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 Land Levelingتسوية وتعديل ارض  

 شامد بسام الدين الخطيب ه                                                   المحاضرة السابعة   

 المكائن المستخدمة في عمليات التسوية والتعديل

 النقاط الواجب مالحظتها عند استخدام المكائن بالتسوية 

تربة ير بناء الوتكس النسبة المئوية للرطوبة في التربة المراد تسويتها: حيث يؤدي عمل المكائن في التربة، إلى سحق -1

لتربة رطبة اكون وتطاير الغبار، عند الرطوبة المنخفضة أو القريبة من نقطة الذبول الدائم، يحصل العكس عندما ت

 .اعاقة سير المكائن جداً، سيعمل على

ي ألراضامن العجالت المطاطية في  استعمال المكائن المسرفة: من الضروري استعمال المكائن المسرفة بدال -2

مل على دك لي تعالزراعية قدر اإلمكان، وذلك كون نقاط تالمسها مع األرض قليل فيزداد الضغط على التربة وبالتا

 ر.ر مقارنة بالعجالت المسرفة، فيتوزع ثقل األرض نتيجة لزيادة التالمس على مساحة أكبالتربة أكث

إيابها في بها وثقل المكائن: حيث من الضروري جداً األخذ بنظر االعتبار ثقل المكائن المستعملة وعدد مرات ذها -3

ربة كثافة الت ى رفعينة دون غيرها إلنفس المنطقة من الحقل، إذ يعمل المرور الكثيف للمكائن الثقيلة على مناطق مع

 الظاهرة، لمناطق المرور، والتي ستعمل على تباين نمو جذور النباتات في الحقل. 

 إدارة المكائن المستخدمة في التربة

زت بعض تجاو إدارة األعمال: وتشمل اختيار انسب أنواع المكائن وأحدثها، فعادة ما تكون الموديالت األحدث قد -1

ً مثالً، أو إنها تحتوي على أجهزة التموضعيوب المكائ  GPSالمي ع العن األقدم، كاستخدام سبائك ومواد أخف وزنا

ة التسوية أجهز مما يقلل من عدد مرات المرور في إمكان معينة دون غيرها وتناسق توزيع المرور، أو احتوائها على

ً من ساعات العمل الدقيق، وكذلك اختيا  كنة وقوتهاكل مار اآلالت ذات السعة المناسبة لالليزرية التي ستقلل حتما

 الحصانية، وكذلك حساب تكاليف المكائن الثابتة والمتغيرة.

في  ن المناسبةلمكائاإدارة التشغيل: ونعني به اإلدارة الجيدة في تشغيل المكائن وبكفاءة جيدة، ويشمل أيضا استخدام  -2

لمرتبطة اخرى وليات فيما يخص الماكنة والسائق والعوامل األالمكان والزمان المناسبين، ويدخل ضمن ذلك عدة مسؤ

 وحسابات الوقت الضائع أثناء التشغيل. 

ند عوالصيانة  لوقودإدارة اإلدامة: وتخص األمور الفنية المتعلقة بالسالمة واستمرارية العمل والخدمة بما في ذلك ا -3

 التعطل.

 

 تكاليف المكائن واآلالت المستعملة

 الثابتة: وتشمل باإلضافة إلى كلف شراء المكائن أو تأجيرها ما يلي:التكاليف  -1

وبصورة  ستهلكة،االندثار أو االستهالك وهو احتياط بالنسبة لالستعمال من اجل شراء أو تأجير معدات بدل الم -أ   
 ساعة عمل. 10000ألف ساعة عمل بمعدل     15 - 8 عامة فإن عمر الماكنة 

 اإليواء )الكراجية(   -د         الضرائب     -ج    الفائدة على رأس المال.    -ب    

 لوقود. شحوم  واالزيوت وال -د  .  الوقود -ج . التصليح واإلدامة-ب . أجور العمل-تكاليف متغيرة وتشمل: أ -2

 تكاليف عامة وتشمل اإلدارة واألشراف والقرطاسية وغيرها. -3

 

 اءة المكائنالعوامل المؤثرة في كف 

 مقاومة السير: وهي مجموعة القوى الخارجية التي تقاوم التحرك على ارض مستوية وتشمل: -1

 الجهد المتغير المبذول بفعل اإلطارات والسالسل. -أ
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 .وعورته مقاومة خشونة الطريق و -ب

 مقاومة الزحلقة. -ج

وزن  شرة معمنحدر وتتناسب مبامقاومة السطح المائل: وهي القوة المبذولة لمقاومة الجذب األرضي عند صعود  -2

 الماكنة ودرجة االنحدار.

 نوع تربة الحقل المراد تسويته حيث يختلف وزن المتر المكعب الواحد من نسجة تربة ألخرى.  -3

 كفاءة السائق. -4

 ها معكفاءة السحب المحيطي: وهي قوة السحب التي تسلطها الماكنة على اإلطار والسلسة عند تماس محيط -5

 األرض. 

غلب على ة للترع: التسارع عامل يستغرق وقت ويتطلب زيادة في السحب المحيطي فإذا لم تتوفر هذه الزيادالتسا -6

 زخم الماكنة فلن تستطيع زيادة سرعتها من األدنى إلى األعلى.

 

 طرق حساب تكاليف المكائن واآلالت المستعملة في التسوية

 عنصر على حدة وجمعها. طريقة الحسابات المباشرة: ويتم ذلك بحساب تكاليف كل -1

 طريقة الجداول: وتتلخص بجمع المعلومات لكل ماكنة وتقدير كلفة العمل بها. -2

 رة منطريقة المسطرة الحسابية: وهي مصنوعة بصورة خاصة لتحوي المبادئ المستعملة في الحسابات المباش -3

ا يقاتها منهي تطبفتشمل الطرق الثالثة  التسهيل والدقة، في الوقت الحالي فان اغلب أجهزة الهاتف الذكية يمكنها ان

 تطبيق المحول.

 طريقة التخمين: وهي اختصار لبعض العوامل نتيجة للخبرة الطويلة وهي تقريبية وسريعة. -4

 

 تقييم الناحية االقتصادية

تكون كلفة ة وان هكتار لتكون العملية اقتصادي 5-3ان وحدة التسوية ضمن األرض المطلوب تسويتها يجب ان ال تزيد عن 

 تسوية وتعديل الهكتار الواحد اقل ما يمكن.

، ت مطاطيةر بعجالتقسم مكائن وآليات التسوية إلى مكائن التسوية األولية وهي البلدوزر والسكريبر والترنبول )سكريب

 ومكائن التسوية النهائية وهي كريدر والالندبلين ومكائن الحراثة 

 سوية والتعديلاآلالت المستخدمة في عملية التانواع 

: ماكنة تسوية أولية،  Bulldozerالجرافات  -1

تستخدم في دفع التربة لمسافات قصيرة وكذلك 

في عمليات القطع، يمكن استخدامه في قلع 

األشجار الكبيرة وحفر األراضي الصلبة، 

يساعد في تحميل التربة المراد نقلها لمسافات 

طويلة أو تصديرها خارج األرض المراد 

ا، كما يستخدم في دفع القاشطات تسويته

 المسرفة عندما يكون عمق القطع كبيراً. 
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: Wheal Scraperالقاشطات المدولبة )الترنبول(  -2

ماكنة تسوية أولية تستخدم في نقل التربة وفرشها 

سواًء في عمليات القطع أو الردم من خالل سكين 

قطع في منتصف الماكنة، يعلوها خزان لخزن التربة 

 تعتمد سعته على حجم االلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Track Scraperالقاشطات المسرفة )السكريبر(  -3

اشطات المدولبة ماكنة تسوية أولية ولها نفس عمل الق

عدا إنها تتحرك على سرفة مما يعطيها أفضلية من 

حيث تأثيرها على رص التربة كما يجعلها اقل 

عرضة الن تعلق في الوحل أو التغريز في التربة إال 

 إنها أبطأ في الحركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

: من Land Graderاله تدريج األرض )الكريدر(  -4

آليات التسوية النهائية تستخدم 

ع التربة لعمليات في دف

 التسوية الدقيقة. 
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من اليات التسوية النهائية تستخدم في نقل : Landplaneالمعدالت  -5

التربة للتسوية الدقيقة وهي أما ان تكون متحركة ذاتياً )جزء من الية( 

 أو تكون مسحوبة بالساحبات الزراعية.

 

 

 

 

وهي مكائن متعددة  Tractor:الساحبات الزراعية  -6

األغراض فقد تستعمل لسحب المعدالت أو في عمليات 

الحراثة وكذلك قد تستعمل في نقل التربة إلى جانب 

سيارات الحمل لنقل التربة لمسافات متوسطة البعد أو 

لتصدير واستيراد التربة الزائدة خارج األرض المراد 

 تسويتها إذا اقتضت الحاجة. 

 

 

 

 

حسابات  

ة إنتاجي

األليات 

 ومدة إنجاز العمل 
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يحتاج المهندسون العاملين على مشاريع التعديل والتسوية إلى تخمين عدد اآلليات والمدة الالزمة إلنجاز عمليات التعديل 

والتسوية بهدف جدولة زمنية إلنجاز المشاريع، لغرض تحديد ذلك البد من تخمين إنتاجية المعدات المستخدمة، أي تحديد 

بد من تخمين إنتاجية المعدات المستخدمة، أي تحديد عدد األمتار المكعبة أو المساحة المسواة التي تنجزها كل ذلك ال 

واحدة من هذه المعدات في اليوم الواحد. من المعلوم ان إنتاجية المعدات تختلف باختالف حجومها وقدرتها الحصانية 

Horse Power  ومنشأها والظروف التشغيلية والبيئية عند العمل وعوامل أخرى، ان للظروف البيئية تأثير مهم في

إنتاجية المعدات، فعدد األمتار المكعبة 

التي تنتجها نفس االله في مكان معين 

يختلف عن األمتار المكعبة التي تنتجها في 

مكان أخر ظروفها البيئية تختلف عن 

تلف إنتاجية المعدات المكان األول، كما تخ

في الموقع الواحد خالل أشهر السنة نتيجة 

الختالف الظروف الجوية من شهر ألخر، 

يمكن رسم نحنى بياني يوضح المعدل 

اليومي للعمل الذي تندزه المعدات خالل 

اشهر السنة، الشكل أدناه يوضح تغاير 

إنتاجية احد السكريبرات خالل اشهر 

ة الماكنة السنة، إذ يالحظ ان إنتاجي

 تنخفض في األشهر الحارة والباردة من السنة بينما تزداد في األشهر المعتدلة. 

اعتمدت المؤسسة العامة للتربة واستصالح األراضي معدالت إنتاجية المكائن المستخدمة في عمليات التسوية في العراق 

 والتعديل كما مبينة في الجدول المجاور:

فيما يخص عدد البلدوزرات الالزمة إلنجاز العمل يتم زيادة عددها عن العدد 

المطلوب على انه مساًو لربع  المحسوب وفقاً للجدول، إذ غالباً ما يعتمد حساب العدد

(، وذلك لكون البلدوزرات قد 4عدد السكريبرات )أي عدد السكريبرات مقسوما على 

تستخدم في دفع السكريبرات كما موضح في الصور أعاله، أي ان الحساب يفترض 

 . 1-. يوم3م 50إنتاجية 

 

 

 حساب مدة إنجاز العمل 

ابية، رية والترصف المطوالرسمية، وكذلك أثناء أيام صيانة المعدات وأيام العوالكون العمل يتوقف أثناء العطل األسبوعية 

 ختلف أيامها، وتمع توقف حدوث أعطال في اآلليات، لذلك فإن عدد أيام العمل خالل السنة يكون اقل من عدد السنة نفس

دي إلى روف تؤظرية وترابية، أو العمل خالل السنة من بلد ألخر باختالف العطل الرسمية والمناخ فيها من عواصف مط

 توقف العمل كإيقاف التمويل المالي أو ألسباب مجتمعية.

يوم، بافتراض ان عدد أيام العطل  200اعتمد مهندسو مؤسسة التربة واستصالح األراضي ان عدد أيام العمل السنوية هي 

يوم، عدد أيام إدامة  16عطل الرسمية هي يوم، وعدد أيام ال 52يوم موزعة على أساس ان عدد أيام الجمع هي  165هي 

يوم، أما التوقف بسبب  53يوم مفترضين إدامة دورية للمعدات كل أسبوعين، التوقف بسبب الظروف الجوية  26المعدات 

 %.5يوم حسبت على أساس األعطال المسموح بها خالل السنة بما يعادل  18األعطال الميكانيكية للمعدات 

صافي اإلنتاجية  نوع الماكنة 

 اليومية 

 1-. يوم3م  200 سكريبر

 1-. يوم3م 80 بلدوزر

-هكتار. يوم 2.5 ماكنة حراثة

1 

 1-هكتار. يوم 2 كريدر

-هكتار. يوم 3.1 الندبلين

1 
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 منهاج العمل 

 منهاج زمني لعملية التعديل والتسوية يتطلب معرفة العوامل المحددة للعملية وهي: ان عمل

 كمية العمل )مساحة العمل ومكعبات الحفر والردم( -1

 المدة الزمنية إلنجاز العمل )مفتوحة أم محددة( -2

 عدد المكائن الالزمة إلنجاز العمل وتوفرها. -3

لعمل مج زمني لد برناان العوامل الثالث أعاله مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وكل منها يعتمد على األخر، فلغرض تحدي 

لمثال انورد  يجب ان يعرف اثنين من هذه العوامل ليحسب منها العامل الثالث، ولغرض توضيح كيفية إجراء الحسابات

 أدناه: 

لهكتار الواحد لهكتار، على أساس ان متوسطات مكعبات التعديل والتسوية  1500ـ طلب منك إجراء عملية تسوية ل \مثال

 وعلى أساس ان تنفذ العملية في عام واحد، المطلوب تحديد عدد المكائن وأنواعها.  1-. ه3م 360

 الحل

 3م 540000=  360*1500لحساب عدد مكائن التسوية األولية نحسب عدد األمتار المكعبة والتي تساوي 

 عدد أيام العمل السنوية( × )معدل اإلنتاج  \عدد السكريبرات الالزمة = المكعبات المطلوبة 

 سكريبر 14( = 200×200)\540000=                          

 بلدوزر  4 ≈ 3.5=  4\14عدد البلدوزرات هو ربع عدد السكريبر = 

 لحساب عدد مكائن التسوية النهائية 

 ساحبة 3( = 200×2.5)\1500عدد أيام العمل السنوية( = × )معدل إنتاج الماكنة  \حة الكلية عدد الساحبات = المسا

 كريدر   4 ≈ 3.75( = 200×2)\1500عدد الكريدرات = 

 الند بلين        3 ≈ 2.4( = 200×3.1)\1500عدد المعدالت= 

 ية إلنجازالكاف لمعدات وأردت معرفة المدةوأحيانا قد تكون عملية الحساب معاكسة وذلك إذا كان عندك عدد معين من ا

لشهري المعدل االعمل. ان رسم منحنى اإلنتاجية لكل معدة ستعطي مقدار االنحراف بسبب الظروف المناخية وغيرها عن 

وذلك برسم  ، بينما يمكن رسم المنحني التجميعي1-ه. شهر 125=  12\1500=  12\لإلنتاج والذي = المساحة الكلية 

ي ول والثانهر األشهر األول أما الشهر األول ومجموع الشهرين األول والثاني أمام الشهر الثاني ومجموع الشإنتاج ال

 شهراً. 12والثالث أمام الثالث وهكذا لـ 

 بلدوزر، كم من الوقت يلزم إلنجاز العمل للمثال أعاله.  6سكريبرات و 10لدى أحد المقاولين  \مثال

 الحل

 بلدوزر فقط وهذا ضمن إمكانية المقاول 3حتاج إلى فإننا ن 1:4حسب نسبة 

 1-. يوم3م 240=  3×80،        إنتاج البلدوزرات الثالث = 1-. يوم3م 2000= 10×200إنتاج السكريبرات كلها = 

 2240\540000ي = اإلنتاج الكل \،      فالمدة الزمنية = المساحة الكلية 1-. يوم3م 2240اإلنتاج الكلي لألليتين = 

 سنة يام اليوم فعلي أي ان المدة الزمنية إلنهاء المشروع ستكون كنسبة وتناسب بين العمل الفعلي إلى أ 241= 

 السنة االعتيادية              السنة الفعلية

 يوم  440=  200\365×241× = أي ان                 200                      365    

 شهر. 2.5شهر أو سنه و 14.5أو ما يعادل                  241 ×                           

 

هكتار احسب عدد األليات \3م 500هكتار وان معدل مكعبات التسوية هي بحدود  2000مثال إذا كانت مساحة األرض 

 الالزمة إلنجاز العمل في مدة ستة أشهر.  
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 يوم عمل فعلية 100اشهر هذا يعني  6الحل: بما ان المدة المطلوب إنجازها هي 

 3م 1000000=500×2000مكعبات التسوية الكلية = 

 عدد أيام العمل( × )معدل اإلنتاج  \عدد المكائن = المكعبات المطلوبة 

 بلدوزر 13 ≈ 12.5=  4\50سكريبر، عدد البلدوزرات =  50( = 100×200)\1000000عدد السكريبرات = 

 عدد أيام العمل( × )معدل اإلنتاج  \عدد المكائن = المساحة 

 كريدر 10(= 100*2)\2000ساحبة، عدد الكريدرات=  8( = 100×2.5)\2000عدد الساحبات = 

 الند بلين 7أي  6.4(= 100*3.1)\2000عدد الالند بلين = 

 

نية الالزمة معدالت، احسب المدة الزم 4كريدر و 5ساحبات و 4بلدوزرات و 5سكريبر و 18إذا كان في مؤسستك  \مثال

 . 1-. ه3م 400هكتار وبمعدل مكعبات تسوية مساًو لـ  2500كمال تعديل وتسوية إل

 الحل 

  3م1000000=400×2500مجموع مكعبات التسوية = 

 لمتوفرة( عدد المكائن ا× )إنتاجية الماكنة  \عدد أيام العمل المطلوبة للتسوية األولية = مكعبات التسوية 

 يوم 278(= 18×200)\1000000بالنسبة للسكريبرات = 

 ( عدد المكائن المتوفرة× )إنتاجية الماكنة  \عدد أيام العمل المطلوبة للتسوية الثانوية= المساحة 

 يوم، 250(= 5×2)\2500يوم، الكريدر=  250( = 4×2.5)\ 2500بالنسبة للساحبات = 

 يوم  200( = 4×  3.1)/2500الالندبلين = 

 

لدوزر ر وان البلسكريبلبلدوزر لم تحسب، في الحقيقة ان عمليات التعديل تعتمد على ايالحظ ان عدد األيام الالزمة لعمل ا

لية زمنية الكمدة الماكنة مساعدة إما بدفع السكريبر أو بقطع المرتفعات أمام السكريبر أو ردم المنخفضات، لذا فإن ال

 يوم  278ستعتمد على أعلى مدة عمل فعلي للمعدات وهي 

 

 السنة الفعلية             السنة االعتيادية 

    365                      200                 

                            ×278                  

 

 يوم. 27شهر و 4شهر أو سنه و 16.9يوم أو ما يعادل  508=  200\365×278× = أي ان 


