
 األول انفصم
 

 :األساسات الوتدية-1 
 :تعريف األوتاد -1-1

األوتاااهي ىااار إنهاااا  صنعاااهالف تاااانا بااان او اااوب  تو اوملتاااون تو اوتعااا  وت اااتتي  ومناااه  األ ه اااه   
بااوب  اويقلوااف إناايبه ب ت ااتطلا طمقااه  اوت مااف او اطملف باان تمباا  اوم لاات  اووءااو  صولياه ،عبلقاافاواووتيلاف 
تاااانا  ه  اوت ماااف األإبااا ،واااب طمقاااصاوضاااتبف اوبعاااهيا ووقياااه ونقوياااه م باااهن  ولياااه بااان اوبنعااا  صاوبنقوواااف 

األ ز، وتاي  وار  األوتهي اوتعملف بن تع  اوزان تو تكوناألوتهي بن اوتع  تو اوبعين تو اوت  هنف، و 
ي تط اويااه منعا  بت وطاار بعااينر لبناا ت كاا    و اايه إناي اوااي اوت ماف  اوعااك   ماا ب  تهاااف معاي تن تاازوف

(1-1). 

ن ا اتتيا  األوتاهي لاام  إماهو م  بان اوتكو اف وا ووكان تكيا  بان األ ه اه  او اطملف، ف األوتاهي إاهياتكو 
 .بنآ ن اوبنع  اوبعهي ونضبن م ض و لهً 

 Hماا   ب عااك  تنهملاا  تو لكااون ويااه بقااهطا ضااتبف إوااب عااك تبااه األوتااهي اوبعينلااف وتكااون ووب لااف إواا
 .موويه اوت  هنفي  ور اوت مف تو توضا ور م   وألوتهي وتا  ت  

 

 المعدني لوتد خشبي النعل( 1-1الشكل )

اوت  هنف اوعهيلف تو اوب ومف تو قي تكون ب مقف اوانا تو تبه األوتهي اوت  هنلف وقي تكون بن  
 .اوب مقف اإلءيهي اوت  هنفبامومف ور اوبوقا ن  و تو بن 

هكن األوتهي اوت  هنلف اوبامومف ور اوبكهن ن  و مم ه ا  تهاف، وتوضا تملهنًه قباهن تم   تب 
مبهلف بعينلف مو  األوتهي إنيبه تكون اوت مف  توا تو بعمعف مهوبلهه وبن ي  لت  صنزا  ىلك  اوت ول  

 .اوبعينر وووتي ومعي  وك تا  ت  هنف اووتي ول م  قبلص اومبهلف صن وءي

 :استخذام األساسات انوتذيةأسباب 1-2

ونقا  اومبوواف باان  الطبقاات التاابيااة العمياا قات يابمياة لطنعااياط ضالياة وعاعي ة  ااداإنايبه تكاون  -1
 ااتتي  ونقاا  اومبووااف صوااب اوطمقااه  اوااات لف تو صوااب واا وك وااهن األوتااهي ت   ،اوبنعاا  صوااب اوت مااف م بااهن
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 .(2-1)اوعك   ق   اوطمقف اوت املف األقوى
 اتتي  ونقا  واهن األوتاهي ت   ،ال تقع الطبقة الصاخاية ضماع ضماق مقباول  سا ل ساط  األا إنيبه  -2

إنياا  اوبقهوباف وومبوواف اإلنعاهالف اوبطمقاف تنعا  معاك   ،اإلنعهالف صوب اوت مف معك  تي لءر اومبووف
 . ال ر بن بقهوبف ابمتكهك إوب او ط  اوبالبس ملن اوت مف واووتي

التابااة القابمااة لطن ياااا والقابمااة  نااي صءاا ا  او اامو  لبكاان تن نالمااظ وءااويإمااهب  إيلاايا وهنااو  واار -3
واا وك  ،، لبكاان وياا ه اوت مااف تن تبتااي وعباا  كملاا  تماا   ااط  األ ضلطنت اااو والااتقم  لااي المويااع

 .تتيب  ت ه ه   طملف ور بي  ى ه اوظ و  وهن اوبنع  لبكن تن لتع ض وض   كمل إ ا ا   و
األ ه ه  اووتيلاف لبكان تن ت اتتي  واوتار تبتاي ولياه األوتاهي صواب طمقاه  ور بي  ى ه اومهب  وهن  

 .فاو طوم تتغل  وليه اوترإن اوبنطقف  ت مف إبلقف معلياً 
حصائا األيبية تحت البساط الماائي  ،األاص ة البحاية ، بااج التحويل بي  اوبنع  ت ه ه  معض -4

 .و واات تتي  األوتهي ور معض األملهن وي ه األ ه ه  وبقهوبف  ،تتعا  إلع حموالت الع
وىر ت ه ه  إبلقف تت و  بن كت  ت  هنلف كمل ا تقو  منق  مباوب   [نشأ دضائم ال سوا والاكائزت  -5

اوتمباا   إااهيا وااو  ت ه ااه  وتيلااف وتءناا  وقاايان بمتباا  وقااي ا ](3-1) قاا  عااك او اوبنعاا ا صوااب اوت مااف
وتن اا  او كااهاز ،لعااهنر بنيااه األ ااهس او ااطمر م اام  تع لااف اوت مااف إنااي  ااط  األ ضاوتاار لبكاان تن 

 .إنيبه تكون ت مف اوت  لس اواهومف بغبو ا مهوبلهه لس ور قلعهن األنيه  واوممه ، تومهومًه ووت  
 
 

 
 األوتاد من( مبنع ياتكز ضمع م موضات حزم2-1الشكل )

 



 
 

  وتاد إزاحاااة(4-1)شكل ال   دضائم ال سوا والاكائز(3-1)شكلال  

 :األوتادأنواع 

  بل  ك وك ألننه نقو  ميوا اوء   يات  اوت مف ولقو  اوء   مإزامف اوت مف :اإلزاحة  وتاد: والا 
 .(4-1)عك او

 تن نالمظ  ،لت  اوي  إولو مه تتيا  يق  بعينري  ور اوت مف  األوتادلت  تيمل   :خطوات ت  يزه
 .قي ل م  تيعبًه ور او تس وو وك لوضا ط موش إوب  تس اووتي الوتذإبولف اوي  إوب  تس 

 ضي اوت ولس واو طومف فبعهوء فقول نوإلف:من الخشب  وتاد مديوية مسبقة الصنع. 

  ممعض األء ه  اواومف بي  األمءه  ببه ل يى صوب ت تل   إني اوي  تكون إ ضو والاطيا
 .بعينلف ور اوط   او  ورتومل و م  وا ه  لفاوقبف اوبيممف ونقو  معبو

 إوب عك  بءبوإه  ت    األإبيا توتهيتوضا : وتاد مديوية مسبقة الصنع من ال والق 
 .(5-1) ق  اوعك  صنعه  اوبمطه  تو اوبناه  اومم لف ووممث إن اومت و  ورت تعب  

 

  وتاد مديوية مسبقة الصنع من البيتون المسم ( 1-5الشكل )



إماااه ا إاان به اااو ا بان اوااو  با اااا مف م قطاه  بتتو اف وويااه  :الموياع بطايقااة لبااو لااي  وتااد مصابوبة
ت اتعب    ا  2ا و بك ءايا ىه ب لقا  إان    تطواويه بتعيي 84-44بن تإوب تقطه ىه بن  ميلي ع ف
 بن اوميلي )نعوف( ب ا  متب لنتير إب ىه وت ي بن ت    مقي إيا 

 .(6-1)اوعك   ق  

 

  وتاد مصبوبة لي المويع بطايقة لباو( 1-6الشكل )

مهوبكااهن وب تكااون ب اامقف اوااانا، لاات  إباا  م اا ه واار اوت مااف  تكااون كويااه بااامومف  وتاااد الت اياا :ثانياااا: 
مو ها  بتعييا بي  تيتل  به و ا مهوضغط اويلي وولكر يا  ت  لغياه يا  لات  اا  اوت  اهنف ياتوياه بياه  

 (.7-1)عك  اومهوبكهن با ا تتيا  قباهن مبهلف   بامومفملتونلف توتهي 

 

  وتاد بنوتو( 1-7الشكل )
 



 :األوتاد وخواصها اإلنشائيةأنواع  1-2-3

ت تتي  تنواع بتتو ف بن األوتهي ور اوعب  اإلنعهار و وك لعتبي إوب نوع اومبووف اوتر  و   
 .تقهو  ظ و  اوت مف اوتمتلف واوم هط اوبهار اوءوور

 :لبكن تق ل  األوتهي م   بهيا انعيه صوب األق ه  اوتهولف 

  وتاد مختمطة -4  وتاد خشبية -3  وتاد بيتونية -2  وتاد لوالقية -1

 :األوتاد انفوالرية -1

)بعهوج مبااواي كلبلهالااف ووب لااف بيو نااف Hتبااه توتااهي تنموملااف تو توتااهي  ا  بقطااا ماا   ت  ااتتي  إااهيا 
لبكن ي  األوتهي األنموملف مهأل ض  وا  كهن  نيهلتلياه كر  ب لت ي  مهوظ و  اوءولف وم طومف اوت مف ( 

 .بغوقتلنب تومتلن تو 

 .ك وتهي تلضه ت تتي  لبكن تنIاوءوااز او وب لف  ا  اوءنهح اوع لض واوءوااز  ا  بقطا م    

ىااار اوب ضاااوف م ااام  كاااون  ااابهكتر اوءناااهح واوءااا ع Hواااهن األوتاااهي  ا  اوبقطاااا مااا    ،بااان نهملاااف يهنلاااف
ن  ابهكه  اوءا ع ىار واإ Iتبه اوءوااز او وب لف  ا  اوءناهح اوعا لض واوءاوااز  ا  بقطاا ما   ، بت هولف

 .تاغ  بن  بهكه  اوءنهح

 

 .[8]بقطا ألنهمل  بعينلف وتيلف ببتهزا  (1-1)لملن اوءيو   ق    

مهون اامف وألوتااهي او وب لااف اوتاار تكااون إوااب عااك  توتااهي تنموملااف لبكاان تن ت بوااس مااهوملتون معااي يقيااه وت اابب 
 .إنيا  توتهي ملتونلف بامومف بغو ف

 مقطع ألنابيب معدنية وتدية ممتازة (1-1)ال دول 

 (2سم)مساحة ال والق  (ممم)سماكة ال داا  (ممم)القطا الخاا ي 
219 3.17 21.5 
219 4.78 32.1 
219 5.56 37.3 
219 7.92 52.7 
254 4.78 37.5 
254 5.56 43.6 
254 6.35 49.4 



345 4.78 44.9 
345 5.56 52.3 
345 6.35 59.7 
446 4.78 64.3 
446 5.56 74.1 
446 6.35 79.8 
457 5.56 84 
457 6.35 94 
457 7.92 112 
548 5.56 88 
548 6.35 144 
548 7.92 125 
614 6.35 121 
614 7.92 154 
614 9.53 179 
614 12.7 235 

 :توتهي ووب لف تء بن ف اوقي ا اإلنعهالف اوب بوم

 (1 )      𝜎         
𝜎-ب همف اوبقطا اوع ضر وو وب  :  

   
 اإلءيهي اوب بوح مو ور او وب   :

 .موا طف اوومه  تو اوم اعل  لبكن تن ت ك  األوتهي او وب لف وزلهيا طوويه ص ا كهن  وك ض و لهً  

تو وااار اوغضاااه   ،واااي  األوتاااهي اوبعينلاااف وااار اوت ماااف اومااااولف اوكيل ااافإنااايبه نتوقاااا ماااهب  ااااعمف  
 .ألوتهي او وب لف لبكن تن تيم  إوليه   وس بوءيف ووم كف تبنا ميوث تعوىه  وليهن اإاوقه ر و

إواااب  ااامل  اوبياااه  اوب اااتنقعه  واوتااا   اوعضاااولف .لبكااان تن تتعااا ض األوتاااهي او وب لاااف صواااب اوت كااا  
تي تن اوت مااف تبوااك تااواص اوو ااط اومبضاار  7اااغ  باان ت) يولاا  اومبوضااف(  BHواوتاا   اوتاار واايليه 

تاا   اابهكف صضااهولف وو ااوب  وااو  ب ااهمف اوبقطااا اوع ضاار اوتااابلبر او عواار وتغطااب األوتااهي تنااو لقتاا ح إو
 .موك ر او ي لعك  إهز  ضي اوت ك لمطمقف بن اإل

 



 :األوتاد البيتونية -2

 :تق   صوب ق بلن  ال للن
 .توتهي ب مقف اوا  -

 .توتهي بامومف ور اوبوقا -

 .اإلءيهيمه تتيا  ووب  إهور اوبقهوبف وكهمال  ب مقف تمض   :األوتاد مسبقة الصب - 

ن إإنااايىه وااا ،اوكاااهمال  ماااو  اوملتاااون ن اوكاااهمال  لااات  عااايىه ومعااايىه لاااا إإلنعاااه  ىااا ه األوتاااهي وااا 
 .اوكهمال  تقطا وى ا به لووي قوا ضهمطف إوب بقطا اووتي

طو  األإظبر واومعض اوبقهطا ألوتهي ب مقف اوا  با ت ول  إهيي  (2-1اوءيو  )لعطر  
 ويه.

 
 مقاطع مابعة ألوتاد مسبقة الصب مع تسمي  ضادي :(8-1)الشكل 

ىر توتهي ت نعس معب  م  ا ور األ ض ومعيىه ت بوس  :المصبوبة لي المكان األوتاد البيتونية -ب
 .لبكن تق ل  األوتهي اوبامومف ور اوبكهن(9-1)اوعك   ق   مهوملتون
 .األوتهي اوبغو ف -1 
 .األوتهي مل  اوبغو ف -2 

كال اونوإلن لبكن تن لكون ويبه قهإيا ور األ    تانا األوتهي اوبغو ف مي  بغو  او وب  ور  
 .األ ض، إنيبه تا  األوتهي صوب اوعب  اوبنه   لبوس اوبغو  مهوملتون

 اوملتونلت  ا  وانا األوتهي مل  اوبغو ف لت  توب ي  اوبغو  متب اوعب  اوبنه   ومعيىه  
 .ينه  ا  اوملتونتبنتظبف ومتطوا   ل م  اوبغو  تي لءلهً و 



 
 المصبوبة لي المكان األوتاد البيتونية (9-1الشكل )

 
 

 [8]الطول األضظمي ل او  بع   نواع األنابيب (2-1ال دول )

 (متا)ضمق الوتد  اسم الوتد امز الوتد
A 34 تنمو  ا طوانر بتي ج اوبقطا 
B  44 بيم تنمو  ووب ي 
C  44 -34 تنمو  ا لمر  قل 
D  54 تنمو  ووب ي ب تقل 
E  44 -34 تنمو  ا لمر  قل 
F  24 -15 تنمو  ا لمر  قل 
G  44 -34 تنمو  ا لمر  قل 

 :توتهي ملتونلف بامومف مهوبكهن مهوعالقف اوتهولف تء بن  فلبكن تن تعطب اومبووف اوب بوم 

 :الوتد الميمف- 1

(2)                     

 :ملث

 اإلءيهي اوب بوح وو وب  :   .: ب همف اوبقطا اوع ضر وو وب    

 اإلءيهي اوب بوح ووملتون:   .ب همف اوبقطا اوع ضر ووملتون :   

 :الوتد غيا الميمف -2



 (3)            
وتوضا تملهنًه قباهن تم   تبهكن األوتهي اوت  هنلف اوبامومف ور اوبكهن ن  و مم ه ا  تهاف،  

مبهلف بعينلف مو  األوتهي إنيبه تكون اوت مف  توا تو بعمعف مهوبلهه وبن ي  لت  صنزا  ىلك  اوت ول  
 .اوبعينر وووتي ومعي  وك تا  ت  هنف اووتي ول م  قبلص اومبهلف صن وءي

 .اوبكهناوبامو  ور  ( ب ام  تن ل  اووتي14-1لوض  اوعك ) 

 
 المكانالمصبوب لي  مااحل تن يق الوتد :(11-1الشكل )

 الخشبية: األوتاد -3

لااا  اوطاو  األإظباار وألوتااهي .ىار ءاا وع األعاءه  اوتاار ق ااا  إنياه او اا وع واوغاااون معاك  ءلااي
 ا اااتتيابو كوتاااي واااهن اوقطعاااف اوتعاااملف لءااا  تن تكاااون ب اااتقلبف تءااا بتااا  بااان  24 -14اوتعاااملف صواااب 

 .ابه  وويه إيا تنواعو 

 اوقطاااا  األاااااغ ي لءاااا  تن ب لقاااا  إاااان  ،ىاااا ه األوتااااهي تمباااا  مبااااوب  يقلوااااف: Aتوتااااهي اونااااوع - ت
 .تنش 14

 اوقطاا  األاااغ ي لءاا  تن ب لقاا  إاان  ،ىاا ه األوتااهي تمباا  مبااوب  بتو ااطف :Bتوتااهي اونااوع   -  
 .تنش 13 - 12

اوقط  األاغ ي لء  ، اب تتيا  ور تإبه  صنعهالف ب قتف تء ى ه األوتهي بن  :Cتوتهي اونوع  -  
  إوااب قهإاايا ياابااف إناايبه لكااون  بنعاا تءاا تنااش، لبكاان تن ت ااتتي  باان  12 لقاا  إاان تن ب
 .اووتي تم  بن و  اوم هط اوبهار كهب 

  



ب لبكاان وألوتااهي  ،تنااش 6ب لقاا  قطاا  اووتااي ولااو إاان  تنن تإوااب اووتااي لءاا  وواار كاا  اومااهب  وااإ 
لبكاان  طاان، 34 -24ي بمااييا بااناووتاا قااي ا تمباا اوتعااملف تن تتمباا  اءيااهيا  اوااي  اوعهولااف واا وك وااهن 

تينااه  اتتاا ا  اووتااي  تااي باان األ اا   وتءناا  اوضاا   اونااهء ا ااتتيا    وس ميليلااف توضااا إوااب  تس اوو 
 تووت ااهيي اوضاا   إنااي تإوااب اووتااي لبكاان ا ااتتيا  طااو  بعااينر  ، تبااه(1-1)اوعااك   قاا  وطمقااه  اوت مااف
 .مطه  بعينر

وار  ،مبووف ءهنملف تو عاهيه اووتي مب ليبه ل توقا تن إن تاواهً لء  تءن  اوت اك  وألوتهي اوتعملف و 
ولء  تن ت تتي  تكبه  تنموملف ب لق  طوويه إن تب ف تضعه  قطا  اووتاي  ض و لهً   مه  كهن اوت اك

 .مملث تقطا نيهلتر إق  اووتي معك  ب ما ووم هظ إوب تبهس ته 

مهوباه  بن ظا و  اوء اه  وار اوت ماف تا يي لنا  مهن تمقب األوتهي اوتعملف ياابه بمهطف مت مف بعامعف 
األوتااهي اوتعااملف معااك  كملاا  تااال  إاايا  صوااب تعاا ض األوتااهي صوااب ىءبااه  اومعاا ا  اوتاار تاا يي وتضاا  

 .تعي 

 فإنايبه لات  بعهوءتياه مباواي مهوظاف، قاي ا اوتمبا  وومبوواف اوب ابوم اوتعملف لبكن تن لزاي إب  األوتهي 
 وتهور:وألوتهي اوتعملف لبكن تن تعطب كه

 (4 )            

 اوتع  تء : اإلءيهي اوب بوح بن   -اوب همف اوو طلف ووبقطا اوع ضر وووتي   :ملث

 :األوتاد المركبة -4

 .تانا األءزا  اوعوولف واو  ولف وألوتهي اوب كمف بن بواي بتتو ف

اوبكهن  اوبامو  وراوملتون  و لبكن تن ت انا األوتهي اوب كمف بن او وب  ووق   او  ور :بيه 
 تء ووق   اوعووي ى ا اونوع بن األوتهي ىو اونوع او ي ل تتي  إنيبه لكون اوطو  اوبطوو  وووتي بن 

 .تمب  كه  لزلي إوب اوقي ا ووتي ملتونر بامو  ور اوبكهن

 :مقارنة بين أنواع األوتاد

 ،او اااااالبف اإلنعاااااهالف ووبنعااااا ا إناااااي بوقاااااا بعااااالن تءااااا تااااا ي  إااااايا إوابااااا  بتتلاااااه  األوتاااااهي بااااان 
بقه نااف ماالن اوبلاازا  واوب ااهوم ألنااواع بتتو ااف باان اوبااواي مهبإتبااهي إوااب بااهيا  (3-1)لعطاار اوءاايو   قاا 

 .[8]اووتي
  



 مقاانة بين  نواع األوتاد(3-1)ال دول 

العادي  الطول نوع الوتد
 (متا)لألوتاد

 األضظمي الطول
 ألوتادل

 المساوئ الميزات

 مل  بميي 64 -15 ووب ي

  يوف اوبعهوءف مهون مف ووقطا وتميلي
 وطو  اوبطوو ا

 ن ملهً بهيا بكو ف 
 

 ضءلج إهور تينه  اوي   لبكن تمب  اءيهيا  ي  إهولف
 بع ضف ووت ك  لبكنيه اتت ا  طمقه  قه لف

لبكن تن تتض   وان تتعوه إن  قي ا تمب  مبووف إهولف
 تال  إبوله  اوي   اوعهقو 

اوملتون 
ب م  
 اوا 

 اعمف اوماو  إوب اوقطا  لبكن تن لتمب  قوى ي  إهولف  34 15 -14
ص ا كهن  35 -14

 اعمف اونق   لقهو  اوت ك   64 ب م  اإلءيهي

 اعومف اوتن ل  لوا  با اوبنع ا م يووف  

ملتون 
بامو  
 ور اوبكهن

5- 15 15- 44 

 اوت كل  معي ا  اوملتوناعمف  ن ملهً   تلص
صبكهنلف ميوث و امه  يات   صبكهنلف او مص قم  ا  اوملتون

 اوملتون تينه  اوا 
 اتتالط اوملتون با اوت مف  يووف اوتطول  إني اومهءف

 34 15 -14 اوتعملف

بقهوبااااااااااف بنت ضااااااااااف وومبااااااااااوب   اقتاهيلف
  اوعهيا إني اوت اك

 وومبووف ضعل فقي ا تمب    يوف اوبعهوءف
 تن تتض   مهوي  اوقه ر لبكن األوتهي اوبغبو ا تكون بقهوبف ووت وس

 
  



 :تقذير طول األوتاد1-2-4

تلن تمتهءهن واتتله  نوع اووتي او ي  ل تتي  واتتله  طووو اوبنه   ىر اوبيبتلن اواعمتلن او 
مهبإتبهي إوب بلكهنلكلف نق  اومبووف صوب  ق بلن  ال للنلبكن تن تق   األوتهي صوب  ،بمهكها ءليا

 .(11-1اوعك  ) اوت مف
  وتاد احتكاك-ب  وتاد ااتكاز  - 

 :أوتاد ارتكاز -أ

واار بوقااا بااه إوااب إباا  بعقااو  باان تااال   ص ا كااهن اوااات  تو اوبااهيا اوعاامليف مهوااات  بتوضااعف
  قاا  اوعااك مف كبااه واار واو اامو  اوبن اا ا، وااهن األوتااهي لبكاان تن تبتااي وت ااتني إوااب اوطمقااف اوااات لف اوااا

(1-2). 

واار ىاا ه اومهوااف وااهن اوقااي ا اوميلااف وياا ه األوتااهي تعتبااي معااك  كهباا  إوااب قااوا تمبلاا  ونقاا  اومبووااف  
 .األوتهي تيإب توتهي ا تكهز ووبهيا اوات لف اواومف، و وك وهن ى ه

وار بعظا  اومااهب  واهن اوطاو  اوااالز  لبكان تن لم ا  معااك  ءلاي مباه لاا بن إبا  اتتا ا  بقمااو  
ن إووطمقااف اوقولااف، ص ا كهناا  طمقااف اوت مااف اااومف وب اواااف معااك  بعتااي  وواقعااف إوااب إباا  بقمااو ، واا

 قط  اووتي.  Dلث ( مD(4-3))  األوتهي لبكن تن تبتي معض األبته  ور اوطمقف اواومف

 :نو لبكن اوتعمل  إن بقهوبف اووتي اوميلف كهوتهورى ه األنواع بن األوتهي، وإ تء  بن

 (5)           

 اووتي  تس: اومبووف اوتر لتمبويه    

 اومبووف اوتر لتمبويه ابمتكهك اونهتج إوب ءوان  اووتي   : 

       :نإور ى ه اومهوف و اغل ا ءياً    ص ا كهن  

كهن  تقه ل  اوتم له  اوءلوتكنلكلف  ص اور ى ه اومهوف لبكن تميلي طو  اووتي اوالز  معك  يقل   
 .بتوو ا

 :حتكاكالأوتاد ا-ب

 ،بإنيبه ب توءي طمقف ات  تو طمقاف عامليف مهواات  بتوضاعف معاك  بعقاو  وار اوبوقاا اوبعطا 
 .ومل  اقتاهيلف وهن األوتهي تام  طولوف ءياً 

 :عم  إنيه اوعالقفتى ا اونوع وهن اومبووف اوميلف  تء  بن

            



،لطو  إواااب ىااا ه األوتاااهي ا ااا  توتاااهي امتكاااهك ألن بعظااا  اوبقهوباااف تااا تر بااان ن اااملهً ااااغل ا   ألن 
ن وتاي ابمتكاهك لعبا  كا وك موا اطف قاوى ابوتااه  باا اوت ماف إبملطر، بن نهملاف تتا ى وااومتكهك اب

عتبااي طااو  توتااهي ابمتكااهك إوااب بقهوبااف اوقااص ووت مااف واوقااوى اوبطمقااف ومءاا  ل اوغضااه لف اوبملطااف مااو،
إطااه  مكاا   اووتااي، وتميلااي األطااوا  اوضاا و لف وياا ه األوتااهي نمتااهج و ياا  ءلااي ووت هإاا  ماالن اووتااي واوت مااف وا 
ءلااي وتماا ا واار تقاايل  مبااوب  األوتااهي، تعطااب اوطاا   اونظ لااف وم ااه  قااي ا تمباا  اومبووااف وألوتااهي واار 

 او ا  اويهنر.

 

 
 

 وتادتقديا  طوال األ  (11-1الشكل )
 


