة ػٍٝ اٌّىاذة إٌٙذع١ح اٌم١اَ تؼٍّٙا ِغ ٚاٌعٙح ا

ِٛاوثح اٌرطٛس اٌؼٍّٟ ٚتاألخص فٟ اٌرص١ُّ اٌضٌضاٌٟ. ِّا ٠غرذػٟ اٌؼًّ ػٍٝ ا٠عاد غشف سلاتٟ شاٌس ٠رُ 

اٌّرخصص ٌؼالظٙا. فاٌؼالً ٘ٛ ػٍٝ األلً اٌشظٛع ئ١ٌٗ فٟ اٌؽاالخ اٌرٟ شثد ػ١ٍّا ػذَ لذسج إٌّٙذط غ١ش 

 اٌزٞ ال ٠ىشس اٌخطأ. أِا اٌؽى١ُ فٙٛ اٌزٞ ال ٠غّػ اٌٛلٛع فٟ اٌخطأ. 

ئْ ذٛص١ح اٌؽك تعشٚسج اٌم١اَ ِصٕٝ ػٍٝ األلً ٠غرذػٟ أْ ٠ىْٛ ٕ٘ان ِذلك ٌٍرص١ُّ فٟ اٌّىرة إٌٙذعٟ، 

 ٟ اٌؽاالخ اٌخاصح.ٚذٛص١ح اٌؽك تاٌرؼض٠ض تصاٌس ئْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌؽاالخ اٌؼاِح فال تذ ِٕٗ ف

 

 انمساجع. 4

 انمسجع انىظسي: انقسءان انكسٌم

 انمساجع انتطبٍقٍت:

(1) Sheet Pile Wall Design – SPW (2013), Geostru Software, Cluj-Napoca, 

Romania. 

(2) Structural Analysis and Design Program Manuals SAP2000 (2013), version 

16, Computers and structures. 

(3) Al-Hassan A., Katkhuda I., and Barghouthi A (2012), “Narrow backfill lateral 

earth pressure”, the 5th Jordanian International Civil Engineering Conference, 

Amman, Jordan. 

(4) ACI Committee 318, Building Code Requirements for Structural Concrete, 

(ACI 318-14). 
 

 

 

 

 

 

 

 


