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 هداءاإل

 

و ءاألوصياسيد إلى منارة العلم والمعرفة الرسول المصطفى النبي األمي الذي علم المتعلمين   

  أمام المتقين 

 .. نبينا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم ..

إلى حبيبتي التي أفضلها عن نفسي، فهي التي ضحت من أجلي، والتي لم أراها يوًما 

 ......وأبًدا، إليك وحدك أمي الحبيبة ادائم ما تدخر جهًدا في سبيل إسعادي

من يسيطر على أذهاننا في كل طريق ا ما نسير في دروب الحياة، ويبقى معنا دائم

بأي  يألفعال الحسنة، فلم أراك تبخل علنسلكه، فلك أنت يا صاحب الوجه الطيب وا

 ......شيء طيلة حياتي، أنه أنت والدي العزيز

 

عزاء، ولكم جميعًا يا من ساعدوني وكانوا دائًما بجانبي من أجل إليكم أصدقائي اال

 ......ووقتمساعدتي بكل ما يملكون من جهد 

 إلى من علمونا حروفا من ذهب و كلمات من نور و عبارات من أسمى و أجمل عبارات العلم

ة وفكرهم منارة تنير لنا درب العلم و النجاحفمن صاغوا لنا علمهم حرو  

الكرام .. أساتذتنا  

 

 فأنا اليوم أقدم لكم بحثي هذا وأتمنى من هللا أن ينال إعجابكم جميعًا.
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والعرفانالشكر   

 

عود بها إلى نالبد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة 

 ذلينالكرام الذين قدموا لنا الكثير باأساتذتنا في رحاب الجامعة مع  قضيناها أعوام

من جديد .... هبناء جيل الغد لتبعث األمجهودا كبيرة في   

أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا  وقبل

الحياه ...... رسالة في أقدس  

العلماء فإن لم تستطع  أحبا... فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فمعال نک" 

" همغضفال تب   

لنا طريق العلم والمعرفة دوان مهذيال إلى  

 

األفاضل ......إلى جميع أساتذتنا   

  -:الشكر والتقدير وكامل

لألستاذ المساعد احمد كريم جبر    

 االستاذ المساعد عواد علي سهر

 االستاذ المساعد محمد رياض محمود

ولم يذكر من  همونصحم إرشاداته قدمواباإلشراف على هذا البحث و فضلوات ذينال

لنا وهوقدم شيئا إال مووقته همجهد  

ة دساعمال يدنا ل دث وقم لنا العون ومحساعد على إتمام هذا البشكر كل من ن ذلكك

حث .الالزمة إلتمام هذا الب بالمعلومات وزودنا  
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 الخالصة 

 الترابية األعمالهو حساب كميات الحفر و الردم للمشروع )للمساح  األساسيةان احد المهمات 

و يمكننا  الهندسية ( لما لها من تأثيرات في تحديد اتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بالمشاريع

يوفر وقت و جهد اقل مما هو عليه  surferالقول ان حساب االعمال الترابية في برنامج ال 

  -و يعتمد حساب الكميات الترابية على ثالثة امور رئيسية :في الحسابات التقليدية 

 وفير مسوحات حقلية للمنطقة المراد العمل بها ت – 1

 المهندس او المساح ( مناسب يعتمد على تقدير اختيار سطح تصميمي )منسوب  – 2

 الكنتور  سطح و خرائط الالخبرة الكافية في مجال تكوين ا – 3

 

 والبيانات المستخدمة منطقة الدراسة 

و تبلغ  كم  10على بعد تقع منطقة الدراسة  في المعهد التقني كوت جنوب مركز محافظة واسط ) كوت ( 

    بين دائرتي عرض وخطي  ومحصورة (  2م 2500) (1)في الشكل  المبينةمنطقة الدراسة مساحة 

(17 27 32 N ,N32 25 17.40) ( وE45 52 56.30, E45 53 43) 
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 الهدف 

 

من و اعلى دقة بأقل كلفة  واسرع وقت و اقل جهد كميات الحفر و الردم حساب 

باألضافة الى انشاء خرائط Surfer الحسابات التقليدية و هذا ما يوفره برنامج 

 و نماذج ثالثية االبعاد كنتورية
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 الفصل االول

 طبوغرافية االرض

 :مفهوم الطبوغرافيا 

بدراسة أنماط وصفات األسطح األرضية إن مفهوم الطبوغرافيا أو ما يُعرف بالتضاريس هي بحث يُعنى 

جغرافية منطقة ما إلى  رضية األخرى، ومن الممكن أن تدل  واألشكال األالفيزيائية، مثل الجبال والوديان 

األشكال السطحية والخصائص نفسها التضاريس، ويمكن أن تكون الطوبوغرافيا ميدانًا وحقاًل يهتم بدراسة 

علوم األرض وعلوم الكواكب وبتفاصيل البيئة المحيطة باإلجمال، باإلضافة إلى ذلك فهي أيًضا قد تحوي 

ة المحلية لمنطقة جغرافية معينة، كما تشمل التضاريس في بعض حيثياتها دراسة التاريخ والثقافة السائد

طبوغرافية سطح األرض ترتبط العديد من  بالمعنى الدقيق تسجيل التضاريس واألشكال االرضية

 .  الجيولوجية بمفهوم الطبوغرافيا المصطلحات

 

 وبمفهوم طبوغرافيا سطح األرض تحديًدا ما يأتي: 

 :خطوط الطول والعرض 

ثيات األساسي الذي يصف موقع معين على سطح الكرة األرضية هو ما يُسم ى بخطوط إن نظام اإلحدا 

الطول والعرض وهو جزء أساسي من مفهوم الطبوغرافيا، ولتبسيط مفهوم خطوط الطول والعرض 

نستطيع تخي ل مجموعة من الطائرات تقطع األرض بمرورها عبر محور دوران األرض بين القطب 

ث يُطلق على تقاطع وتجاوز هذه الطائرات مع سطح األرض بخط الطول، الشمالي والجنوبي؛ حي

درجة، وخط الطول  360ويُقاس خط الطول بالدرجات، وتتراوح درجات القياس من صفر إلى 
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 180الرئيس هو الخط الذي يمر خالل خط غرينيتش والموجود في إنجلترا ويقاس طول خط الطول 

ك شمااًل أو درجة شرقًا، وهذا  180درجة غربًا و التباعد بين خطي الطول يتصاغر كلما كان التحر 

مفهوم  بوالعرض هي عنصر أساسي في استيعا جنوبًا من خط االستواء، كما أن خطوط الطول

 الطوبوغرافيا. 

 نتور الطوبوغرافية:خطوط الك  

تحتوي العديد من خرائط المناطق الجغرافية على مجموعة من الخطوط ذات الصفة االنحنائية، أو  

المنحنيات األفقية التي تمثل تموضع كل النقاط على الخريطة والتي تمتلك نفس المنسوب وهذه 

الخطوط تُعرف بالكنتور، والتي تصف تضاريس منطقة ما، والخرائط التي تحوي مثل هكذا خطوط 

 سم ى بالخرائط الطوبوغرافية أو خرائط الطوبوغرافيا.تُ 

 :أنواع الطبوغرافيا  

تُنفذ العديد من الدراسات الخاص ة في تحديد الخصائص الطبوغرافية وذلك إلعطاء معلومات تفصيلية 

عن منطقة ما، كما تعد التضاريس مهمة للسفر والتنق ل والزراعة وفي العمارة، ولها دور رئيس في 

تحديد المنهجية التي سيتم من خاللها تصميم المدن وتخطيطها ولهذا من الضروري معرفة أنواع 

 الطوبوغرافيا، ويمكن ذكرها كالتالي:

 التضاريس الجبلية  : 

تُظهر الخرائط الطبوغرافية أشكااًل مثل التالل والجبال. يتم تعيين اماكن وجود التالل والجبال من  

الكنتورية، فمن خالل هذه الخرائط نستطيع معرفة الطول الخاص بمنحدرات خالل ما يُعرف بالخطوط 

الجبال، بنية وتكوين المنحدر، وموقع المنحدر. على خريطة طبوغرافية، تُحد د الجبال عادة من أعلى 

ة لالرتفاعات واألرقام  ة سلسلة التالل إلى قاع الوادي، حيث األلوان الفاتحة في الخريطة خاص  قم 

التي تظهر ارتفاًعا بالنسبة لمستوى البحر، والجدير بالذكر أن التمايز بين الجبال والتالل يكمن األعلى 

 في االرتفاع والمساحة، فالجبال ذات مساحة وارتفاع أكبر.

 التضاريس الخضراء أو التضاريس النباتية  : 

قد تحتوي خرائط الطوبوغرافيا أيًضا على الغطاء النباتي مثل الغابات. تُمث ل الغابات الشاسعة الكثيفة  

قة في الحقول والسهول يتم تمثيلها باللون  ا النباتات المتفر  باللون األخضر الد اكن على الخريطة، أم 

 األخضر الفاتح. 

  التضاريس المائية  : 

والعميقة تُمث ل باللون األزرق الغامق وهذه المسط حات تشمل البحيرات المسطحات المائية الكبيرة 

ا فيما يتعل ق بالمساحات البيضاء فهي تُعب ر عن األنهار الجليدية والثلوج المتساقطة.  والبرك األصغر، أم 
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 الخرائط الكنتورية 

هي خريطة مساحية تبين شكل األرض من ارتفاعات وانخفاضات عن طريق رسم  الخريطة الكنتورية:

البعد الثالث ممثلة بخطوط تسمى خط الكنتور اما  األبعادثنائية خريطة وهي عبارة عن  .خطوط الكنتور

الكنتورية اذا كانت خريطة الفي   Contour interval  الفترة بين خط كنتور واخر تكون متساوية وتسمى

واي خطين  ( Elevation ) ا مجموعة خطوط مغلقة فهذا يمثل تلة او حفرة وهذا يعتمد على منسوبهلدين

اذا كانت الخارطة الكنتورية تحتوي على العوارض الموجودة على االرض . يمكن ان يلتقيان ن اليكنتوري

توي على كنتور تحتوي على كنتور + عوارض اما اذا كانت فقط تح ألنهاتسمى خارطة طبوغرافية  فأنها

 . تسمى خارطة كنتورية

 

 : contour line  خطوط الكنتور

وهو عبارة عن خط منحني له منسوب ثابت على سطح األرض يربط بين نقاط لها نفس االرتفاع عن نقطة  

وينتج من تقاطع مستوى افقي تخيلي مع سطح األرض ويصل  (مرجعية )غالبا ما تكون منسوب سطح البحر

كل خط بالكنتور اما يغلق   . و يمثل النقاط التي لها نفس المنسوب النقاط ذات المنسوب الواحدبين جميع 

وصلة مقطوعة داخل خارطة الكنتور كلما كانت الخطوط  دال يوجعلى نفسه او ينتهي بحدود الخارطة أي 

المسافة بين خط .  Flat الكنتورية متقاربة تعني الميل الحاد وكلما كانت متباعدة فهذا يعني ان االرض

  . كنتور واخر غير متساوية وتعتمد على طبوغرافية المنطقة

 :  ( Contour interval )  الفترة الكنتورية

ن يهي المسافة الرأسية بين كل خطي كنتور متتاليين اي هي الفرق في القيمة العددية بين خطيين كنتوري

 ( متتاليين )ثابتة في الخريطة الواحدة
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 :خطوط الكنتورخواص 

 جميع النقاط الواقعة على خط الكنتور لها نفس المنسوب وهو منسوب خط الكنتور. 

 تربط بين نقاط متساوية في االرتفاع . 

 يجب ان تقفل خطوط الكنتور على نفسها او على حافة اللوحة. 

 كهوفمتوازية وال تتقاطع وال تتماس وال تتقاطع خطوط الكنتور اال في حاالت نادرة مثل ال. 

 تتقارب خطوط الكنتور في االنحدارات الشديدة وتتباعد كلما قل االنحدار. 

 تتساوى المسافة بين خطوط الكنتور في االنحدارات المنتظمة الميل. 

 لك على وعورة االرضطوط ت الكنتور شديدة التعرج دل ذكلما كانت خ. 

  واالنخفاضاتتموج خطوط الكنتور يدل على وجود سلسلة من االرتفاعات 

  القطع الرأسي في االرض)تتماس خطوط الكنتور في حاالت الجرف( 

 خطوط الكنتور ال تقطع حدود المباني 

ويكون التقعر لألسفل و  تشير إلى المنبع  V في حاالت االودية تكون خطوط الكنتور على شكل حرف

حاالت التباب على شكل وفي ( )ارتفاع عالي( واألطراف تشير إلى اتجاه الوادي )ارتفاع منخفض

 .ويكون التقعر ألعلى U حرف

 :المعالم الطبوغرافية

 .منطقة منبسطة فوق جزء منخفض بالنسبة لما حولها : (Plain) السهل 

 .ارض منبسطة كبيرة تقع فوق جزء مرتفع نسبيا : (Plateau) الهضبة 

 .مرتفعتينمنطقة ضيقة العرض وطويلة الطول تقع بين منطقتين  : (Wadi) الوادي 

  .م600مجموعة من الخطوط المتزاحمة التي يتجاوز ارتفاعها  : (Mountains) الجبال 

 م600جبل صغير ال يتجاوز ارتفاعه  : (Hills) التالل 

a  - تالل مخروطية: لها شكل مخروطي وتمثل في الخارطة بدوائر متتالية 

b  - يضاويةتالل مستطيلة: لها قمة بيضاوية الشكل وتمثل بحلقات ب. 

 .منطقة منخفضة بين تلين أو منخفضين : (Saddle) السرج 

 .حواف المرتفعات ومنها لطيف أو خفيف واألخر شديد : (Slopes) المنحدرات 

a - منحدر مقعر: خطوط الكنتور متقاربة عند االرتفاعات ومتباعدة عند االنخفاضات. 

b -  ومتباعدة عند االرتفاعاتمنحدر محدب: خطوط الكنتور متقاربة عند االنخفاضات. 

 .منحدر شديد االنحدار :Cliff الجرف 
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  :رسم وإيصال خطوط الكنتور

  إيصال النقاط التي تمثل نفس االرتفاع ببعضها البعض للحصول على معالم سطحية وتفسيرات

 .للمنطقة المرادة مع مراعاة قواعد أو خواص خطوط الكنتور

 أن تكون القيم التي على جوانب الخط واحدة اقل واألخرى  عند مرور خط الكنتور بين نقطتين ال بد

 .أكثر من قيمة الخط الموصل

  عند عدم وجود نقاط لها ارتفاع معين وفي حالة وجود قيم اكبر واقل فمن الممكن تقسيم المسافة

 .بينهما للحصول على االرتفاع المراد

 

 

 

 :على الخريطة الكنتورية واالنخفاضات االرتفاعاتطرق تمثيل 

 طريقة األلوان. 

 طريقة الهاشور 

 طريقة عمل الظل 

 طريقة التظليل بالبالستيك 

 طريقة النماذج المجسمة 

 طريقة خطوط الكنتور 

  الحجوم

أحد وحدات المقياس الفيزيائي ة المخص صة في تحديد قياسات الحي ز الذي يحتل ه جسم معين، هو  -الحجم :

وحدات المقياس بكونه يقيس األبعاد الثالثية ألي  جسم، والذي يكون من خالل ضرب  ويتمي ز عن غيره من

مساحة واحدة من وجهات الجسم في ارتفاع الجسم، كما يأتي الحجم مستقالً بشكل تام  عن كتلة الجسم أو 

نه وزنه، وبدون أي تأثير لكل منها على حجم الجسم مهما كان شكله أو نوعه، فالحجم يقتصر على كو

نة للماد ة المراد قياس حجمها  المساحة التي تنتشر فيها الجزيئات المكو 

  -: وحدات قياس الحجم

م،  3تستخدم وحدات مخصصة لقياس حجم أي مادة، والتي يطلق عليها تعبير متر مكعب ويرمز لها بالرمز 

أو مليمتر مكعب ويرمز له سم،  3ومشتقاتها من الوحدات والتي تتمث ل في سنتيمتر مكعب ويرمز له بالرمز 

ملم، كما تختلف الوحدات التي تستخدم في قياس الحجم باختالف المناطق التي تستخدم فيها، ففي  3بالرمز 
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كل من بريطانيا والواليات المت حدة األمريكي ة تعرف وحدات الطاقة بتسميات أخرى منها اإلنش تكعيب 

ديد من الوحدات الخاصة لقياس الحجم مثل اللتر والجالون والقدم تكعيب والياردة تكعيب، كما تتوف ر الع

 والمليلتر، والتي يقتصر استعمالها على وصف حجم السوائل.

 الحجوم :طريقة قياس 

  المنتظمةوم حجالقياس: 

على القوانين الفيزيائية الممثلة لكل منها، كما يختلف القانون الفيزيائي لقياس الحجم حجم اليعتمد قياس  

الشكل الذي يت خذه الجسم، فعلى سبيل المثال حجم متوازي المستطيالت يكون بضرب طوله في بحسب 

عرضه في ارتفاعه، أما حجم المكعب فيكون بضرب ارتفاعه في نفسه ثالث مرات، أما حجم المخروط 

، أما 3فيكون من خالل ضرب ناتج مساحة قاعدة المخروط في ارتفاعه، مع قسمة الحاصل على رقم 

فة حجم الهرم فيكون من خالل إيجاد مساحة قاعدته ثم ضرب الحاصل بارتفاع الهرم ثم  قسمة الحاصل معر

، كما يكون تحديد حجم االسطوانة بنفس الطريقة باستثناء قسمة الناتج النهائي على الرقم 3النهائي على رقم 

3. 

  م غير المنتظمة وحجالقياس: 

يد حجم األجسام الغير منتظمة، مع إمكانية قياس حجم األجسام ال يوجد أي قانون يمكن من قياس أو تحد

الصغيرة الغير منتظمة وذلك من خالل تغطيس الجسم غير المنتظم في وعاء مليء بالماء، مع ضرورة 

معرفة حجم المياه الموجودة في الوعاء قبل تغطيس الجسم الغير منتظم المراد قياس حجمه فيها، ثم إزالة 

وإعادة قياس حجم الماء بعد التغطيس، وطرح كل من حجم الماء قبل التغطيس وبعد الجسم من الماء 

 التغطيس لمعرفة حجمه بشكل دقيق.

  -القوانين المستخدمة في حساب الحجوم :

  : قوانين حساب الحجوم المنتظمة 

 ارتفاعه× عرضه × حجم المكعب =طوله  (1

 االرتفاع× العرض × حجم متوازي المستطيالت = الطول  (2

 االرتفاع× حجم المنشور = مساحة القاعدة  (3

 االرتفاع× (مساحة القاعدة  1/3حجم الهرم = ) (4

  2r( × r2×  3.14( × ) 2/3حجم الكرة = ) (5

 االرتفاع× حجم األسطوانة الدائرية القائمة = مساحة القاعدة  (6

 r2  ×h×  3.14(  1/3حجم المخروط = ) (7

 مساحة الدائرة  × 4\3حجم الكرة =  (8

 االشكال الهندسية ذات الحجوم المنتظمة  ن..........مالخ 
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 : القوانين المستخدمة في حساب الحجوم غير المنتظمة 

  -:قانون متوسط القاعدتين  - 1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝐿 [
𝐴1 + 𝐴𝑛

2
+ 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + ⋯ 𝐴𝑛 − 1] 

𝑉. 𝐹𝐼𝐿𝐿 = (
𝐴𝑓

3
) ∗ 𝐿 

 𝑉. 𝑐𝑢𝑡 = (
𝐴𝑐

3
) ∗ 𝐿 

 -قانون الموشوراني : - 2

Total Volume=L\3 [A1+An+4(A2+A4+…An-1)+2(A3+A5+…An-2)] 

  -حجم المقلع او حفرة االعارة : – 3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑢𝑡 = 𝐴[(𝜀ℎ1 + 2𝜀ℎ2 + 3𝜀ℎ3 + 4𝜀ℎ4)\4] 

 الفائدة من حساب الكميات

حساب الكميات هي خالصة العمل في الطرق وهي الغاية التي يسعى الي تحقيقها العاملون في هذا المجال 

تطورت عملية حساب الكميات اصبحت تخصص قائم وفي الفترة االخيرة  اساس التفاوض والتعاقد وهي

طور في الت  بذاته يمنح الطالب من خالله الدرجات العليا في هذا التخصص تصل الي درجة الدكتورة

لالهتمام عمليات حساب الكميات كان نتاج طبيعي للتطور الذي حدث في المشاريع االنشائية مما ادي 

طور تتطور في االدوات والبرامج التي وصاحب هذا الت( بحساب الكميات )والتي هي اساس العمل االنشائي

  تستخدم في عملية حساب الكميات وظهرت في الفترات االخيرة كثير من هذا البرامج غالية الثمن واكثر دقة

  -الفائدة من حساب الكميات :

  بالمبنى ما عدا االجزاء التي زاد المقاول  الموجودةعلى الكميات  بناءاً  الختامية المقايسةعمل

بدون اخذ تصريح بذلك  التنفيذيةمقاسات قطاعاتها او كميتها عن المنصوص عليه في الرسومات 

 . فتحسب طبقا للمبين بالرسومات

  التي تبين قيمه القسط المستحق للمقاول الشهريةتحضير الكشوف . 

 خصوصا االجزاء التي يحتمل ان تحجبها اعمال  بأولنى اثناء التنفيذ اوال قياس الكميات من المب

 اخرى تنفذ بعدها و تسجيل هذه الكميات في دفتر حصر االعمال.

  طريقه تقدير فئات البنود بناءا على اسعار المواد بالسوق و يوميات العمال و تكاليف النقل

 والتركيب.

  وتلحق بمستندات عقد البناء التنفيذيةبناءا على الرسومات التي تعمل  االبتدائية المقايسةتحضير  . 
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  في عملية حساب الكميات العوامل المؤثرة

 المقطع العرضي للطريق  

 قراءات االرض الطبيعة للطريق  

 خط التصميم او الخط االنشائي للتصميم  

وسوف  في الكميات الناتجةهذه العوامل من خاللها يمكننا التحكم في حساب الكميات وتغير اي عامل يوثر 

  -: تحدث عن كل واحد من هذه العوامل علي حدةن

 المقطع العرضي للطريق Cross-Section : 

هو الجزء المحصور بين االرض الطبيعية للمسار الطريق والخط التصميم للطريق وهو يتكون من االجزاء 

 :  التالية

 خط االرض الطبيعية  

 الخط التصميم االنشائي للطريق  

 الميول الجانبي side slop  

  :في االتي التأثرثل تمثر جدا في عملية حساب الكميات تؤمل واهذا الع

  كلما كان الفرق بين قراءات االرض الطبيعية والمستوي التصميمي كبير كانت الكميات الناتجه

  كبيرة والعكس صحيح

  الكمية الناتجة كبيرة والعكس صحيحالميول الجانبي كلما كانت نسبة الميول الجانبية كبيرة كانت  

ا تكون ( اكبر من الكميات الناتجة عندم 1:3فمثال الكميات الناتجة )عندما كانت نسبة الميول الجانبية هي 

  (1:2الميول الجانبية مثال )

 

 قراءات االرض الطبيعية:  

هذا العامل  تأثيرقراءات االرض الطبيعية ويكون  ألنهطيع التغير فيه تنس هذا العامل هو عامل ثابت ال

 .هما كبير كانت الكميات الناتجة كبيرة والعكس صحيحنفكما كانت فرق بي مرتبط بالمستوي التصميم للطريق

المصاحبة للطريق وبذات في مناطق  اإلنشاءاتولكن في بعض المناطق يكون له اثر كبير مثل مناطق 

 يؤدي الي زيادة الكميات الخران والمجاري حيث يكون مستوي االرض منخفض مما

 المستوي التصميمي للطريق: Design levl  
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 :جدا في حساب الكميات ويجب في عملية تحديد هذا الخط مراعاة االتي المؤثرةوهو من العوامل 

  (دولة موصفات خاصة بهاالموصفات العامة للطرق )لكل 

 تكلفة الطريق  

وتكلفة الطريق هي مربط الفرس فزيادة الكميات تعني زيادة التكلفة بمعني كلما ارتفع المستوي التصميمي 

نة بين الموصفات العامة للطرق زالذلك البد من وجود مو للطريق كلما زادت الكميات وبالتالي زادت التكلفة

 بأفضلع تصميم الطريق بين الموصفات وتكلفة بحيث يكون الطريق وبين تكلفة الطريق بحيث يجم

 هال تتجاوزفي طبقة الردميات بحيث يحدد سمك محددة  الموازنةوتكون هذه  الموصفات واقل تكلفة
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 الفصل الثاني 

 الجزء العملي 

 والبيانات المستخدمة منطقة الدراسة  – 1 

و تبلغ  كم  10على بعد تقع منطقة الدراسة  في المعهد التقني كوت جنوب مركز محافظة واسط ) كوت ( 

    بين دائرتي عرض وخطي  ومحصورة (  2م 2500) (1)في الشكل  المبينةمنطقة الدراسة مساحة 

(17 27 32 N ,N32 25 17.40) ( وE45 52 56.30, E45 53 43) 

 

 الدراسة ( يبين منطقة1شكل )
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 طريقة العمل  -2

عن طريق الخرائط الكنتورية والتي تم رسمها  الترابيةتم االعتماد في هذا البحث الخاص بحساب الكميات 

 وباستخدام برنامج السيرفر.الثالثية  اإلحداثياتاعتمادا على 

 : اإلحداثيات 2-1

المساحة  الموضوعات التي يجب على دارس علوماإلحداثيات تعتبر اإلحداثيات بأنواعها المختلفة من أهم 

سواء اإلحداثيات الفراغية  التعرف عليها فاإلحداثيات ثالثية األبعاد المستخدمة لتحديد موقع نقطة في الطبيعة

انتشار أساليب تحديد المواقع بالرد على  أو اإلحداثيات الجغرافية أصبحت شائعة االستخدام وخاصة بعد

موضع نقطة على المستوية )ثنائية األبعاد األساس في تحديد  كذلك تعتبر اإلحداثياتاألقمار الصناعية. 

هي مجموعة األعداد التي يمكن بواسطتها التعرف على موقع النقاط ت : جملة اإلحداثيا الخريطة المساحية.

 ، وتنقسم

 اإلحداثيات إلى:

 جملة اإلحداثيات الفراغية. -1

 جملة اإلحداثيات الجغرافية. -2

 اإلحداثيات المسقطة ) المستوية(.جملة  -3

 اإلحداثيات جدول  

 .txt  الى صيغة   Excelنقوم بتحويل صيغة الملف من نقطة (  422يتكون جدول اإلحداثيات من )
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 :  Surferبرنامج  2-2

 وليوحساب الم الكنتوريةعمل الخرائط  ثيمن ح المساحيةمن البرامج الخاصة باألعمال  رفريبرنامج س عدي

 ورؤيةفى المنسوب(  اختالف) سطحين ) المنسوب ثابت( أوأي سواء من سطح واحد  اتيوحساب الكم

 .  3D الشكل

 طريقة العمل   1-2

 من ملف الExcel من قائمةEdite نضغط Copy ونخرج من الملف . 

 نفتح برنامج الSurfre ثم من قائمةFile نختارNew . 

 ومن New نختارWork book sheet فتح صفحة مشابهة تماماً لصفحات ال وبعد Excel نعمل  ثم

 Save بداخل الصفحة نضغط على File قائمة ومن . فيها Excel لينسخ ملف ال Paste للصفحة

As ويحفظ على شكل Data منType name تحت إسم الملف . 

 من قائمة Window نختار Plot 1 . 

 ومن قائمة Grid نختار Data ونختار ترتيب ال X-Y-Z ثم OK . 

 ولرسم الملف على شكل نقط إحداثيات على الطبيعة وذلك من قائمة Map ومنها نختار Poste 

 . فيتم رسمه OK ثم Data منها إسم الملف بإمتداد ونختار

 أما لو إحتاجنا رسمة على شكل خطوط كنتور فمن Map نختار Contour  فترسم خطوط الكنتور

لو إحتاجنا رسم خطوط الكنتور بعيداًعن رسمة النقاط فندخل على  أما . للملف على نقاط اإلحداثيات

 . Contourومنها نختار Map ثم إختيار قائمة Plotثم نختار New ومنها نختار Fileقائمة

  3أما لرسم الملف بشكل مجسمD  لخطوط الكنتور من قائمةMap 3ومنها نختارD View. 
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 خريطة كنتورية و سطح ثالثي االبعاد للسطح االول )االرض الطبيعية ( أنشاء

  نقوم بفتح برنامج Surfer13   من قائمةstart   و البحث عنSurfer 13   األيقونةو نضغط على  

 (2كما في الشكل ) التطبيق لفتح 

  
 ( يوضح واجهه البرنامج2شكل )

 

  الملف بصيغه  بإضافةنقومtxt.  من خاللGrid   ثم اَّلمرData  هر نافذة نحدد منها مكان ظبعدها ت 

 (2كما في الشكل )  ok ثم  اإلحداثياتملف 

 

 ( يوضح طريقة إضافة ملف اإلحداثيات3شكل )
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  نافذة تظهرGrid Data    والفترة الكنتورية   اإلحداثياتنقوم من خاللها بتعريف البرنامج على قيم

 (4كما في الشكل ) Ok ثم نضغط 

 

 اختيار الفترة الكنتورية وضبط أعمدة اإلحداثيات( 4شكل )
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  نقوم بالضغط على قائمة لعمل خريطة كنتورية من اَّلحداثيات المضافةMap   ثم نختار منهاNew   

 (6و5كما في الشكل ) Contour Map ثم 

 

( مسار رسم الخريطة الكنتورية5شكل )  

( الخريطة الكنتورية6شكل )  
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  وذلك من خالل الذهاب الى نقوم بأنشاء سطح ثالثي االبعاد لمنطقة الدراسة لبيان طبغرافية االرض

Map    نختار ثم New   3نم نضغط علىD surface ( 7كما في الشكل) 

 

( مسار رسم النموذج الثالثي7شكل )  

 

( النموذج الثالثي للسطح األول8شكل )  
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خريطة كنتورية و سطح ثالثي االبعاد للسطح الثاني ) السطح التصميمي ( نشاءأ  

المطلوب  التصميمي  في السطح االول ولكن بتغيير منسوب النقاط حسب المنسوب األنشاءبنفس خطوات 

  في المشروع

  (9كما في الشكل )للسطح الثاني انشاء خريطة كنتورية 

   

 الثاني( الخريطة الكنتورية للسطح 9شكل )

 (10كما في الشكل )للسطح الثاني  األبعادسطح ثالثي  أنشاء 

 

( النموذج الثالثي للسطح الثاني10شكل )  
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 تقرير الحجوم و معرفة كميات الحفر و الردم نذهب الى  إلظهارGrid  ثم نختار Volume   

 (11)كما في الشكل  Okثم  هر نافذة نختار منها السطح المطلوب عمل التسوية عليه تظ

 

 ( تقرير الحجوم النهائية11شكل )
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 النتائج :  – 5

  الطبيعية (  األرض) األولالسطح ( يوضح 12شكل ) نتائج الخرائط الكنتورية 

 

( الخريطة الكنتورية الخاصة بالسطح األول12شكل )  
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 خريطة كنتورية للسطح الثاني ) السطح التصميمي ( ( 13شكل )

 

الثاني( خريطة السطح 13شكل )  
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  نتائج السطوح ثالثية االبعاد 

 السطح االول )االرض الطبيعية (  -

 

 

( نموذج ثالثي للسطح األول14شكل )  
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 السطح الثاني )السطح التصميمي (  -

 

 

( نموذج ثالثي للسطح األول15شكل )  
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  نتائج الحجوم 

م 57633.547( :  Cutيات الحفر)مك
3
 

م 33704.679( : Fillكميات الردم )
3
 

م 23928.868( : Cut-fillصافي )الحجم 
3
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