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 Land Levelingتسوية وتعديل ارض  

 لخطيب هشاملدين ااد بسام                                                               ةالثالثالمحاضرة 

 Contours )خطوط التسوية المنحنية( الكنتورات

نخفضات ل والمالكنتورات من أفضل الوسائل المستخدمة للتعبير عن المعالم األرضية، مثل الجبال والتالتعد 

لطولي اوتموجات سطح األرض، على ورق الخرائط، فمن خريطة يمكن الحصول على البعدين األفقيين باالتجاهين 

 لذي توفرهمودي اخريطة إضافة إلى البعد العوالعرضي ممثلين بالمساحة القاعدية التي يشغلها المعلم األرضي على ال

 فاف أوتفاصيل الخطوط المضافة ضمن حدود المساحة القاعدية، إن هذه الخطوط المضافة يطلق عليها خطوط الك

 الخطوط الكنتورية. 

 علوم.ميعرف الخط الكنتوري بأنه الخط الوهمي الناتج من تقاطع سطح األرض مع مستوى أفقي ذي منسوب 

ع سطح متقاطع ني ان جميع النقاط الواقعة على الخط الكنتوري الواحد لها نفس منسوب المستوى األفقي الموهذا يع

لعمودي لبعد اااألرض. وإذا رسمت الخطوط الكنتورية الناتجة من تقاطع سطح األرض مع عدة مستويات أفقية متساوية 

ذي يبين شكل الموقعها النسبية الصحيحة. كما في ال بعضها عن بعض، فإن الشكل الناتج سيظهر الخطوط الكنتورية في

 الخطوط الكنتورية المشكلة مع عدة مستويات أفقية مع المساحة السطحية لمرتفع من األرض. 

ً يحيط به الماء من جم ً ارضيا جهات يع الللوصول إلى فهم واضح للخطوط الكنتورية، نفرض ان هناك مرتفعا

فع سطح المرتمحيط بتى يصل إلى قمته. وبذلك فإن الخط الذي يتكون من تالمس الماء الوان هذا الماء يرتفع تدريجياً ح

نتورية كخطوط  األرضي عند أي ارتفاع هو بمثابة خط كنتوري، ومن هذا يتضح ان االنحدار الشديد للمرتفع ينتج عنه

تفع كما ر المري حالة قلة انحدامتقاربة بعضها من بعض على الخريطة، وإذا حدث العكس تكون هذه الخطوط متباعدة ف

 هو موضح في الشكل.

  Contour Intervalالفترة الكنتورية 

، 25 ،20ب هي الفرق العمودي بين مناسيب الخطوط الكنتورية المتعاقبة، فلو كانت الخطوط هي على الترتي

وتكون متعاقبين.  نسوبين لخطينم ألنها تمثل الفرق بين أي م 5م عن مستوى المقارنة، فالفترة الكنتورية هي  35و 30

 واحدة .لثابتة للخريطة الكنتورية ا
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ض األر نفترض في الخطوط الكنتورية المرسومة بصورة دقيقة ان تعطي فكرة واضحة ودقيقة عن طبيعة سطح

اداتها. وامتد مواقعهاعلى امتداد كل خط منها. ولكنها ال تبين طبيعة سطح األرض بالنسبة للمساحات المحصورة بين 

ألفقية اتويات فبعض التعاريج والتموجات الشديدة على سطح األرض ال تظهر في الرسم عند عدم تقاطعها مع أحد المس

الممكن  ذا فمنهالمتقاطعة مع سطح األرض ولكن عدد المستويات األفقية يحدده القائم بعمل الخطوط الكنتورية وعلى 

لخطوط سطح األرض بزيادة عدد المستويات األفقية للحصول على عدد أكبر من ا زيادة درجة دقة توضيح طبيعة

حاً أكثر وضو لمنطقةالكنتورية لنفس المساحة وبذلك نعمل على تقليل الفترة الكنتورية حتى تكون المعلومات عن طبيعة ا

 االنحدار فة وانطة الواحدة كاعلى الخريطة. ومن الجدير بالمالحظة ان الفترة الكنتورية تكون ثابتة ألجزاء الخري

يز بشكل متم منتظم الطبيعي لألرض المحصورة بين الخطوط الكنتورية المتعاقبة يعد منتظماً أما إذا كان االنحدار غير

 العتياديةطوط اعن الخ في أحد أجزاء المنطقة التي تشملها الخريطة فيجب اختيار خطوط كنتورية مساعدة يتم تمييزها

 عند الرسم.

 ن اختيار الفترة الكنتورية يتأثر بجملة عوامل أهمها: ا 

 دار مقياسعاة مقطة: يقل مقدار الفترة الكنتورية بزيادة درجة الدقة المطلوبة مع مراالغرض من رسم الخار -1

تعديل الرسم لهذا السبب تستخدم فترة كنتورية قصيرة عند رسم الخطوط الكنتورية ألغراض تسوية و

 حساب أحجام األعمال الترابية. األراضي الزراعية و

 نتوريةكطبيعة سطح األرض: يزداد مقدار الفترة الكنتورية بعضها مع بعض وهذا يعني استعمال فترة  -2

 طويلة لخرائط المناطق الجبلية وقصيرة للمناطق المنبسطة نسبياً.

من ثم رسم ومولة بالطة: يصغر مقدار مقياس رسم الخريطة بزيادة المساحة المشالمساحة المشمولة بالخار -3

  تورية.بين مقياس الرسم والفترة الكن عكسية تزداد الفترة الكنتورية والعكس صحيح، الن العالقة

ما أكنتورية. يطة الالوقت المتاح والتكاليف: يقل مقدار الفترة الكنتورية بزيادة الوقت المتاح ألعداد الخر -4

س والعك جب تحديدها ورسمها حيث تزداد بزيادتهاالتكاليف فهي مرتبطة بعدد الخطوط الكنتورية الوا

 صحيح.

 بصورة عامة تكون الفترة الكنتورية باألمتار لألغراض المساحية المختلفة، إذ تكون ما بين:

 

 

 

 

 

 

 

  Characteristics of counters Lineمواصفات الخطوط الكنتورية 

ام لتاهو اإللمام  سابقاً، رسم الخرائط الكنتورية أو استخدام الخرائط المرسومة ان من المستلزمات األساس ل         

يطة بين خربمواصفاتها وخصائصها كي نتمكن من التعبير عن طبيعة سطح األرض أو تصوره بشكله الحقيقي والشكل ي

 كنتورية توضح غالبية مواصفات الخط الكنتوري التي يمكن إيجازها بما يلي: 

ن ن على خطيواقعتي لفرق العمودي ثابتاً بين نقطتينيكون لنقاط الخط الكنتوري الواحد نفس المنسوب، وبذلك يكون ا -1

 كنتوريين معينين على الخريطة.

 لمسح مواقع األبنية والمنشآت م 1 – 0.25

 لمسح تخطيط المدن م 0.50-2

 لمسح مواقع المشاريع ذات المساحات الواسعة م 2-5

 لمسح األعمال الطوبوغرافية المختلفة أكثر م أو 5
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ً إلى نقطة بدايته سواًء -2 ً وإنما ال بد ان يقفل راجعا د داخل حدو ان ذلككال ينتهي الخط الكنتوري وال يكون سائبا

 ودها الخارجية. الخريطة أو خارجها أما بالنسبة للمسح المحدود فإن الخطوط الكنتورية عند حد

3- ً دود ح عند قد يكون الكنتور ذي منسوب معين أكثر من خط واحد وكل خط من هذه الخطوط يكون مقفالً أو منتهيا

 الخريطة.

  لداخل.الخط الكنتوري المفرد المقفل يدل على مرتفع أو منخفض حيث يميز الثاني بتضليل خط حدوده نحو ا-4

خطاً  يتسمرانوال يتشعب كما ال يمكن لخطين مختلفين في المنسوب ان يندمجا والخط الكنتوري الواحد ال يتفرع -5

في الواقع  ودي لكنهاف العمواحداً ولكن هناك حالة استثنائية قد تبدو فيها الكنتورات وكأنها متفرعة عند بداية ونهاية الجر

 غير متفرعة بسبب وجود فترة كنتورية فاصلة على امتداد سطح الجرف العمودي.

ت ف المسافااختال تتساوى المسافات األفقية الفاصلة بين الخطوط الكنتورية على األراضي ذات الميل المتجانس، اما-6

عدها، ل بتبااألفقية فيدل على اختالف درجات الميل حيث يزداد بتقارب بعض الخطوط الكنتورية من بعض ويقل المي

 األفقية الفاصلة بين الخطوط اقطر ما يمكن.واقصى درجات الميل هي عندما تكون المسافات 

 بيعة.في الط تكون الخطوط الكنتورية مستقيمة ومتوازية في حالة استواء سطح األرض تماماً وهذا ما ال يتوفر -7

طوط سيب الختدل الخطوط الكنتورية المقفلة والمتعاقبة على مرتفع أو منخفض حيث يكون األول عند تناقص منا -8

 ن المركز والعكس يكون الثاني عند تزايدها بابتعادها عن المركز.بابتعادها ع

ها عند ن تقاربيكون سطح األرض محدب الشكل إذا تقاربت الخطوط الكنتورية المتعاقبة عند جزئها العلوي أكثر م -9

ن يدل على الوي فعجزئها السفلي. أما الخطوط الكنتورية المتقاربة عند جزئها السفلي أكثر من تقاربها عند جزئها ال

 سطح األرض مقعر الشكل. 

ائمة قا بزوايا اتجاهه تمتد الخطوط الكنتورية باتجاه أعلى الوديان الواقعة على المنحدرات ن احدى الجهتين ثم تغير -10

 تقريباً وترجع متجهة تحو األسفل من الجهة الثاني للوادي.

نسوب مكثر من أعضها من بعض، الن نقطة التقاطع سيكون لها ال تتقاطع الخطوط الكنتورية المختلفة المناسيب ب -11

ية ع هما بداا تقاطواحد وهذا نسبياً غير ممكن إال في حالة وجود جرف أو كهف طبيعي وفي هذه الحالة يكون لدينا نقطت

 الجرف أو الكهف ونهايته. 

 ين الخطوطفقية بالة انعدام المسافة األال تتطابق الخطوط الكنتورية المختلفة المنسوب بعضها عن بعض إال في ح -12

احدة أو ونقطة  الكنتورية كما هي الحال عند وجود مقطع عمودي حيث يتماس خطان أو أكثر من نقطة واحدة أو أكثر من

 لمسافة قصيرة.

ي ذ د مرتفعقد تتالمس الخطوط الكنتورية المتساوية المنسوب من نقطة واحدة أو لمسافة قصيرة في حالة وجو -13

 قمتين متقاربتين جداً وهذه حالة شاذة.
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  Contour Mappingإعداد الخرائط الكنتورية   

ريس ة تضاالخطوط الكنتورية عبارة عن مضاعفات الفترة الكنتورية وهي صيغة مساحية خيالية لتمثيل طبيع

يانات النقل من األرض إلى الورق تتطلب بسطح األرض والتعبير عنها على الورق بشكل مادي متطور. وعملية 

، كما ستخدمةومعلومات يتم الحصول عليها من الحقل بطرق ووسائل تختلف باختالف األجهزة واألدوات المساحية الم

ئمة بين سبية القاات النتتطلب استخدام الوسائل المختلفة لتنظيم هذه البيانات والمعلومات بالشكل الذي يحافظ على العالق

 وات إعدادكون خطتصيلها ويؤدي إلى الحصول على الخريطة الممثلة لها بأبعادها األفقية والعمودية، وبصورة عامة تفا

 الخرائط الكنتورية من:

 إيجاد مناسيب عدد من النقاط األرضية. -1

 نقل النقاط األرضية بموقعها النسبية الصحيحة من األرض إلى الورق. -2

فات ب مع بعض للحصول على الخطوط الكنتورية مع مراعاة مواصربط بعض النقاط المتساوية المنسو -3

 الخطوط الكنتورية المذكورة أعاله بكل دقة واعتناء.

ى رة عامة إلم بصوان تنفيذ هذه الخطوات يختلف حسب الطريقة التي يتم بها إعداد الخريطة الكنتورية التي تنقس

 مباشرة وغير مباشرة.

 أوالً: الطريقة المباشرة 

 هذه الطريقة ببطئها بصورة خاصة للمساحات الصغيرة حيث يكون مقياس رسم الخريطة كبيراً  تتميز

خطوط الكنتورية م(. يبتدأ بتنفيذ الخريطة بتتبع مسارات ال 0.5، 0.25(  والفترة الكنتورية قصيرة )100:1،250:1)

قد تنفذ  لنقاط،اط الكنتور ثم مسح هذه ذات المناسيب المطلوبة، أي تتكون الطريقة باختصار مرحلتين هما تثبيت نقا

 المرحلتين كالً على حدة وبشكل متتابع أو تدمج معاً في المساحات المتسعة. 

 تثبيت نقاط الكنتورات  -أ

 تثبت مناسيب النقاط بطرق مختلفة تبعاً لنوع الجهاز المستعمل ومن هذه الطرق 

 طريقة جهاز التسوية ومسطرتها -1

من المعلوم ان عملية التسوية تبدأ من راقم قريب من موقع التسوية المطلوب، ينصب الجهاز في موقع مالئم 

يمكن رؤية أكبر مساحة ممكنة من األرض ونقوم بتسوية أفقيته وحساب ارتفاع خط النظر بداللة الراقم القريب. ثم 

ة ضمن حدود مدى الرؤية بالجهاز كي نحصل على تطرح قراءات المسطرة عند وضعها على نقاط الكنتورات المختلف

مناسيبها. وعادة تؤخذ الخطوط الكنتورية بالتتالي واحداً بعد األخر حيث نجد النقطة األولى على الخط الكنتوري األول 

بتوجيه حامل المسطرة للتحرك نحو أعلى أو أسفل منحدر األرض حتى نتمكن من الحصول على مقدار القراءة المطلوبة 

لى المسطرة، وهنا يقوم حامل المسطرة بتأشير هذه النقطة بغرز وتد أو قطعة خشبية رقيقة يكتب عليها منسوب الخط ع

الكنتوري الذي تقع عليه. وهكذا نجد مواقع نقاط أخرى لها نفس هذا المنسوب بعد االنتهاء من تثبيت المواقع عد كاف من 

مراعاة مقدار قراءة المسطرة الالزمة للحصول على منسوبه. وهكذا نقاط الخط الكنتوري الثاني بنفس الطريقة مع 
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بالنسبة للخطوط الكنتورية األخرى إلى حين نقل الجهاز إلى موقع جديد، حيث يعاد حساب ارتفاع خط النظر وإيجاد 

 مقدار قراءة المسطرة الالزمة للحصول على الخط الكنتوري ذي المنسوب المعين. 

 واالنتقال العمل العمل عند تحديد نقاط الخطوط الكنتورية وتدل السهام على اتجاهات سيرفي الشكل نموذج لسير 

ب ان تكون القراءات م مثالً لوج 1م والفترة الكنتورية المطلوبة  74.3من خط إلى خط الحق. فلو كان ارتفاع خط النظر 

م على  71و 74،73،72تكون مناسيبها  م لتعين نقاط الخطوط الكنتورية التي 3.3و 2.3، 1.3، 0.3باألمتار هي 

ب ال يمكن تحديد نقاط م وبالذات أكبر من طول المسطرة ففي األغل 1الترتيب، أما عندما تكون الفترة الكنتورية أكبر من 

    المطلوب. كنتوريالكنتور من موقع واحد وإنما يحب تغيير الجهاز باستمرار كي يكون قريباً من مستوى منسوب الخط ال

 

 

 

 

 

 

 

طريقة  -2

 الميزان اليدوي 

تسوية أو رة اليستعمل الميزان اليدوي، بتثبيته على عمود معلوم االرتفاع وتثبيت مؤشره على الصفر، مع مسط

 عيين أوالً تقريب  المطلوبة. فعن طريق عملية التسوية من راقم عمود مدرج باألمتار وأجزائها إليجاد نقاط الكنتورات

ً بين مواقع الكنتورات المطلوبة للتثبيت.  طثم تثبت نقا نقطة على أحد الكنتورات الذي يفضل ان يكون موقعه وسطا

ومقدار  طرةلمسالكنتور األخرى بالوقوف فوق النقطة األولى وتوجيه حامل المسطرة بالتحرك كي تنطبق نقطة قراءة ا

ى. وبعد قاط األخرين النارتفاع الجهاز ويكونان بمستوى أفقي واحد. تؤشر هذه النقاط باألوتاد عادة لالستعانة بها في تعي

لخط ى جانبي اخرى علاالنتهاء من تثبيت ما يكفي من طول الخط الكنتوري للعمل اليومي نبدأ بتثبيت نقاط الكنتورات األ

طح األرض لوجب ان م عن س 1.5الكنتورية المطلوبة متراً واحداً والميزان اليدوي مثبت على األول. فلو كانت الفترة 

بهذا االرتفاع.  م وعندما نحدد عدة نقاط مناسبة 0.5= 1-1.5يتحرك حامل المسطرة إلى األعلى واألسفل حتى يصل إلى 

حو األعلى يرتفع ل الراصد إلى موقع جديد نم، فان من الضروري ان ينتق 1وللحصول على موقع الكنتور األعلى بمقدار 

 ثبيت نقاطم يبدأ بتثم عن موقعه السابق مقاساً من احدى نقاط التي سبق تثبيتها على الخط الكنتوري األول 1إلى مقدار 

كون لمسطرة يجب أن تام فان القراءة الحاصلة على  2أو  1لهذا الخط الجديد. أما لتحديد الخط الكنتوري األوطأ بمقدار 

 م على الترتيب.   2.5أو  1.5

لخط قاط انعندما ال تتوفر مسطرة طويلة أو عمود طويل مدرج فمن الممكن ان يقف حامل المسطرة على احدى 

م كما  0.5ارها الكنتوري األول في الوقت الذي يغير فيه الراصد موقعه لألعلى أو لألسفل حتى يحصل على قراءة مقد

انة عنبدأ باالست ألولى.ذا بعد تثبيت أجزاء من عدة خطوط كنتورية بالنسبة للنقطة االبتدائية اسبق توضيحه في أعاله. وهك

ول كنتوري األلخط البنقاط الخط الكنتوري األول األخرى بنفس الطريقة. ومن الممكن االستغناء عن االعتماد على نقاط ا

 التسوية االعتيادية. بتثبيت عدد من الرواقم المؤقتة على المساحة المطلوبة بواسطة 
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على أو ي، األإذا كانت الفترة الكنتورية أكبر من ارتفاع الجهاز فوق سطح األرض فان الخط الكنتوري التال

ورية ترة الكنتول الفاألدنى، ال يمكن تعيينه بمرحلة واحدة بل ال بد من إجراء عملية التثبيت بمرحلتين أو أكثر حسب ط

 . والمسطرة أو العمود المستخدم

 

 مسح النقاط الكنتورية  -ب

تلفة تحدد رق مختجري عملية مسح النقاط الكنتورية أو نقلها إلى الخريطة، بعد تثبيت مواقعها على األرض، بط

طوطها عادة قبل البدء بالعمل. ويعتمد اختيار الطريقة بصورة خاصة على حجم وشكل المساحة المطلوب رسم خ

ً لمساحات األراضي الصغيرة ولالكنتورية وعلى دقة النتائج المطلوبة. فالمسح بالشريط يعد مالئ يع هذه كن تضلما

 ي محصوراً لكنتورالمساحات ينفذ عادة باستخدام الثيودواليت، والبوصلة، أو اللوحة المستوية. وعندما يكون المسح ا

ط ذ مساقبشريط ضيق من األرض فان اخذ ضلع واحد على امتداد محور الشريط األرضي يكون وافياً بالغرض مع اخ

من  ساقط أطولذه المهو النقاط الكنتورية الواقعة على جانبيه وإيجاد أبعادها األفقية.  وقد يكون البعض من عمودية نح

كثر. احدة أو أومرحلة بالحد المرغوب لكنه ال يعد من المساوئ الرئيسية لهذه الطريقة الن المسافة يمكن قياسها بالشريط 

 نتورية عناط الكبكة من المضلعات تغطي وتقاس األبعاد األفقية للنقأما على األراضي الواسعة فمن الضروري تشكيل ش

 خطوط شبكة المضلعات هذه بالطرق االعتيادية المعروفة.

في الخطأ لتال يفضل ان تتم عملية مسح ورسم الخطوط الكنتورية بعد تثبيت مواقع النقاط مباشرة قدر اإلمكان

مسحها ولكنتورية النقاط نقاط. فاذا كان في الحقل مساح واحد فعليه تثبيت االذي قد ينتج عن فقدان أو تغيير مواقع بعض ال

ترة بعد بيت وفبشكل متبادل، كأن يخصص يوم عمل كامل للتثبيت واليوم التالي للمسح أو فترة العمل الصباحية للتث

سطرة ملافبعد تثبيت  األفقية. الظهر للمسح وهكذا. ويمكن توفير الكثير من الوقت باستعمال التاكيوميتر لقياس المسافات

دى اً على احمنصوب فوق النقطة الكنتورية تؤخذ رصدات االتجاه والمسافة نحو المسطرة من موقع التاكيوميتر الذي يكون

 محطات المضلع. وبهذه الطريقة ال توجد ضرورة لتأشير مواقع النقاط على األرض.

 المعلومات ط، منت عن الكنتورات التي تقع عليها هذه النقابصورة عامة، يتم مسح مواقع النقاط واخذ المالحظا

يين هاء من تعاالنت المثبتة على الوتد، أثناء عمل المسقط العمودي أو من الراصد في حالة استعمال التاكيوميتر. وبعد

ى الخطوط ل علصومواقع النقاط على ورقة الخريطة، يربط بين المتساوية المنسوب منها بخطوط منحنية باليد عادة للح

 الكنتورية. وهنا يجب مراعاة مواصفات الخطوط الكنتورية وتطبيقها بكل دقة واعتناء. 

 

 اإلعداد المباشر للكنتورات باللوحة المستوية ومسطرة التوجيه والتاكيوميترية 

لخريطة اداد يمكن تثبيت النقاط الكنتورية على األرض ونقلها في نفس الوقت ضمن عملية واحدة تهدف إلى إع

قوم الحالة ت في هذهالكنتورية باستعمال اللوحة المستوية ومسطرة التوجيه التاكيوميترية المزودة بشعيرات المسافة. ف

حو وجيه نبتسوية أفقية اللوحة في موقع مناسب مشرف على أكبر مساحة ممكنة من األرض. نوجه ناظور مسطرة الت

عدها د إيجاد بودة بعنحو النقطة بمسطرة التوجيه ونعين موقع النقطة المرص مسطرة التسوية. ثم نرسم شعاعاً على اللوحة

صول وب للحاألفقي بواسطة شعيرتي المسافة وتحويله إلى الخريطة حسب مقياس الرسم المستخدم. ونتبع نفس األسل

طوط ة للخلطريقعلى نقاط أخرى لهذا الكنتور الذي يرسم بإيصال بعض هذه النقاط ببعض. ثم يستمر العمل بنفس ا

خذ وري ان يؤن الضرالكنتورية األخرى. ومن الجدير بالذكر، انه في حالة تحويل اللوحة المستوية إلى موقع جديد فإن م

بعد  قع السابقو الموشعاع نحو هذا الموقع من الموقع السابق قبل نقل اللوحة المستوية إليه ومن ثم يؤخذ شعاع خلفي نح

 . لصحيحةلجديد لكي تكون الخطوط واألشعة المرسومة سابقاً في مواقعها النسبية اتثبيت اللوحة في الموقع ا
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 ثانياً: الطرق غير المباشرة 

و عند يمة أتعتمد هذه الطرق على تثبيت مناسيب عدد من النقاط األرضية التي تؤخذ على امتداد خطوط مستق

 رض.قاط األرضية المميزة لطبيعة سطح األنقاط تقاطع شبكة من الخطوط المتعامد بعضها مع بعض وكذلك الن

 طريقة المقاطع العرضية  -1

ة على موجوديعتمد تكوين المقاطع العرضية لمساحة من األرض على طبيعتها وعلى مدى التغيرات المتميزة ال

ي فض كما سطحها. فقد تكون المقاطع على هيئة خط قاعدي مستقيم تقام عليه خطوط عمودية متساوية البعد عن بع

ها نتوراتالشكل أو تشكل المقاطع العرضية بشكل عمودي على امتداد خط محوري واقع وسط المساحة لمطلوب رسم ك

ً التجاهات خط المقطع الولي لمساحة األرض كما هي الحال عند  لمقاطع حديد اتومكون من مستقيم واحد أو أكثر تبعا

ً مد المقاطع بشكل شعاعي من نقطة واالطولية والعرضية لمناطق المشاريع الهندسية، وينبغي أحي  ا في حالةحدة كمانا

ة وعورة داد بزيادقاط تزالتالل والمرتفعات إذ تعد القمة نقطة انطالق األشعة نحو االتجاهات المختلفة. عدد المقاطع والن

رسم األرض وتضاريسها والعكس صحيح، بعد اخذ القراءات ورسم المقطع العرضي والمقاطع العرضية األخرى ن

ليها رضية عخطوط المقاطع العرضية واتجاهاتها على الورق بمقياس رسم معين برسم المقاطع الطولية ثم ترسم الع

ً ومن نقاط المناسيب توصل خطوط منحنية عند منسوب الخط الكنتوري حسب مواصفاته المشار إلي اً، ثم ها أنفعموديا

 ننتقل إلى خط كنتوري أخر حسب الفترة الكنتورية.
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-  طريقة المربعات

بتت ية وثفي الشكل أعاله طريقة رسم الخطوط الكنتورية ولكن بعمل مقاطع عرضية وقد تم عمل مقطعين عرض

وى ابه لها سعمل مشعليها مناسيب النقاط ثم حشي الخط الكنتوري كما سيرد الحقاً. بطريقة المربعات سنرى ان طريقة ال

رض ساحة األمن المربعات يزداد عددها أو يقل حسب مان ما سيتم عمله هو شبكة الوزن، واألخيرة عبارة عن شبكة 

كذلك وستخدم بينما نتحدد بعدد محدد من النقاط في المقاطع العرضية، شبكة الوزن تنشأ على األرض حسب حاجة الم

 . الرسم تعتمد على دقة التفاصيل المطلوبة والفترة الكنتورية ومقياس الرسم المطلوب وتكاليف العمل وورقة

دد عض تعمل شبكة من المربعات ذات ضلع ثابت لكل مربعات الشبكة ولكن ال يشترط ان تكون على األر

ً لعددها في األعمدة وإنما ذلك يعتمد على أقرب شكل هندسي يمثل المسا ذا كانت حة )فاالمربعات في الصفوف مساويا

ت لمربعاجاه األعمدة ستكون امربة سيتساوى فيها عدد المربعات في الصفوف واألعمدة، وذا كانت مستطيلة بات

اس ثم تق بالصفوف أكثر منها في األعمدة والعكس صحيح(، تحدد حدود المساحة المطلوب رسم خريطة كنتورية لها

ع ن أضالالمسافة الحد أضالعها وتقسم على عدد صحيح بحيث يعطينا عدد من التقاسيم كل قسم سيمثل طول ضلع م

ب يساوي  أوكان  الضلع المقابل له بنفس التقسيمات فلو فرضنا المساحة أ ب ج د المربعات المزمع إنشائها، ثم يقسم

00  ي حين يقسم فم،  50م فأن ج د يقسم كذلك إلى اربع أقسام كل قسم  50أقسام كل قسم  4م وقسمت المسافة إلى

الضلعين ب ج و احة أعاله فم أيضاً وحسب المس 50الضلعين األخرين إلى عدد من األقسام بحيث يكون طول القسم منها 

 م مثال. 50م كأن تكون  50د أ يجب أن تكون من مضاعفات الـ 

مهيد وزن تبعدها تثبت شواخص عند كل قسمين متقابلين ثم يمسك المساعد شاخص على الخط الثاني لشبكة ال 

ن م األول مالقس ت احدهما علىلعمل الصف الثاني أو العمود الثاني، وهنا يحب ان يكون هناك راصدين اثنين بذات الوق

ة قامة واحدلى استالضلع أ ب واألخر على القسم األول من الضلع د أ ويعمالن على توجيه المساعد بنفس الوقت ليكون ع

حد ء، يثبت االنتهااعلى كل ضلعين متقابلين لتتكون لدينا نقطة تقاطع الخط الثاني لألعمدة والصفوف ثم يغرس نبل عند 

ء ى االنتهاهكذا حتمكانه بينما يتحرك الراصد الثاني والمساعد إلى نقطة أخرى وتحدد نقطة تقاطع أخرى والراصدين في 

 لخط األولابت في ثمن الخط الثاني، ثم يثبت الراصد الذي تحرك مع المساعد في الخط األول بينما يتحرك الراصد الذي 

 لتشبيك. اكتمال ول يفعلون في الخط الثاني، وهكذا حتى امع المساعد لمقاطعة الخط الثاني وكما فعلوا في الخط األ

التسوية بقلها نبعد اكتمال التشبيك يجب أن تكون أحد نقاط الشبكة معلومة المنسوب وفي حال عدم وجوها فيتم 

ناسيب ملقراءات إلى ثم تؤخذ القراءات بمسطرة التسوية عند نقاط التقاطع كافة ثم تحول ا المتسلسلة أو تؤشر بالـ 

خذ أكبر انا من بإحدى الطريقتين )ارتفاع خط النظر أو االرتفاع واالنخفاض(، مع مالحظة وضع الجهاز في مكان يمكن

 عدد من القراءات، وتعمل نقاط الدوران عند الحاجة فقط. 

 طريقة النقاط األرضية المتميزة 

صغيراً والفترة الكنتورية كبيرة  تستخدم هذه الطريقة لمسح األراضي الواسعة حيث يكون مقياس الرسم

وبموجب هذه الطريقة، تثبت بيانات المسافات األفقية والعمودية للنقاط األرضية المميزة لسطح األرض كنقاط المرتفعات 

أو المنخفضات وااللتواءات األرضية بواسطة اللوحة المستوية المزودة بمسطرة التوجيه، تؤخذ ما يكفي من النقاط 

لتحديد  ألرض. شكل ا
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 تحشية الخطوط الكنتورية 

لمسجلة في نات ابعد عمل المقاطع العرضية أو شبكة الوزن أو حتى طريقة النقاط األرضية المتميزة تؤخذ البيا

د ة هي تحديالتحشيبمسودة إلى المكتب وتكون التحشية كما في المثال أدناه )المثال محلول بطريقة المربعات والمقصود 

 مر الخط الكنتوري لذا الحسابات ال تخص الطريقتين األخريين( من أين سي

مقياس  ن حسبعند استخدام طريقة المربعات تحول القراءات إلى مناسيب بورقة الرسم إذ يعاد رسم شبكة الوز

خلي الداشبيك ما التالرسم كما ال بد من تحديد اتجاه الشمال، ترسم شبكة الوزن بحيث تكون خطوط الحدود غامقة اللون أ

ي لخطوط التاناسيب فيكون بلون فاتح وكذلك المناسيب تكتب بلون فاتح أيضاً كونها ستمسح الحقاً، قبل التحشية تحسب م

 سترسم في الخريطة:

 ة الفترة الكنتوري \أدنى منسوب(  –عدد الخطوط الكنتورية )ما عدا تكراراتها( = )أعلى منسوب 

نا يكون خط وه 7 ≈ 6.9=  1 \ 2.7 – 9.6ة( فإن عدد الخطوط هي = ففي المثال أدناه )الخريطة الكنتوري

 . 7مل لذا تقرب إلى فال يوجد جزء من خط وإنما خط كا 6.2التقريب دائما ألعلى قيمة فلو فرضنا ان النتيجة كانت مثال 

  حيحة(قيمة الخط األول = تقريب أدنى منسوب في شبكة الوزن إلى أقرب قيمة للخط )يفضل األعداد الص

 م  3 ≈ 2.7=                   

 م 1=  1+ 3قيمة الخط الثاني = قيمة الخط األول + الفترة الكنتورية = 

  م 5=  1+4قيمة الخط الثالث = قيمة الخط الثاني + الفترة الكنتورية = 

م  8م والسادس  7س م وهكذا للبقية فالخام 6=  1+5قيمة الخط الرابع= قيمة الخط الثالث + الفترة الكنتورية =      

وط يمة للخطم. مع مالحظة ان أقل قيمة للخطوط الكنتورية يجب أن تكون أكبر من أدنى منسوب واعلى ق 9والتاسع 

 الكنتورية يجب أن تكون أقل من أعلى منسوب.

ية كنتوربعدها بتحشية الخطوط من األصغر إلى األعلى وهنا يجب استحضار كامل مواصفات الخطوط ال نبدأ

لتي ادد النقطتين من المحاضرة( قبل تحديد النقطة التي سيمر منها الخط الكنتوري يجب أن نح 3عند التحشية )الصفحة 

 من قيمة الخط(. يكون منسوب أحدهما أعلى من قيمة الخط ومنسوب النقطة األخرى أقل

 الثاني والثلث في م سيمر من عدة أماكن وسنالحظ ان الخط يمر عند الضلع المشترك بالمربع 3ففي المثال فإن الخط ذو القيمة 

ترك الضلع المش يمر من وكذلك فأنه يمر من الضلع المشترك للمربع الثاني والثالث في الصف الثاني، وبنفس القت الصف األول من النقطة أ

إذا ما  ستمر بالبحثنلثالث، األول والثاني في العمود الثاني، وكذلك من الضلع المشترك بين المربعين األول ولثاني في العمود ا بين المربع

لنفس ولصف الثاني ي في اكان الخط الكنتوري يمر من أماكن أخرى ونالحظ انه أيضاً إنه يمر من الضلع المشترك بين المربعين األول والثان

المشترك  بالضلع الضلع المشترك بين المربعين الثاني والثالث في الصف الثاني، كذلك يمر بمر المربعين في الصف الثالث وكذلك من

ً  للمربعين الثني والثلث في العمود األول وكذلك في العمود بع أضالع المر في احد الثاني، وعند االستمرار بالبحث نالحظ انه يمر أيضا

لخط ثن ار منها وجود منطقة أخرى يم مود األول وكذلك احد أضالع الصف الخامس، نستمر بالبحث إلى ان نتأكد من عدماألخير من الع

 نقوم بوصل منحنيات مطابقه لمواصفات الخطوط الكنتورية، ثم ننتقل إلى الخط الثاني وهكذا. 
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أما 

موقع النقطة  تحديد 

 التي سيمر منها الخط الكنتوري بالضبط فتكون بعدة طرق منها 

لقيمة مز س وطريقة الحساب: في هذه الطريقة نرمز للخط الكنتوري بالرمز ط ولقيمة النقطة األعلى بالر -1

 النقطة األدنى بالرمز ص وبهذا يكون نقطة مرور الخط كاالتي 

 صالمسافة بين النقطتين )على الخريطة( = بُعد الخط بالسم عن  xص((  –)س  \ص(  –إما ))ط 

 المسافة بين النقطتين )على الخريطة( = بُعد الخط بالسم عن ص x (ص( –)س  \ط(  –أو ))ص 

 م مثالً فإن 4حسب المثال والحد نقاط الخط الكنتوري ذي المنسوب 

 ((4 – 3.7 )\ (4.6 – 3.7 ))x5  =1.67  م  3.7سم عن المنسوب 

((4.6 – 4 )\ (4.6 – 3.7 ))x 5  =3.33  م  4.6سم عن المنسوب 

 دها. قلم الرصاص بشكل خفيف ثم نمرر الخط منه إلى النقطة الثانية التي نحدنحدد بعد النقطة ب

سم ومن  0.3=  3.7 – 4طريقة الرسم وفي هذه الطريقة من نقطة ص نخرج الفرق بين الخط والنقطة  -2

ونخفض  مم 4م ثم نرفع عمود على ص باتجاه األعلى بمقدار  0.6=  4 – 4.6نقطة س نخرج الفرق أيضاً 

مم على النقطة س )أي عكس ص( ثم نصل الراسين ونقطة التقاطع مع  3عمود بمقدار 

 ضلع المربع هي نقطة المرور.

 طريقة الورق الشفاف )راجع المصادر العلمية(. -3

توية طريقة الشريط المطاطي )راجع المصادر العلمية أو المصدر المعتمد كتاب أسس المساحة المس -4

 والطوبوغرافية(

يقة التخمينية: وبهذه الحالة وعندما تصبح لدينا خبرة كبيرة جداً سنتعرف إلى نقطة مرور الخط الطر -5

الكنتوري بتخمينها وذلك بتقسيم المسافة إلى مسافات متساوية ونالحظ الفرق ثم نؤشر الخط فمثال لنفس 

 س

 ص

5.2 8.4 6.1 5.1   

9.4 8.1 7.9 

5.4 

7.4 3.5 2.9 
 د 

9.6 

6.0 

4.9 

6.3 

7.2 

5.8 3.6 

4.4 

4.3 

 م  300

4.7 
 

7.2 

5.8 4.7 
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6.9 5.6 4.2 
2.9 3.7 

2
5
0

 
 م 

3.9 

3.4 

 ب 

2.7 

5.2 

 أ 

3.7 4.6 

3.9 3.6 

3.1 

4.7 

4.0 4.0 3.2 
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سم إلى تسع  5نقسم  سم أي تسع درجات 0.9م والفرق بين النقطتين  4المثال فأن الخط الكنتوري قيمته 

 3.5م وهنا قيمة ص  4درجات ونضيف إلى القيمة الدنيا )ص( ما يكملها من الدرجات إلى ان نصل للقيمة 

 درجات من س. 4نزل م أو ن 4درجات للوصول إلى  5فنحن بحاجة إلى 

بعد ذلك نمسح كل خطوط الشبكة عد الحدود وقيم المناسيب ليبقى فقط الحدود والخطوط الكنتورية وقيمها كما 

 في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد رسم 

الخطوط بقلم 

الرصاص 

نعمل على 

م خاص بالخطوط لالخريطة ولعملية التحبير قم في لباقي المعا ون األسود أو حتى غيره لتميزها عنتحبير الخطوط بالل

 الكنتورية.

 فوائد واستعماالت الخريطة الكنتورية 

 نستفيد من الخريطة الكنتورية في العدديد من العلوم التطبيقية منها:

 إعطاء فكرة شمولية عامة عن طبيعة سطح األرض المحددة بالخريطة. -1

اط مناسيب نق ابعادالحصول على البيانات العلمية الالزمة لرسم المقاطع الطولية والعرضية وذلك بتحديد مواقع و -2

 خط المقطع المستقيم أو المنحني مع الخطوط الكنتورية. 

 طع المسافةسم مقتحديد إمكانية رؤية نقطتين ثابتتين ومعلومتي المنسوب احدهما من األخرى بدون الحاجة إلى ر -3

 الفاصلة بينهما. وهذه الميزة تفيد لغرض تحديد مواقع أبراج المراقبة لألغراض العسكرية.

رجات تخطيط طرق المواصالت وقنوات الري والصرف عن طريق التوفيق بين درجات الميل الطبيعي لألرض ود -4

 الميل للمشاريع المطلوبة. 

 تسوية وتعديل األراضي لألغراض الزراعية. -5

 د 

 م  300

 

 ج  1000:1مقياس الرسم 
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كنتوري لخط الاألنهر ومجاري الوديان وقياس مساحاتها فالحدود في هذه الحالة هي امتداد ا معرفة حدود احواض -6

 ه.المحيط، بالحوض مثالً الذي يكون منسوبه أعلى من مناسيب الخطوط الكنتورية الواقعة على جانبي

ريق رسم ة عن طالالزمحساب كميات االعمال الترابية في اعمال المشاريع المختلفة بإيجاد مقادير الحفر والردم  -7

 المقاطع.

 قياس حجوم المنخفضات الطبيعية لتحديد سعتها الخزنية. -8

 تحديد المواقع المالئمة النشاء السدود بانواعها المختلفة. -9

تخطيط  اعمالواختيار األماكن المالئمة النشاء االحياء السكنية وتخطيط الشوارع وشبكات المياه والمجاري  -10

 المدن األخرى.

 في الدراسات الجيومورفولوجية كمعرفة التركيب الجيولوجي من شكل سطح األرض، واشكالتستخدم   -11

 المنحدرات وانماط التصريف الطبيعي والنهري ومراحل التعرية وتأثيرها.

 تستخدم في الدراسات المناخية كدراسة االشعاع الشمسي والحرارة والرطوبة المطلقة.  -12

 

 

 


