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 Land Levelingتسوية وتعديل ارض  

 لخطيب هشامد بسام الدين ا                                                     المحاضرة الثامنة        

 التوصيات الخاصة باختيار المكائن في عملية التسوية

 80ن عربة تزيد نقل ات ان السكريبر هي الماكنة االساسية المستعملة في عملية التسوية والتعديل ، اذ يتم بواسطتها -1   

متر  50ن تقل ع % من مجموع مكعبات االتربة في االرض المراد تسويتها ويستعمل السكريبر في نقل االتربة لمسافة ال

وال  متر 100ن عكريبر بعجالت مطاطية( فيستعمل لنقل اتربة لمسافة ال تقل متر ، اما الترنبول )س 200وال تزيد عن 

 متر ،اذ ان ازدياد مسافة النقل عن هذه الحدود يؤدي الى زيادة الكلفة. 500تزيد عن 

 ياتي البلدوزر بالدرجة الثانية بعد السكريبر في حالتين : -2

ع عن هذه المسافة فان م واذا زاد الدف 50م وال تزيد عن  10ازاحة او قطع االتربة لمسافة ال تقل عن  في حالة دفع اة -أ

 الكلفة تزداد.

 يستعمل لدفع السكريبر عندما تكون مقاومة االرض للقطع عالية واذا كان عمق القطع كبير. -ب

 . 4:  1 كنسبة نسبة البلدوزرات الى السكريبر عند اختيار وتجهيز مكائن التعديل االولي للمشاريع يجب ان تكون -3

 

 انتاجية مكائن التسوية والتعديل 

 والبلدوزر كوماتسو .  T-100( منحنى االنتاجية ومنحنى الكلفة للبلدوزر الروسي 1يوضح شكل )      

 والترنبول . T – 100( منحنى االنتاجية ومنحنى الكلفة للسكريبر 2يوضح شكل )  

 االشكال االتي :يتضح من 

 ان االنتاجية للماكنة تقل كلما زادت مسافة نقل االنربة . -1

 يزداد سعر نقل المتر المكعب من االتربة بزيادة مسافة النقل . -2

عر نقل ويزداد س نتاجيةنقطة تالقي منحنى الكلفة مع منحنى االنتاجية تسمى النقطة الحرجة حيث بعد هذه النقطة تقل اال -3

 المكعب من االتربة وتكون العملية غير اقتصادية .المتر 

 

 تهااالراضي الزراعية بعد تسويادارة  

 للحفاظ على انتاجية عالية لالرض بعد تسويتها يجب عمل االتي :    

 يفضل استعمال المعدلة )االندبلين( بصورة دورية كاحدى عمليات الخدمة الزراعية . -1

 صحيحة والمناسبة .اعطاء االحتياجات المائية ال -2

 .لتربة الزراعة الكثيفة للمحاصيل وعلى طول فيترة السنة للتقليل من تاثير الماء والهواء على تعرية ا -3

 يقسم الحقل الى الواح صغيرة لتقليل عمليات انجراف التربة . -4

 استعمال المغطيات . -5



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 حسابات إنتاجية األليات ومدة إنجاز العمل 

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 

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

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

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

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 

المكان األول، كما تختلف إنتاجية المعدات 

في الموقع الواحد خالل أشهر السنة نتيجة 

الظروف الجوية من شهر ألخر،  الختالف

يمكن رسم نحنى بياني يوضح المعدل 

اليومي للعمل الذي تندزه المعدات خالل 

اشهر السنة، الشكل أدناه يوضح تغاير 

إنتاجية احد السكريبرات خالل اشهر 

السنة، إذ يالحظ ان إنتاجية الماكنة 

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

رابية، طرية والتصف الملكون العمل يتوقف أثناء العطل األسبوعية والرسمية، وكذلك أثناء أيام صيانة المعدات وأيام العوا

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

دي إلى روف تؤظن بلد ألخر باختالف العطل الرسمية والمناخ فيها من عواصف مطرية وترابية، أو العمل خالل السنة م

 توقف العمل كإيقاف التمويل المالي أو ألسباب مجتمعية.

 منهاج العمل 

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

 العمل ومكعبات الحفر والردم(كمية العمل )مساحة  -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 

عمال عينة باستساحة ممفمثال طلبت المدة الزمنية النجاز  مل ليحسب منها العامل الثالث،يجب ان يعرف اثنين من هذه العوا

 . عدد معين من المكائن او لديك عدد مكائن ثابتة بالمشروع خالل سنة فما المساحة التي يمكن انجازها

 سنتطرق لكل عامل على انفراد :

 المدة الزمنية : -1

يوم من  200علية بالعمل ،ففي العراق عدد ايام العمل الفعلية التي يمكن العمل بها هي ب المدة الزمنية الفيجب ان تحس   

 \يوم(.وهذه حسبت كاالتي :365العدد الكلي اليام السنة )
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يوم،  16ية هي يوم، وعدد أيام العطل الرسم 52يوم موزعة على أساس ان عدد أيام الجمع هي  165عدد أيام العطل هي 

ما أيوم،  53جوية يوم مفترضين إدامة دورية للمعدات كل أسبوعين، التوقف بسبب الظروف ال 26معدات عدد أيام إدامة ال

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

 عدد المكائن : -2

ب لساعة(تحسو في المكائن )سعة الماكنة للعمل أي مقدار العمل اليومي الحساب العمل يجب معرفة معدالت االداء لهذه ا

ا هي لتصنيع عماي بلد هذه من جداول ملحقة بكل ماكنة مع االخذ بنظر االعتبار الظروف القياسية التي تعمل بها الماكنة ف

 في ظروف العراق فان السعة سوف تختلف تبعا الختالف هذه الظروف .

 كاالتي : 1978ربة معدالت االداء للمكائن العاملة في التعديل والتسوية والمعتمدة عام حسبت في مؤسسة الت

 

 

 

 

 

 

 

 المساحة : -3

تي لمكائن الاب عدد يعتمد ما ينجز من مساحة على عدد المكائن والمدة الزمنية فمثال تحدد المساحة التي ستنجز والمطلو

 تكفي لتسويتها خالل مدة معينة .

 ولغرض توضيح كيفية إجراء الحسابات نورد المثال أدناه:  

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

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

 الحل

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

 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 = 

 ية النهائية لحساب عدد مكائن التسو

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

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

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

 نوع الماكنة 
 يوم/3م االنتاج اليومي

 صافي اإلنتاجية اليومية 

 سكريبر
240 

 1-. يوم3م  200

 بلدوزر
100 

 1-. يوم3م 80

 ماكنة حراثة
 دونم 12

 1-. يومدونم 10

 كريدر
 دونم 10

 1-. يومدونم 8

 الندبلين
 دونم 15

 1-هكتار. يوم 12
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ة إلنجاز الكافي وذلك إذا كان عندك عدد معين من المعدات وأردت معرفة المدةوأحيانا قد تكون عملية الحساب معاكسة 

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

وذلك برسم  حني التجميعي، بينما يمكن رسم المن1-ه. شهر 125=  12\1500=  12\لإلنتاج والذي = المساحة الكلية 

ي ول والثانهر األإنتاج الشهر األول أما الشهر األول ومجموع الشهرين األول والثاني أمام الشهر الثاني ومجموع الش

 شهراً. 12والثالث أمام الثالث وهكذا لـ 

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

 الحل

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

 ،     1-. يوم3م 2000= 10×200إنتاج السكريبرات كلها = 

 1-. يوم3م 240=  3×80إنتاج البلدوزرات الثالث =    

 ،  1-. يوم3م 2240اإلنتاج الكلي لألليتين = 

 2240\540000اإلنتاج الكلي =  \فالمدة الزمنية = المساحة الكلية     

 لسنة الى أيام يوم فعلي أي ان المدة الزمنية إلنهاء المشروع ستكون كنسبة وتناسب بين العمل الفعلي إ 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×                            

 

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

 الالزمة إلنجاز العمل في مدة ستة أشهر.  

 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 = 

 نالند بلي 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  2500إلكمال تعديل وتسوية 

 الحل 

  3م1000000=400×2500مجموع مكعبات التسوية = 

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

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

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

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

 يوم  200( = 4×  3.1)/2500الالندبلين = 
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لدوزر ر وان البلسكريبيالحظ ان عدد األيام الالزمة لعمل البلدوزر لم تحسب، في الحقيقة ان عمليات التعديل تعتمد على ا

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

 يوم  278ستعتمد على أعلى مدة عمل فعلي للمعدات وهي 

 

 السنة االعتيادية              السنة الفعلية

    365                      200                 

                            ×278                  

 

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