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بناءًا على توجیھات األستاذ المشرف على المشروع و بموافقة جمیع أعضاء اللجنة الممتحنة  تم تقدیم ھذا 
التكنولوجیا للوفاء الجزئي بمتطلبات الدائرة المدنیة و المعماریة في كلیة الھندسة و ةالمشروع إلى دائرة الھندس

سلدرجة البكالوریو

توقیع رئیس الدائرةتوقیع مشرف المشروع

:اإلسم:                                                              اإلسم

الممتحنةتوقیع اللجنة 
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بسم اهللا الرمحن الرحیم
قل هل یستوي الذین (

یعلمون والذین ال 
إمنا یتذكر یعلمون

)أولوا األلبب
صدق اهللا العظیم

).٩(اآلیة ........سورة الزمر 

اإلھداء

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم...  إلى الرحمة المھداة في زمن الظلم والظلمات 
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علماؤنا األجالء...إلى ورثة األنبیاء بعلمھم 

إلى كل عاشق للعلم، وكل محب للھندسة، ویراھا ملموسة كما یرى الشمس في وضح النھار

فأسسْت في نفسي األصول وغرست في قلبي القواعد..... أریدك أن تكون: ي یومًا التي قالت لإلى أمي الحنونة

إلى إخوتي وأخواتي وأصدقائي ومن شاركني حیاتي، إلى أبي العزیز الذي أعطاني فكره ومنحني قلبھ

یا أبطال المعاناة خلف القضبان............... لكم یا كل الصامدین في خنادقكم

)شھداء األمة(دمائھم كل الدروب لیوصلونا إلى طریق الحریة إلى من سطروا ب

)معلمي األفاضل(لكم أیھا الكوادر العاملین بصمت وأمانة 

ولك أیھا الفالح المثابر.................. لك أیھا القارئ 

لكل غصٍن وحبة قمح...................... لكل أٍم وأخٍت  

لكل شریٍف في ھذه األرض.................... ...لكل ذرة تراٍب 

إلیھم جمیعًا نھدي ھذا العمل

فریق العمل                                                                 

الشكر والتقدیر

فالشكر والفضل هللا )) ولئن شكرمت ألزیدنكم (( یقول تعاىل 
..هذا عزوجل على أن یسر لنا عملنا
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ویقول 
من ال یشكر الناس ال یشكر (( رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

))اهللا
من سویداء القلوب ومن بریق العیون ومن عبق الریاحني 
ومسك اجلنان نتقدم بالشكر اجلزیل  وفائق احلب والتقدیر 

....واإلحرتام  إىل كل من
احلبیبة جامعة  بولیتكنك فلسطني إدارة وهیئة جامعيت 

تدریسیة وموظفني  والذین كانوا لنا منارة العلم والعمل
وخنص بذلك دائرة اهلندسة املدنیة ممثلة برئیسها األستاذ 

.املهندس خلیل كرامة احملرتم 
وبكل احلب والوفاء ألهل الفضل واخلري نتقدم جبزیل الشكر 

دس مصعب شاهني  ملا قدمه لناوالعرفان  لألستاذ املهن
.هذا املشروعوعون يف من توجیه وإرشاد

وبفیض من مشاعر احلب و التقدیر نتقدم بالشكر إىل 
واىل لیاء الزیر واملهندسة عالدكتور نبیل اجلوالني احملرتم  

وأخوات سواء كل من قدم لنا املساعدة والعون إخوة 
مبشاركتنا يف جهدنا مباشرة أو بكلمة طیبة أو بدعوة 

وخنص بالذكر الزمالء حممد داوودصادقة يف ظهر الغیب
ملا بذلوه من جهد يف السعديوطارق وناصر البكري 

.سبیل إجناز هذا العمل 
.هم يف اجناز هذا العملواىل كل من سا

عملفریق ال

عنوان المشروع

)الثاني الحاووز(دراسة وتصمیم شارع بئر السبع 

:مجموعة العمل 

قطوش  خلیلمحامید                                 مأمونأحمدعبد الملك
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ھیكل عبد العزیز أبوودیععرام  أبوإبراھیممحمد

:   المشرف

مصعب شاھین. م

لخصالم
وقد تم ،)الثاني الحاووزالجزء الواقع في منطقة (المشروع عبارة عن دراسة وتصمیم شارع بئر السبع 

وعلى ،ألنھ یخدم منطقة تعتبر متنفسا لمدینة الخلیلإختیار ھذا المشروع لما لھ من أھمیة حیویة في تلك المنطقة 

الرغم من ھذه األھمیة التي یحتلھا الشارع إال انھ یوجد بھ العدید من المشاكل والتي تتمثل بالتصمیم الھندسي وعدم 

،وغیرھا من عناصر التصمیم الناقصةوبنیة تحتیة وتجمع میاه األمطار توفر التخطیط المناسب لھ من ممررات مشاه 

أي وتصمیمبدراسة ندسیة والمواصفات الفنیة الواجب إتباعھا عند القیام حیث یشكل ھذا المشروع تطبیقا للمفاھیم الھ

.طریق

لعمل المیداني والعمل المكتبي ، اجانبین رئیسیان وھما تعتمد علىسوف ن الطریقة التي ستتبع في ھذا المشروعإ

)بتداء بالعمل المیداني الذي سیتم من خاللھ عمل مضلعإ Traverse)بطھ باإلحداثیات القطریة الفلسطینیة یتم ر

واخذ مناسیب ومحطات على طول الشارع من اجل رسم ، ومن ثم عمل مخطط تفصیلي للشارع  كامللبشكوتصحیحھ 

أماوغیرھا، والصرف الصحي والدوارالمقاطع الطولیة والعرضیة لھ وما یتطلبھ من أمور أخرى مثل تصمیم التقاطعات

المواصفات العالمیة وذلك باالعتماد على، ھذا المشروعإلتمامبعمل التصمیم والحسابات الالزمة العمل المكتبي فیتمثل

AASHTO(للتصمیم  Autodiskمثلمجموعھ من البرامج المساحیةوعلى )2004 landArcGIS, Civil3D,.

Abstract

Project Name

Study And Design Beer AL-Saba`a Road

Prepared By:
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Abd-Elmalik Mahameid        Mamoon Qattoush

Mohammad Abu-Eram         Wadea Abu-Haikal

Supervisor:

Eng. Musab Shaheen

Abstract:

The goal of this project is the analysis and redesign of the existing Beer Al-Saba Street
in the city of Hebron. The choice of the location was motivated by vital importance of the
street, which plays an important role in the distribution of traffic inside the city. The existing
street suffers from serious design problems including poor planning and intersection design,
lack of sidewalks, deterioration of the old infrastructure and rain water and sewage systems.
This project will be built around the application engineering and design standards required
for such a study and the redesign of the street.
The work on this project will include two main parts; the field work and the office work.
Starting with the field work; a traverse referenced to the Palestinian (1923) coordinates will
be set out around the area under investigation. This traverse -after all the necessary
corrections- will be used to create a detailed plan of the existing street. The second part of the
field work will include a detailed study of the levels and elevations of the street to create
longitudinal and transverse cross sections. Other relevant features, like the design of the
circle and intersections in addition to the sewer and rain water drainage systems will be
studied as well.
The office work will include all the calculations and designs that conform to the American
Association of State and Highway Transportation Officials (AASHTO 2004) design code and
several computer programs like, ArcGIS, Civil3D and Autodesk land.
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ولالفصل األ

المقدمة

-:نظرة عامة١-١

فتح الطریق فیھا، ودراسة المنطقة طبوغرافیا وجیولوجیا، رادیعالج علم الطرق موضوع مسح المنطقة الم

صل بین المدن أو بین األقطار المتجاورة، و إعداد التصامیم ودراسة المواد وخواصھا سواء أكانت ھذه الطرق ت

أو تصل بین المدن والقرى أو بین القرى نفسھا، أو كانت توصل إلى المناطق السیاحیة والزراعیة وغیرھا 

للوصول إلى التصمیم الھندسي المناسب للطریق حیث یعرف التصمیم الھندسي للطریق على أنھ عملیة إیجاد 

رتیب العناصر المرئیة للطریق مثل المسار ومسافات الرؤیة والعروض األبعاد الھندسیة لكل طریق وت

.الخ..والدوارواالنحدارات

وحتى نتمكن من تحدید السرعة التصمیمیة واالنحدار الحاكم بعد موازنة بعض العوامل مثل أھمیة الطریق 

ایة من تصنیف الطرق من حیث ال بد في البد، وتقدیر حجم وخصائص المرور والتضاریس والتكلفة الممكنة

وتعتبر السرعة التصمیمیة واالنحدار الحاكم ھما بدورھما القاعدة . كونھا طرقًا رئیسیة أو فرعیة أو محلیة

األساسیة لوضع الحدود الدنیا القیاسیة لكل من التخطیط الرأسي واألفقي للطریق وبعد ذلك یستطیع المصمم أن 

ثم تأتى مرحلة تفاصیل . أجل التوصل إلى مسقط أفقي وقطاع طولي للطریقیطوع ھذه الحدود أو أعلى منھا من

.األبعاد الھندسیة للتقاطعات ذات المستوى الواحد أو المستویات المتعددة ولطرق الخدمة ولغیرھا من المالمح

محور ویبین علم الطرق أسس تخطیط الطرق حیث یطلق لفظ التخطیط عادة على عملیة اختیار وتوقیع

منحنیات (واألجزاء المنحنیة ) المماس (والتخطیط األفقي یشمل األجزاء األفقیة . مسار الطریق على الطبیعة

.أما التخطیط الرأسي فیشمل االنحدارات والمنحنیات الرأسیة). أفقیة 

مقاییس وأخیرًا البد من تحدید تفاصیل العالمات والخطوط وإشارات المرور إن وجدت وغیرھا من

ویمكن الوصول إلى طریق ال یسبب حوادث ویحقق االنسیاب السلس بجعل جمیع عناصر . التحكم في المرور

.الطریق تتمشى مع توقعات السائقین بتجنب التغیرات المفاجئة في مواصفات التصمیم
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-:مدینة الخلیلنبذة تاریخیة عن ٢-١

ن     الخلیل واحدة من أقدم المدن في فلسطی ر م ى أكث ا إل یالد ،    ٦٠٠٠ن والعالم ، ویعود تاریخھ ل الم نة قب س

طین ،        ٤٠٠٠ویعتقد أنھ منذ حوالي سنة  ى فلس ة إل رة العربی ن الجزی ة م ة كنعانی قبل المیالد ھاجرت قبائل عربی

ة ع           رى الواقع ذه الق ن ھ ع م ج أرب م دم ة ت رة الحق ي فت ى  وبنت عددا من القرى والبلدات في منطقة الخلیل ، وف ل

.تالل الخلیل لتشكل معا مدینة ذات نظام سیاسي واجتماعي واحد 

ا            ذا م دھا ، وھ د توحی ا بع ارا ملحوظ رت ازدھ ا ، وازدھ زا لھ دة مرك اتخذت المدینة الموحدة من تل الرمی

ذ  . بقایا األسوار واألبراج والبوابات على تل الرمیدة ومناطق المدینة األخرى یشیر إلیھ  ان ھ بب   ربما ك و الس ا ھ

ا   " قریة أربع"في تسمیة المدینة الكنعانیة من العصر البرونزي باسم  بب وقوعھ وتعني بلدة األربعة ، أو ربما بس

ل اهللا ،          الم خلی ھ الس راھیم علی ى إب بة إل میة نس دیق ، والتس ي الص ة تعن ل بالعربی ة خلی الل ، وكلم ة ت ى أربع عل

د عر  ذا وق ریم ، ھ رآن الك ي الق ا ورد ف ب م ا  بحس ة ومنھ ور المختلف ي العص رى ف ماء أخ دة أس ل بع ت الخلی : ف

.مطالون ، كاستیلوم ، ممرا و حبرون 

كم جنوبي بیت لحم ، وتظھر على جانبي ٢٧كم جنوبي القدس ، و٣٧تقع مدینة الخلیل على مسافة 

صوبة وإنتاجیة ھذه الطریق المؤدي من الخلیل إلى بیت لحم الریف الفلسطیني الجمیل الذي یشھد على خ

األراضي التي تنتشر بھا كروم العنب الوفیرة ، واألشجار المثمرة األخرى مما یضفي علیھا سحرا خاصة ، 

تبلغ . وأھم ما تنتجھ ھذه الكروم ھو العنب الخلیلي ذو الطعم الممیز الذي تشتھر بھ المدینة والقرى المجاورة 

.من أراضي الضفة% ١٦.٦، وتبلغ نسبة المحافظة ٢كم٢٢.٨، ومساحة المدینة ٢كم٩٩٧مساحة المحافظة 

-:فكرة المشروع٣-١

، و الذي الثانيتشتمل فكرة المشروع على دراسة و تصمیم طریق بئر السبع والمعروف بطریق الحاووز

موذجي لھذا متر تقریبا ، و نھدف من وراء ھذا العمل وضع تصمیم ن١٥٠٠ھو عبارة عن طریق معبد بطول 

الطریق، باإلضافة الى تصمیم الدوار و اإلھتمام قدر اإلمكان بجمیع عناصر الطریق من حیث التخطیط األفقي،  

وكذلك عمل المیول ،)Superelevation(والتخطیط الرأسي، و یشمل الرفع الجانبي للطریق الذي یعرف بإسم 

ومن ثم تصمیم القطاعات العرضیة وتحدید ، فصل الشتاءالجانبیة واألقنیة الجانبیة لتصریف میاه األمطار في 

.واإلنارة والدوار اة والجزر الوسطیة واألكتاف وأرصفة المشعرض الرصف



٣

بشكل عام نھدف من وراء ھذا المشروع الوصول إلى طریق آمن ال یسبب الحوادث، و یحقق اإلنسیاب و

عات السائقین بتجنب التغیرات المفاجئة في مواصفات السلس بجعل جمیع عناصر الطریق تتماشى مع توق

.التصمیم، ویحقق الراحة للسائقین والمسافرین وكذلك یعطي قیمة جمالیة وحضاریة للمنطقة

-:منطقة المشروع٤-١

قعة ما تحدیدا في المنطقة الوا،لمدینة الخلیل في منطقة الحاووز الثانيتقع ھذه الطریق في الجنوب الغربي

ات  "بین دوار التحریر ومسجد حمزة مرورا ب  یة للبن دة  "و " مدرسة غرناطة األساس ة زاھ ول   "كورب غ ط و یبل

والي  ق ح والي ١٥٠٠الطری ھ ح ق با م٢١م وعرض ذه الطری ات ھ زدحم جنب ث ت ال  أل، حی كنیة والمح ة الس بنی

: الصورة التالیة تظھر منطقة المشروعو، التجاریة

)١- ١(شكل 
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-:ھیكلیة المشروع٥-١

:تم تقسیم البحث لیشتمل على عدة فصول كالتالي

األھمیة، األھداف، طریقة البحث، ضوع البحثیحتوي على المقدمة التي توضح مو: الفصل األول ،

.والجدول الزمني للمشروع، ھیكلیة البحث، العوائق والصعوبات، األجھزة المستخدمة

والمضلعاتالمساحیةاألعمال : الفصل الثاني.

للطریقالتصمیم الھندسي:الفصل الثالث.

 األخطاء الھندسیة في الطریق :الرابعالفصل.

 المروریةاإلشاراتالعالمات و:الخامسالفصل.

حساب المساحات والحجوم : الفصل السادس.

تكلفة المشروع :لسابعالفصل ا.

 النتائج والتوصیات : الثامنالفصل.

-:میة المشروعأھداف وأھ٦-١

.نیة التي یمر فیھا الشارع وذلك لجعل المنطقة حیویة ومتطورة أكثر خدمة المنطقة السك-١

زمة ات المشاة واإلشارات المروریة الالتوفیر سبل األمان على الشارع وذلك بتوفیر األرصفة وممر-٢

.للشارع إن أمكن 

.للطریق الجانبیةالمیولالحد من مشكلھ میاه األمطار وذلك عن طریق تصمیم-٣

.وأھمیتھ في الطریقدراسة الدوار القائم والبدائل المقترحة -٤

-:طریقة البحث٧-١

من الموضوععنواالستفسار) دراسة وتصمیم شارع  بئر السبع(بتحدید موضوع البحث القیام

.مثل بلدیة الخلیلصةتالجھات المخالمشرف و

 ستطالعیة للموقع وأخذ فكره كاملة عن طبیعة المشروع إارة بزیالقیامتحدید منطقة العمل ومن ثم

. والمشاكل المتعلقة بھ والتفاصیل الھامة للتصمیم والتنفیذ من أجل الحصول على أفضل وأدق النتائج



٥

 في ھذا  المشروعمنھااالستفادةعن المراجع والمصادر التي یمكن بالبحث في المكتبةالبدء.

یداني  مبتدئین بعمل المضلعالقیام بتنفیذ العمل الم)Traverse  (من األخطاء للطریق وتصحیحھ

الحصول على جل وذلك من أ) Adjustment by Least Squares(طریقة المربعات باستخدام

. المساحي أعلى دقة في العمل 

من حیث من اجل التعرف على القوانین المتبعة قي التخطیط والتصمیم القیام بزیارة لبلدیة الخلیل

من عناصر التصمیم السرعة القصوى للمرور وعرض الحارة واإلرتدادات واألرصفة وغیرھا

.للطریق

 ة مع مراعاالمقدمة والشروط الواجب توفرھا في األصولمراعیًا مقدمة المشروعالبدء بكتابة

.بنصیحـتھ ورأیھمراجعة المشرف واألخذ 

 مشروع التخرج بكتابة مرار في عملیة التصمیم والبدءیتم االستوتسلیمھا المقدمةمن اإلنھاءبعد

النتائجواستخالصحیث نبدأ أوال بالقراءة حسب األنظمة المتبعة في جامعة بولیتكنك فلسطین، 

.مناسبالمراجع وصیاغتھا وترتیبھـا بشكل ثممن عملیة التصمیم ومنةوالمعلومات المفید

- :العوائق والصعوبات٨-١

. أمام محالتھم التجاریة العمل المساحيمنفریق العملواطنین في بعض األحیانالممنع بعض-١

.ھ أثر كبیر في صعوبة العمل المیدانيإزدحام المرور في تلك المنطقة كان ل-٢

وإزالة نقاط المضلع مما جعلنا أعمال البلدیة كان لھا اثر كبیر من ناحیة تغییر بعض المعالم-٣

تربیط النقاط موجود في صفحة (ع ك الشارفي ذلواسطة التربیط نرجع النقاط مرة أخرى ب

.)المالحق 

-:الدراسات السابقة٩-١

، تنفیذ أي مشروع وعند التخطیط للقیام بدراسة تعد الدراسات السابقة من أھم الركائز والدعائم األساسیة 

ومحاولة االستفادة منھا د عملھا في ھذا المشروع الن ذلك لھ فائدة كبیرة من حیث التعرف على األفكار المرا

.وجدتومحاولة تصحیح األخطاء إن 



٦

إن الدراسات للطریق غیر متوفرة بشكل كاف ، والمعلومات الموجودة ھي ما تم الحصول علیھ من بلدیة 

ودنا بالطرق األساسیة وكذلك التوجھ إلى المشرف الذي زالخلیل وھو مخطط یبین المنطقة التي یمر بھا الطریق

ة التي زودتنا بالكتب والمراجع كما تم الرجوع إلى مكتبة الجامعالالزمة للقیام باإلعمال المساحیةتوالتوجیھا

تم ذكره في اعلى االستفادة من ھذه المصادر في تحسین تصمیم ھذه الطریق وفقًا لمجاھدینوسنعمل زمة، اال

.إلنجاز ھذا المشروع بنجاحقاییسفقًا للمواصفات والموھذه المراجع و

المساحة وتخطیط ( ھمھا تم االعتماد على عدة كتب ومراجع تتناول موضوع الطرق ومن القد 

وھما من تألیف الدكتور یوسف صیام، وتتناول عدة مواضیع منھا ) مساحیة للطرقةتغطی(، )المنحنیات

رأسیة، مع بیان أنواعھما و بیان القوانیین منحنیات أفقیة وبما یحتویان منالتخطیط الرأسيوالتخطیط االفقي 

المتعلقة بھما مع تطبیقھا في بعض األمثلة، أما عن التفصیالت فسیتم ذكرھا الحقا في الصفحات القادمة بنوع 

وجمیعھا من تألیف الدكتور ٢و١وھناك كتب ومراجع أخرى تم استخدامھا منھا ھندسة الطرق ، من التفصیل

).اإلنترنت(باإلضافة إلى بعض المواقع المھتمة بالموضوع من شبكة المعلومات العالمیة ، توفیق سالممحمود 

-:األجھزة المساحیة والبرامج المستخدمة١٠-١

علبة ، شریط قیاس مسافات، أجھزة السلكیة، عواكس(وما یلزم معھا مثل ) Total Stations(أجھزة .١

Sokia، وھي من نوع ) الخ...مسامیر،دھان لتعلیم النقاط .إما بشاشة واحدة أو بشاشتین 5700

Trimbleنوع  ) GPS(جھاز .٢ 5700.

Autodesk land surveyبرنامج .٣ 2006).(

.برنامج.٤ (ArcGIS 9.2)

Civil(برنامج .٥ 3D 2011. (



٧

-:الجدول الزمني١١-١

الجدول الزمني للفصل األول) : ١- ١(جدول 

ألسبوعا

النشاط            
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦

اختیار المشروع 
و جمع 

المعلومات
المساحة 

االستطالعیة

العمل المیداني

العمل المكتبي 

الرسم باستخدام 
وترالكمبی

تجھیز التقریر 
لمقدمة األولي

المشروع
تجھیز التقریر 

لمقدمة النھائي
المشروع 



٨

الجدول الزمني للفصل الثاني) : ٢- ١(جدول 

األسبوع

النشاط            
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦

جمع 
المعلومات

العمل المیداني 
ورفع الطریق

المكتبيالعمل 
والرسم 

باستخدام 
الكمبیوتر

الحسابات 
للطریقالالزمة 

تجھیز التقریر 
األولي 
للمشروع

تجھیز التقریر
النھائي

للمشروع 



الفصل الثاني

(Traverses) األعمال المساحیة والمضلعات

األعمال المساحیة ١- ٢

مقدمة١-١- ٢

دراسة المخططات٢-١- ٢

)األعمال االستطالعیة ٣-١- ٢ Reconnaissance Studies )

Preliminary Survey)(مرحلة الدراسة المساحیة األولیة٤-١- ٢

)(Location  surveyبیتيمرحلة المسح التث٥-١- ٢

مرحلة المسح اإلنشائي ٦-١- ٢

األعمال المساحیة النھائیة ٧-١- ٢

Traverses)(المضلعات٢- ٢

المقدمة ١-٢- ٢

أنواع المضلعات ٢-٢-٢

القراءات ٣-٢- ٢

ب إنحرافات المحطات قبل التصحیححسا٤-٢- ٢

حساب اإلحداثیات االبتدائیة للنقاط٥-٢- ٢

Reduction of Errors)( تصحیح األخطاء للمضلع٦-٢- ٢

تصحیح األخطاء في اإلحداثیات٧-٢- ٢

النتائج٨-٢- ٢
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الفصل الثاني

)Traverses(األعمال المساحیة والمضلعات 

:األعمال المساحیة ١- ٢

-:مقدمة١-١-٢

یر     ،طریق موجودةقرر فتح طریق بین مدینتین أو یتقرر تحسینبعد أن یت م الس ة حج ة لمعرف تجرى دراس

ق      توى الطری ة ومس د درج ق وتحدی ل الطری ادة تأھی ن وراء إع ات م داف والغای ة األھ د ودراس الي إن وج الح

ة، أ وال       يالمطلوب ة وأط ا األفقی ار منحنیاتھ اف أقط اربھا وأنص دد مس ا وع یارات علیھ رعة الس د س تم تحدی ی

.وغیر ذلكمنحنیاتھا الرأسیة ومیول سطحھا

ام  ن القی د م ك ال ب د ذل ات وبع ى المخطط وط عل راح خط ن اقت ألف م ة تت ددة و متنوع احیة متع ال مس أعم

أو الصور الجویة و دراسة للمنطقة على الواقع وعمل مسح على األرض و تعدیل ) خطوط الكنتور(الطبوغرافیة

ة و  مخططات سابقة إذا لزم األمر ومن ثم تثبیت محور الطریق  النھائي على األرض و عمل مسح مناسیب طولی

ق    میم الطری عرضیة وعمل التصمیم الراسي و العرضي للطریق ومن ثم القیام بالمسح اإلنشائي حتى یكتمل تص

.أفقیا و راسیا 

:و تتلخص األعمال المساحیة التي تتطلبھا دراسة طریق معین على المراحل الرئیسیة التالیة

دراسة المخططات.

استكشافیة(عمال استطالعیةأ(Reconnaissance.

أعمال مساحیة أولیةPreliminary survey.

المسح التثبیتيLocation  survey.

 المسح اإلنشائيConstruction  survey.
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-:دراسة المخططات٢-١-٢

لى ھذه المخططات من حیث من الممكن الحصول ع،یجب دراسة المخططات أوال عند تصمیم أي طریق 

.بالمشروع من بلدیة الخلیل وقد تم الحصول على بعض المخططات الخاصة ، البلدیات أو المؤسسات 

-:( Reconnaissance Studies )األعمال االستطالعیة ٣-١-٢

تط       الغایة منھ والت اس ام بج ذا بالقی تم ھ ق وی داف الطری ن  تحدید مسار أو أكثر یحقق غایات و أھ العیة م

ة الم          ق وطبوغرافی ة الطری ب أھمی بة حس ات المناس تخدام المركب احي باس ق المس اء الفری ل أعض ةقب ، نطق

أنھ    باإلضافة إلى السیر على األ ن ش ذي م قدام ومن المساعد والمھم جدا اصطحاب الخرائط المتوفرة للمنطقة ال

.ریق منھا والمفاضلة بین خیار وأخرماكن المناسبة إلمرار الطعلى الطبیعة عن األأن یعین في البحث

ق       ادیة للطری ة االقتص ا األھمی ة منھ ذه المرحل ي ھ ار ف ین االعتب ذھا بع ب أخ دة یج ور عدی ك أم ، ھنال

ا      ي تطویرھ اھم ف ق أو یس دمھا الطری ى        ، الخدمات التي یق افة ال ق باإلض ا الطری یمر منھ ي س ول األرض الت می

تنباط  ن اس ة یمك ات الفنی ة     المعلوم اریر الفنی ن التق ا م ا أیض وفرة وربم ة المت ور الجوی رائط والص ن الخ ھا م

.أو المجاورةةوالبیانات اإلحصائیة المتعددة التي قد تتوفر عن منطقة المشروع والمشاریع المشابھ

ممون ع ون المص أ المھندس ذه، یلج تطالعیة ھ ادة اختصارا وتسھیال وزیادة في فعالیة مرحلة األعمال االس

را        راد إم ة الم ول المنطق ات ح اریر ومعلوم ة وتق ق  رالى البحث عن كل ما یتوفر من خرائط وصور جوی الطری

اء عم          منھا ارات أثن راح المس تم اقت ھ ی ة فان ور الجوی ات أو الص وفر المخطط م تت یر    ، وإذا ل اف والس ة االستكش لی

.شاةالمنطقة مع االستعانة بالطرق الموجودة أو مسارب المالمباشر في

:یراعى عند إقتراح المسارات مایلي

.تأثیر المسارات على المجتمع إجتماعیا وإقتصادیا وبیئیا-١

.ما یمكنمنوأأق جعل طول المسار أقصر ما یمكن تخفیض تكالیف اإلنشاء بقدر اإلمكان عن طری-٢

لمیاه واألنھار بار انساب مع خطوط الكنتور ویجب تجنب آأن تسیر المسارات على المناطق السھلیة وت-٣

روقدر اإلمكان تجنب تقطیع األشجار وھدم البیوت وإتالف المناطق السیاحیة مع تقلیل االنحدار قد

.اإلمكان

.ایطرق الموجودة فعلأي مدى إرتباط الطریق الجدیدة بال،تأثیر الطریق على الشوارع األخرى-٤
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.تقاطعات ما أمكن ذلك على طول المسار مراعاة التقاطعات مع الطرق األخرى یفضل دائما تقلیل عدد ال-٥

.مراعاة النواحي الجمالیة و الرؤیة و نواحي األمان -٦

.الصیانة المستقبلیة للطریق بحیث ال تحتاج إلى تكالیف عالیة الصیانة -٧

النواحي الجیولوجیة و نوعیة التربة حیث یجب تجنب المناطق السیئة و مراعاة االستفادة من الجید منھا -٨

.مھ للردم أو للرصف ویجب تجنب مناطق االنزالقالستخدا

.المؤسسات ذات العالقة و التنسیق معھا بالبلدیات واالھتمام الرسمي و االتصال -٩

ة    زیارةتم ھذا وقد  ة المنطق ى طبیع ا الموقع وعمل مسح استطالعي للمنطقة للتعرف عل ،وجیولوجیتھ

ي  ىعلم التعرفتكما  ارع االنحدارات ف اكن ،الش ة     وأم ك لمعرف اه وذل ع المی اكن تجم ي  أالم اج  تالت ى حت إل

.لضعیفة التي حدث لھا ھبوطواألماكن ا،عندھاعبارات

- :( Preliminary Survey)مرحلة الدراسة المساحیة األولیة ٤-١-٢

اط الطر     ل نق ان ك در اإلمك رح   في بدایة ھذه المرحلة یقوم الفریق المساحي بعمل مضلع یكشف ق ق المقت ی

دة                اط جدی ع نق الي مواق داثیات وبالت ین إح و تعی ق ھ اط الطری ف نق لع یكش ل مض ن وراء عم دف م حیث أن الھ

اط ال  إنطالقا من وإستنادا إلى شبكة نقاط قدیمة معلومة اإلحداثیات بدقھ كشبكة المثلثات أو المسح  المثلثي أو نق

GPS ،احة         بھذا تساھم أعمال المضلعات في تكثیف شبكات ا ال المس ط أعم ھل رب م یس ن ث ة وم اط المعلوم لنق

. األخرى بشبكة اإلحداثیات العامة للدولة

ذي       ل ال ق األفض ور الطری ار مح یجب أن تكون دقة وشمولیة العمل المساحي بحیث تسمح لتعیین أو إختی

حیح ا      اب وتص اس وحس ادة قی ري ع ة   یمكن أن یمر من خالل كل مسار من أجل تحقیق ذلك یج داثیات لكاف إلح

. نقاط المضلع

تم   ى ی ارات حت دیل المس تم تع ع وی ن الواق مت م ي رس ة الت ات الطبوغرافی ة المخطط ك دراس د ذل تم بع ی

.    التوصل الى أنسب مسار یحقق أفضل الشروط

:تنفیذ األعمال التالیةوسیتم

ومتی  ،للطریق)link traverse(مضلع عمل 1- ین معل داثیات وی نیبدأ بنقطت ومتین    اإلح ین معل ي بنقطت نتھ

.اإلحداثیات
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دة أبنیةالتفاصیل الموجودة من ورفع جمیععمل رفع للطریق الموجودة 2- اء   وأعم اتف وكھرب وار ھ وأس

.وغیرھا من التفاصیلوسالسل 

یب   الطریق منمتر٢٠كل عرضیة عنداخذ مقاطع 3- ب المناس ول أل إلختیار انس میم   والمی راض التص غ

.لتنفیذ على یمین ویسار محور المشروع المقترحوا

- :)(Location  surveyمرحلة المسح التثبیتي٥-١-٢

،ت خط الوسط بواسطة فریق العملبعد أن تم التوصل إلى تحدید محور الطریق المقترح یجري تثبی

ك یتم تثبیت بدایة المنحنى األفقي وكذلك  یتم التثبیت بوضع أوتاد على خط المحور على مسافات متساویة وكذل

.اضحة واط ربط ثابتة وقو نھایتھ  و نقاط التقاطع ویتم ربط ھذه النقاط بن

بعد ذلك یتم عمل میزانیة طولیة أي اخذ مناسیب على خط المحور كما یتم اخذ مناسیب عرضیة على 

مجاري المیاه بحیث تمتد تلك متر باإلضافة إلى مقاطع عرضیة عند٥٠- ٢٠مقاطع عرضیة تؤخذ كل 

.المقاطع العرضیة على جانبي المحور لمسافات كافیة لتصمیم جسم الطریق

یتم تصمیم الطریق بالمستوى الرأسي أي تحدید وتؤخذ المناسیب الطولیة والعرضیة إلى المكتب 

لمیول الجانبیة ومن ثم حساب سیة  ویتم تحدید عرض سطح الطریق و انحداراتھا  وتصمیم منحنایتھا الرأا

. و الردمكمیات القطع

- :مرحلة المسح اإلنشائي٦-١-٢

:سي من تثبیت األوتاد و على وجھ التحدید فانھ یشمل األمور التالیة یتالف بشكل رئی

متر على امتداد المحور الطولي للطریق مع ٢٥أو ٢٠تثبیت جمیع أوتاد الطریق و تثبت على بعد .١

.بدایة المنحنى و نھایة ونقاط التقاطع والربطتثبیت

.تثبیت أوتاد المیول الجانبیة .٢

تثبیت أوتاد حدود حرم الطریق و ھو العرض المخصص لكامل جسم الطریق مع أي توسعات في .٣

المستقبل و تثبیت األوتاد ھنا على حدود األرض المملوكة و المخصصة للطریق و توسیعاتھا

).Reference point(تثبیت أوتاد المرجع .٤
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-:األعمال المساحیة النھائیة٧-١-٢

ات   ذه المخطط تخدام ھ ن إس مم م ق المص ع الفری بح بوس ة یص ات األولی از المخطط تم إنج د أن ی بع

.والمعلومات المساحیة المختلفة في دراسة مختلف المسارات الممكنة بھدف إختیار المسار األمثل أو األفضل

ن           تتضم ة م ال الترابی ة األعم دیر كمی ات تق ارات لغای دة مس ة لع اطع الطولی ن ھذه الدراسة عادة رسم المق

خ ... تحدید مواقع الجسور والعبارات، حفر وردم ف         . ال ار مختل ین االعتب ذ بع مم أن یأخ ق المص د للفری ذلك الب ك

.ار مسار الطریقالنواحي البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة والفنیة التي تسھل عملیة إختی

:Traverses)(المضلعات٢- ٢

-:المقدمة١-٢-٢

ضلع ھو عبارة عن مجموعة خطوط متصلة یبعضھا البعض حیث تبدأ من نقطتین معلومتین وتشكل مال

والرابط ) Open(والمفتوح ) Closed(بمجموعھا خطًا متكسرًا یأخذ أشكال مختلفة ومسمیات متعددة كالمغلق 

)Connecting( والحلقي)Loop ( وغیر ذلك .

ویتم قیاس المسافة والزاویة األفقیة ) نقاط شبكة المثلثات العامة(حیث تتفرع ھذه الخطوط من نقاط معلومة 

. بین المحطات وتمتد باتجاھات مختلفة لإلحاطة بالمباني و الطرق والساحات أو أي معلم 

انطالقًا من و الرصدللقیام بعملیة الرفع أجدیدةمحطاتین یتعھو ن الھدف الرئیسي من عمل المضلع إ

وھو من األجھزة الحدیثة (GPSثلثات أو نقاط یتم وضعھا بواسطة نقاط معلومة قد تكون نقاط من شبكات الم

.أو أي طریقة أخرى) وھو جھاز یستخدم إلیجاد إحداثیات نقطة ما 

-:)Types of Traverse(أنواع المضلعات ٢-٢-٢

-:یوجد عدة أنواع للمضلعات وھي كالتالي

- ) :Open Traverses(المضلع المفتوح ١- 2-2-2

حیث یبدأ بنقطتین معلومتي اإلحداثیات ) أو األضالع(على كل مضلع غیر مغلق الشكل سماالیطلق ھذا 

.اتاإلحداثیلومتین قفل على نقطتین أخریین غیر معبالغلق أو الوینتھي
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)(open traverse)١- ٢(شكل رقم 

-):Closed Traverses(المضلع المغلق٢-٢-٢-٢

في ھذا النوع من المضلعات ، یكون المضلع مغلقًا من حیث عدد األضالع أو الشكل الخارجي ، 

:وھو نوعان،اإلحداثیاتتھي بنقطتین معلومتین ویناإلحداثیاتیبدأ بنقطتین معلومتین حیث 

closed loop).وانتھى بنفس النقطتین یسمىوعاد اإلحداثیاتنقطتین معلومتین بدأ في إذا-١

traverse)


 موجود في صفحة المراجع) 12(المرجع رقم
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)(Closed traverse)٢- ٢(شكل رقم 

اذا بدأ في نقطتین معلومتین االحداثیات وعاد وانتھى بنقطتین جدیدتین معلومات اإلحداثیات أیضا یسمى -٢

)Closed traverses or link traverses (وھذا النوع الذي قمنا باستخدامھ في ھذا المشروع.

)(Link traverse)٣- ٢(شكل رقم 

 موجود في صفحة المراجع) ١٢(المرجع رقم
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والشكل التالي یوضح المضلع 

المضلع) ٤- ٢(شكل 



17

- :القراءات٣-٢-٢

ان حیث تم رصد الزاویة األفقیة و المسافة األفقیة الجدول التالي یظھر القراءات التي تم رصدھا في المید
.اربع مرات لكل مسافة وزاویةلكل محطة

القراءات التي تم رصدھا في المیدان لحساب إحداثیات المحطات) ١- ٢(جدول 

H. DistanceH. angleToFrom
000600500

32.59254432001500
0005001

93.917184815321
00012

183.946100620332
00023

238.819100218543
00034

63.157004615754
00045

125.288453010465
00056

136.585455521376
00067

53.266251414887
00078

167.67540121598
00089

93.4931301171109
000910

69.38850512151110
0001011

57.8124802471211
0001112

64.95730302131312
0001213

58.172450932870013
00013700

54.8644017153800700

-:حساب انحرافات المحطات قبل التصحیح٤-٢-٢

- :خطوط بناءا على العالقة التالیةیتم حساب االنحراف لل
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1.2...........................................tan)600500( 1 C
N

E
AZ 




 

Example:

"'11 87.84128
607.61
709.33tan

997.102709604.102771
831.157693157727.540tan)600500( 




 Az

- :حساب اإلحداثیات االبتدائیة للنقاط٥-٢-٢

-:تم حساب اإلحداثیات غیر المصححة لكل نقطة بناءا على العالقات التالیةبعد حساب االنحراف لكل خط ی

Δ Easting = Horizontal Distance × sin (azimuth)…………………….2.2

Δ Northing = Horizontal Distance × cos (azimuth)…………………. 2.3

Easting = easting B + Δ easting…………………………………...….2.4

Northing =Northing B + Δ northing………………….………………2.5

الحاسوب باستخدام برنامج األوتودیسكلقد تم حساب اإلحداثیات غیر المصححة عن طریق 

)Autodesk land survey 2006.(

-:والجدول التالي یشمل ھذه اإلحداثیات

اإلحداثیات غیر المصححة للمحطات في المیدان)٢- ٢(جدول 

Northing ( m )Easting ( m )Station
102688.7945157669.07841
102602.4370157632.02542
102475.4105157498.98253
102326.2903157312.44114
102271.1205157281.69865
102184.6553157372.36766
102051.2721157401.76787
102013.0787157438.89638
101847.5461157465.58339
101758.6989157494.688510
101692.6051157473.562511
101717.2454157525.860512
101710.4824157572.327913
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والجدول التالي یشمل GPSلقد تم تصحیح المضلع بناءا على إحداثیات معلومة و صحیحة تم أخذھا من  
.- :ھذه اإلحداثیات 

GPSاإلحداثیات المعلومة المأخوذة من )٣- ٢(جدول 

- :Reduction of Errors)(تصحیح األخطاء للمضلع ٦-٢-٢

Total Station Leicaالجھاز المستخدم في عملیة الرصد ھو جھاز المحطة الشاملة من نوع 

TC605) (وقیم األخطاء في ھذا الجھاز ھي كالتالي :

 الخطأ في الزاویةangular error" =5

 الخطأ في المسافةdistance error =3 mm + 2ppm+

-:)(Error in Distancesاألخطاء في المسافات١-٦-٢-٢

:یتم حساب األخطاء في المسافات بناءا على العالقة التالیة

٢.٦.................................

: حیث أن

D :الخطأ في المسافة المقاسة

i : الخطأ في ضبط الجھاز

t : العاكسالخطأ في وضعیة

ba, :معامالت الجھاز

Northing ( m )Easting ( m )Station
102709.997157693.831500
102771.604157727.540600
101687.219١٥٧٥١٩.١٥٧١700
101644.947١٥٧٤٨٤.١٨٠١800

2222 )()()( bppmDatiD  
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-:(Instrument Centering Error )الخطأ في الضبط المؤقت للجھاز ٢-٦-٢-٢

-:وسببھ ما یلي

 دقة الجھازThe Quality of Instrument

 دقة الحاملThe Quality of Tripod

 مھارة الراصد الذي یعمل على الجھازThe Skill of the Observer

- :)( Target Centeringأخطاء التوجیھ ٣-٦-٢-٢

ملم ٢وھذه األخطاء تكون ناجمة عن وضع العاكس بشكل غیر قائم ویقدر ھذا الخطأ بقیمة 

ba,وھذه معامالت الجھاز والتي یتم الحصول علیھا من الكتیب المرافق حیث أن :

ba, =2ppm+3mm

: مثال على تصحیح األخطاء في المسافات

م٩٣.٩١٧=)٢-١(المسافة المقاسھ ما بین المحطة

2222 )()()( bppmDatiD  

mD 00413.0)000002.0917.93()003.0()002.0()002.0( 2222 

الجدول یبین قیم الخطأ المسموح بھ في الضفة الغربیة) ٤-٢(جدول رقم

Allowable error
Less important area

Example : rural area )(
Important  area

(example : urban area)
L = .0007l +.03m∆

90"=∆
.0009 =€

L= .0005l +.03 mΔ
= 60"Δ
= .0006

Measured distance
Measured angles
Closer error

= angle closure error in secondΔWhere  L= measured length,
n=number of measured angles,



surveying for civil engineering (11)
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لخطأ في كل مسافةمعدل المسافات المقروءة بین المحطات ومقدار ا)٥- ٢(جدول 

)(mDDistance(m)Line

0.00412432.5921-500

0.00412793.9172-1

0.004139183.9463-2

0.004151238.8194-3

0.00412563.1575-4

0.004131125.2886-5

0.004132136.5857-6

0.00412453.2668-7

0.004137167.679-8

0.00412793.49310-9

0.00412569.38811-10

0.00412557.81212-11

0.00412564.95713-12

0.00412558.172700-13

0.00412554.864800-700

-:األخطاء في قیاس الزوایا ٤-٦-٢-٢

زوایا یمكن ء في الإن الجھاز المستخدم في عملیة الرصد ھو جھاز المحطة الشاملة، لذلك فان األخطا

: واحد ناتج عن ما یليجمعھا ضمن خطأ 

 أخطاء في التوجیھPointing Errors

 أخطاء في القراءةReading Errors

: والخطأ الناتج عنھما من الممكن حسابھ وفق العالقة التالیة

٢.٧.......................................................
n
DIN

pr


 

2


: نحیث أ

pr :ھو الخطأ الناتج عن التوجیھ والقراءة.

DIN :الخطأ الناتج عن جھاز المحطة الشاملة.

n  : عدد مرات التكرار.



22

وقیمة ھذا الخطأ تكون ثابتة تقریبا  لجمیع الزوایا وتساوي

5
4
52




pr

- :في اإلحداثیاتتصحیح األخطاء ٧-٢-٢

: سیتم استخدام الطریقة الدقیقة وھي مضلع الھناك أكثر من طریقة لتصحیح إحداثیات

- Least Square Method

تصحح كل احداثي حسب الخطأ الموجود فیھ االمثل حیث انھا النھا وقد استخدمت ھذه الطریقة

.ضلع وكذلك تعطي معلومات عن مدى الدقة في الم

انھ حیث)(Link Traverseع المتصل لھناك عدة انواع من المضلعات وقد تم استخدام المض

. انسب ھذه االنواع بالنسبة لھذا المشروع

LAAAXالمعادلة الرئسیة ھي TT 1)( 

: حیث أن

X:Unknown matrix

A :Jacobean matrix

L :Observation matrix

Variance matrix : V

والصیغ التالیة عبارة عن المصفوفات العامة لھذه الطریقة وقد تم تحدید صیغ المشتقات و الرتب        

احداثیات       ( للمصفوفات بناءا على القراءات التي تم رصدھا في المیدان و المجاھیل المراد حسابھا 

:)المحطات
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The Jacobean Matrix A:

26*29

14

13

13

13

11

13

11

13

10
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14

12
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12

11
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10

12
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2

14

2

11

2
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2
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F

dy

F

dx

F

dy

F

dx

F

dy

F

dx

F

dy

F

dx

F

dy

F

dx

F

A





















Distance observation reduction:-

22 )()(),,,( ijijjjii yyxxyxyxF  ……………………..٢.٨

Linearization:

Taking the derivatives of last equation:

IJ

yy

y

F

IJ

xx

x

F

IJ

yy

y

F

IJ

xx

x

F

ij

j

ij

j

ji

i

ji

i
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1*2614

14

11

11

10

10













































dy

dx

dy

dx

dy

dx

X











Angle observation reduction:-

D
yy

xx

yy

xx

AzAz

ib

ib

if

if

IBIF













 11 tantan



…………………………………٢.9

Taking the derivatives of the last equation:

22

22

IF

xx

IB

xx

y

F

IF

yyi

IB

yyi

x

F

ifib

i

fb

i



















The Resduil Matrix L:

1*2966

1313

1212

1111

1010










































a

a

a

a

a

FF

FF

FF

FF

FF

L









The Unknowns Matrix X:
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The Variance Matrix V:

1*2914

13

12

11

10





































V

V

V

V

V

V



) :0X ،0Y( ابتدائیة في عملیة الحل لقد تم استخدام اإلحداثیات غیر المصححة كقیم 

dyYY

dxXX




0

0

تم الحصول Autodesk)(وبعد إجراء العملیات الحسابیة حسب العالقة الرئیسیة باستخدام برنامج ال 

:اإلحداثیات المصححة التي تظھر في الجدول التالي على 

اإلحداثیات المصححة للمحطات في المیدان) ٦- ٢(جدول 

StdDevEstStdDevNthNorthing ( m)Easting ( m )Station
٠.١٥٩٠.١٤٠١٠٢٦٨٨.٧٩٠٨١٥٧٦٦٩.٠٧٤٨1
٠.٢٣٠٠.٢٢٦١٠٢٦٠٢.٤٢٨٠١٥٧٦٣٢.٠٢١٨2
٠.٣٤٤٠.٢٨٥١٠٢٤٧٥.٣٩٤١١٥٧٤٩٨.٩٧٨٩3
٠.٤٦٧٠.٣٩٤١٠٢٣٢٦.٢٦٥٠١٥٧٣١٢.٤٣٨٢4
٠.٥٠٦٠.٤١٤١٠٢٢٧١.٠٩٠٠١٥٧٢٨١.٦٩٤٩5
٠.٥٠٩٠.٣٧٣١٠٢١٨٤.٦٢٧٤١٥٧٣٧٢.٣٦٦٤6
٠.٥٣٩٠.٣٥٤١٠٢٠٥١.٢٤٢٨١٥٧٤٠١.٧٧٤٢7
٠.٥٠٨٠.٣٣٤١٠٢٠١٣.٠٥٥٤١٥٧٤٣٨.٩٠٩٣8
٠.٣٧٣٠.٢٩٨١٠١٨٤٧.٥٢٧٣١٥٧٤٦٥.٦٤٤٤9
٠.٣٣١٠.٢٤٨١٠١٧٥٨.٦٨٨٧١٥٧٤٩٤.٧٨٣٨10
٠.٣٣٠.١٩٧١٠١٦٩٢.٥٧٧٥١٥٧٤٧٣.٦٩٦٩11

٠.٢٧٥٠.١٢٤١٠١٧١٧.٢٥٩٠١٥٧٥٢٥.٩٧٠٢12
٠.١٨٩٠.١٥٢١٠١٧١٠.٥٦٣٧١٥٧٥٧٢.٤٤٤٥13



26

: االنحراف المعیاري

unknownsofNumbernnsObservatioofNumbermWhere
nm

VV
S

T

:,:0 




Relative error ellipse

:في ھذا النوع من التصحیح یلزم األمور التالیة

نحتاج ٢و ١فمثال إذا كان لدینا الخط الذي یصل بین النقطتین ، ط إحداثیات النقاط التي تصل الخ

:الى احداثیاتھ

(E2, N2), (E1, N1)

N=Yو E=Xحیث أن طریقة التعامل كانت 

15.7.................................12

12

yyy

xxx




 كذلك یجب أن تتوفر لدیناQxx)(covariance matrix.

ellipseأن الخطأ في النقاط یكون على شكل حیث relative error ellipseطریقة الحل باستخدام 

:والمعادالت التالیة تبین طریقة الحل

11.2.............................. 
T

xxyx FF

17.7............................
2

2



















yyx

yxx

yx
ss

ss

18.7........................12

12

yy

xx

y

x





















































10
01
10

01

1010
01012

2

2

xx
yyx

yxx

QSo
ss

ss

19.7..........................
2

)2tan(
xy

yx

qq

q
t








2.10............................................................

……………………... 2.12......

………………………………………... 2.13

……………..……..…………….……... 2.14
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20.7............).........(sin)sin()cos(2)(cos

)(cos)sin()cos(2)(sin
22

22

tqttqtqq

tqttqtqq

yyxxv

yyxxu









21.7.............................vv

uu

qSS

qSS













22.7........................(max)

i

u

D

S
accuracyrelative 

:حیث ان
Su(max) ھي طول الخط الذي توجد عنده :  Di

- :النتائج٨-٢-٢

-:ظھرت النتائج التالیة ) AutoDesk(بعد إدخال القراءات التي تم رصدھا إلى برنامج 

قیم األخطاء الناتجة) ٧- ٢(جدول

٠٠-٠٣-٠Angular error
0-00-12Angular error/se
٠.٠١٤٦ -Error North

٠.١٥٣٤Error East
٠.١٥٤١Absolute error

S 84-33-29 EError Direction
١٤٢١.١١٦٠Perimeter
in 9222.1257١Precision

١٤Number of sides

……..2.15......

……………..…………………………... 2.16

…….…………..……………... 2.17
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:وتصحیحھال الخطوط والزوایا ومقدار الدقة في كل خط وزاویةاطوأوالجدول التالي یشمل 

أطوال الخطوط التي تربط كل محطتین والزوایا المحصورة بینھا) ٨- ٢(جدول

ResidAdjustedStdDevMeasuredPnt3Pnt2Pnt1Type
0.005132.59710.01632.59201500DIST

-3.05200-43-50.9557.200200-43-54.001500600ANG
0.004893.97580.01693.971021DIST

-1.51153-48-16.4951.300153-48-18.0021500ANG
0.0051238.82410.016238.819043DIST

-0.39185-02-09.6112.800183-02-10.00432ANG
0.005063.16200.01663.157054DIST

0.60157-46-00.6024.400157-46-00.00543ANG
0.0051183.95110.016183.946032DIST

-1.47203-06-08.5320.600203-06-10.00321ANG
0.0029136.58790.016136.585076DIST

-4.69213-55-40.3119.800213-55-45.00765ANG
0.000353.26630.01653.266087DIST
-23.58148-14-01.4232.500148-14-25.00876ANG
0.002593.49550.01693.4930109DIST
-18.58171-00-54.5221.700171-01-13.001098ANG
0.004769.36270.01669.38801110DIST
-48.74215-51-01.2632.200215-51-50.0011109ANG
0.0032167.67320.016167.670098DIST
-24.86215-01-29.1430.200215-01-54.00987ANG

-112.95153-15-47.0546.100153-17-40.0080070013ANG
-0.002946.95410.01646.95701312DIST
-127.78213-28-22.2249.700213-30-30.00131211ANG
0.004758.17670.01658.172070013DIST
-65.46328-08-39.5434.400328-09-45.007001312ANG

-0.004857.80720.01657.81201211DIST
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رابعالالفصل 

األخطاء الھندسیة في الطریق

-:مقدمة ١-٤

من ان الطریق ضمن بحیث التاكد الدوارھل تقوم وزارة األشغال العامة بمراجعة التصامیم الخاصة قي 

سیة العالمیة حیث بعد البحث وجدنا ان البلدیات ال تقوم بتصمیم الطرق ضمن المواصفات المواصفات الھند

الھندسیة وانما تقوم بالتصمیم بشكل ارتجالي وبالتالي فان ھناك الكثیر من األخطاء الھندسیة الناتجة عن ھذه 

ال الدوار الموجود في رأس الجورة ودوار الحاووز ودوار مدرسة طارق ولھذا السبب التصامیم فعلى سبیل المث

فان أي اعادة تأھیل تتطلب من البلدیات اعادة تصمیم الطریق بما یتالئم مع المواصفات حیث ان تكلفة اعادة 

ع ھندسة الطرق في كما جاء في تصریح المسؤولین في قطا، تأھیل المشاریع ال تقوم بحل المشاكل وانما تجدید 

حدیثة ویرلطرق والدوالماذا نكتشف وباستمرار أخطاء ھندسیة واضحة في ا: وزارة االشغال العامة عندما نسألھم

التنفیذ؟ حیث تكون اإلجابة بان تلك األخطاء لیست من مسؤولیتھم، وإنھم ال ینفذونھا منفردین بل بعد الرجوع إلى 

تحدد لھم المواصفات والقیاسات المطلوبة ولكن ھذا الجواب لیس مقنعا ألننا التي بدورھا األشغال العامةإدارة 

ینتج عندنا عندما نلجأ إلى تصمیم طریق معین فانھ ینبغي علینا دفع مئات اآلالف من الدوالرات ولكن بالنھایة 

دسي كما ھو الحال ن التصمیم الھنفان الطریق یكون بعید كل البعد عالعدید من االخطاء الھندسیة في الطریق، 

عدا عن ،ي محافظات الوطن فنرى أن الشركات المنفذة لمشاریع الطرق تستمر في تصمیم الطریق ألشھرف

تعطیل حركة الطرق باإلضافة إلى االختناقات المروریة التي یسببھا الطریق فانھ ینتج معنا طریق بدون تصمیم 

ھندسي الذي یشتمل على األخطاء في المیول الجانبیة التي تخلص الطریق من مشكلة تجمع المیاه وكذالك

ا وبیان اعادة تصمیمھالطریق المراد ذاشرحھا في ھسیتم التعلیات القصوى والتيالمحنیات األفقیة والراسیة و

.أماكن األخطاء الھندسیة  

وكذلك نرى االختناقات بالمركبات في وسط بعض المحافظات، ولكن من یحاول أن یتابع ھذا الموضوع 

ھو التصمیم الھندسي الخاطئ وغیر كبیرة وبنسبة م بان السبب وراء ھذه االزدحاماتیجزتھ میدانیاودراس

.المناطق السكنیةفيوارات والتقاطعات المدروس للطرق والشوارع الداخلیة والد
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- :المشاكل والحلول٢-٤

طرح اسم أي تقاطع وعندفلن یتطلب ذلك بذل أي جھد، تلك األخطاء الھندسیة علىلو أردنا ضرب األمثلة 

باألخطاء التصمیمیة والعیوب الھندسیة، وفي محافظة الخلیل على وجھ الخصوص ثقلكاھلھ مأو طریق نجد أن

زادت الشكاوى والمطالبات التي أطلقھا أبناؤھا إلى المسؤولین المعنیین، طلبا منھم مد ید العون إلیھم وانتشالھم 

دوارات والشوارع وھي بھذه الحالة، من الخطر المحدق بھم، الذي یواجھھم باستمرار من جراء استخدامھم لھذه ال

األمر الذي خلق الكثیر من الخسائر في األرواح والخسائر المادیة وسنتطرق ھنا بشكل خاص الى شارع الحاووز 

.موضوع الدراسة 

-:نسبة لمشروعنا فھناك اربعة احطاء ھندسیة موجودة في ھذا الطریق وھي اما بال

.المیول العرضیة-١

super(التعلیة -٢ - elivation(.

.الدوار-٣

المطبات-٤

-:(cross-fall)للشارعالعرضیةالمیول ١-٢-٤

ان عدم انتظام المیول العرضیة ادى الى وجود تجمع االمیاه على اطلراف الطریق مما ادى الى ضرورة اعادة 

وھذا ادى الى تصمیمھا للتخلص من تجمع المیاه فوق سطح الطریق حیث ان المیول الموجودة ھي میول معكوسة 

في كل اتجاه % ١تجمع المیاه في اكثر من منطقة ولخل ھذه المشكلة فقد قام الفریق بتصمیم المیول بنسبة 

.للمحافظة على عتبات المحالت التجاریة بسبب اختالف المناسیب بالمقارنة مع المناسیب

مطار تتجمع بشكل كبیر ن میاه األأتبینروع وخصوصا في فصل الشتاء لمشالزیارات المیدانیة لمن خالل 

,220+0عند المحطات(الشارععلى حواف  الى الحد الذي یؤثر )١- ٤(الصورة رقم كما ھو مبین في )0+480

ناھیك ) ٢-٤(الصورة رقم كما ھو مبین في على سیر المركبات والمشاة  والحاق االضرار بممتلكات المجاورین 

.عن المنظر الغیر حضاري للشارع 
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)١- ٤(صورة رقم 

)٢- ٤(صورة رقم 
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كان صمیم میول الطریقان الخطأ الھندسي في تف،ونتج ھذا الخلل بسبب التصمیم الخاطىء للمیول الجانبیة

حیث تم التصمیم الجدید على طریقمعالجة ھذه المشكلة عن طریق اعادة تصمیم المیول الجانبیة للواضحا وتم 

وجود ى تناسبھ مع طبیعة المنطقة لمراعاةتم اختیار ھذه النسبة بناءا علوعلى جانبي الطریق، %1ساس المیل أ

على بحیث تتناسب بشكل سلیم مع االرتفاعات الموجودةمحال التجاریة على جانبي الشارع، المباني السكنیة وال

فانھ ینتج % ١حیث لو تم اختیار النسبة اكبر من المنازل أو المحالت التجاریة،اممن مواقف امجانبي الشارع

.فرق كبیر في اإلرتفاعات عند نھایة جانبي الشارع 

- :(Super-elevation)التعلیة٢-٢-٤

حیث وجدنا ان التعلیة الموجودة اكثر بكثیر من ) كوربة زاھدة(یحتوي جزء من المشروع على منحنى حاد 

.%٦_٤المواصفة حیث ان الطرق الداخلیة یتم تصمیم التعلیة فیھا بنسبة من  

ما یقارب ال القائمةلتعلیةعند التعلیة وجد ان القیمة القصوى لوبعد دراسة الطریق ومعرفة االرتفاعات

تتجاوز حضریة، حیث انھ یجب ان الوھذه القیمة تعتبر كبیرة جدا بالنسبة لمنطقة المشروع وھي منطقة% ٨

AASHTO)حسب مرجع % ٤في المناطق الحضریة عن لتعلیةالقصوى لقیمةال ولحل ھذه المشكلة (2004

.في تصمیم الطریق%) ٤(تم اعتماد ھذه النسبة 

-:الدوار ٣-٢-٤

المركبات تسیر بخط مستقیم خالل ألن الدوار القائم صغیر نسبیا وغیر متمركز في وسط التقاطع فان

تسیر علىوھذا بحد ذاتھ خطأ ھندسي حیث ان المركبات یجب ان)٣- ٤(كما ھو مبین في الصورة رقم الدوار

التي تم بھا تعدیل الدوار ()٤-٤(كما ھو مبین في الصورة رقم الدوار بحركة منحنیة حولھ ولیس بخط مستقیم

بمرور  المركبات بشكل صحیح في الدوار ومرور حركة على حساب ال یسمح االمر الذي ،)بشكل فرضي

.حركة اخرى

فصل بین الحركات ولیس الدمج وبالتالي فان الدوار یقوم علىللدوار حیث یفترض ان اي تصمیم ھندسي 

شارع ( الى الدوار في نفس الوقت مما یؤدي الى حدوث حوادث مروریة مركبتینالموجود حالیا یسمح بدخول 

حیث ان الممر الذي یسبب المشكلة ھو تقاطع الشارع باتجاه بئر السبع مع )لحاووز بالتقاطع مع شارع دورا ا
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تقاطع شارع دورا باتجاه وادي الھریة وعلیھ فان االخطاء الموجودة في الدجوار وعرض الفتحات ال تتالئم مع 

Round about)ات االمریكیة  المواصفات التصمیمیة ولذا قمنا بتصمیم الدوار بناء على الموصف

standerds)

)٣-٤(صورة رقم

)٤- ٤(صورة رقم
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وازاحة مركزه الى مركز )م٢٥(الى ) م١٥(لدوار من تم معالجة ھذه المشكلة بتكبیر القطر الداخلي لوقد 

.التقاطع

اما بالنسبة للمطبات من الناحیة العملیة یفضل ازالة ھذه المطبات الموجودة ولذلك الن الطریق -٤

مطبات واذا كانت ھناك مطبات فانھ یتبع الموصفات التالیة بحیث ان أيالرئیسیة ال تحتوي على 

.سم ٧.٥وارتفاعھ أمتار٣عرض المطب ال یقل عن 

l

وصف المطبات) ١-٤(شكل 
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العالمات واإلشارات المروریة 

عالمات المرور١- ٥

ھداف عالمات المرورأ١-١- ٥
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إشارات المرور ٢- ٥

مواصفات اإلشارات ١-٢- ٥

أنواع اإلشارات٢-٢- ٥
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خامسالالفصل 

عالمات واإلشارات المروریةال

-:عالمات المرور١-٥

د       ،یشمل علم الطرق ھندسة الطرق وھندسة المرور یارات ال ب ا للس ائھا وفتحھ رق وإنش میم الط وعند تص

ى     وادث حت وع الح من وجود أمور تنظیمیة لتنظیم حركة السیارات على الطریق لتضمن حسن األداء و لتمنع وق

.یتم تحقیق الھدف الذي أنشأت من أجلھ الطریق

ا    ارب و التقاطع ات والمس دة كاالتجاھ ور ع ى أم رق إل رور یتط م الم ین أو اتت واالنعطافوعل ى الیم إل

د          ، الیسار والمسافات والوقوف وغیر ذلك ذھا عن ب تنفی ذلك یج ھ ول ق نفس ن الطری ة ع ل أھمی وھذه األمور ال تق

. فتح الطریق

- :أھداف عالمات المرور١-١-٥

ة، یمك ردة أو مزدوج ة، مف لة أو متقطع وط متص ن خط ارة ع ق عب ى الطری رور عل ات الم ن أن إن عالم

یض أو ون األب ل الل ات، و ا تحم ة كلم ھما أو كتاب ون أس ن أن تك ا یمك فر، كم ذه األص ع ھ ن وراء وض دف م لھ

-:والعالمات ھ

.تحدید المسارب وتقسیمھا-١
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.فصل السیر الذاھب عن القادم-٢

.في المناطق الخطرةمنع التجاوز-٣

.منع الوقوف في المناطق التي ال یجوز فیھا ذلك-٤

.تحدید أماكن عبور المشاة-٥

.تحدید أولویة المرور على التقاطعات-٦

.تحدید مواقف السیارات-٧

.تعیین االتجاھات باألسھم لتحدید األماكن التي یتجھ إلیھا السائق-٨

-:أنواع عالمات المرور٢-١-٥

 الخطوط:

ارب و  10تكون الخطوط بعرض  سم، وھي إما متصلة أو متقطعة، حیث أن المتقطعة تستخدم لفصل المس

ال، إذا   . فصل السیر في االتجاھین، أما المتصلة تستخدم لفصل السیر و منع التجاوز في آن واحد بیل المث على س

ع خطكان التجاوز ذاھب، یوض یر ال ط    یخطرا على الس ون الخ ث یك ذاھب، و      ن بحی یر ال ة الس ن جھ ل م المتص

.المتقطع من جھة السیر القادم

توضع بعض الخطوط العریضة عند ممرات المشاة، كما توضع خطوط صفراء متقطعة في المناطق التي 
یحظر فیھا على السیارات المرور فوقھا حیث تقوم ھذه الخطوط مقام الجزر أو قد تكون موضوعة على أماكن 

.ات خوفا من المفاجئةستوى كالموجودة لشد انتباه السائق على المطّبمتغیرة الم

الكلمات:

یجب أن و،كلمة قف أو اتجھ یمینا و غیر ذلكتكتب بعض الكلمات على سطح الطریق خاصة عند التقاطعات مثل 

السیطرة على المركبة نتیجة قیفقد السائھا، وأن ال تزید عن كلمة أو كلمتین حتى ال قراءتتكون الكلمة كبیرة للتمكن من

.، كما یجب أن تكون األحرف مناسبة لموقع السائقةانتباھھ لقراءة الالفت



72

:األسھم 

ین            ھ للیم ة اتج ع كلم ین م ھ للیم ھ رأس ات كسھم یتج ع الكلم ات أو م ن  أن  ، قد تستعمل األسھم بدال عن الكلم وممك

.تستعمل بدال من الكلمات 

اللون:-

یارات،     ف الس یستعمل اللون األبیض في الخطوط التي تقسم المسارب ویستعمل اللون األصفر لتحدید الجزر ومواق

.إال أنھ یجب االھتمام بتوافق لون الخط مع أرضیة الطریق

المواد العاكسة:-

ام      ي أی ة ف وء خاص دھان      تستعمل بعض المواد التي تساعد على انعكاس الض ع ال ع م ث یوض باب، حی الض

الف         ون مخ أمین ل اف لت ى األكت ة عل ام  و خاص بلورات زجاجیة خاصة، و یمكن االستفادة من بعض أنواع الرك

.للون مسرب الطریق، و ھذا ضروري في اللیل لكي یبین حدود المسرب
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:والشكل التالي یوضح بعض عالمات المرور على الطریق

المرور على الطریقعالمات ) ١- ٥(شكل

http://www.arab-ency.com/index.php (14)
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-:إشارات المرور٢-٥

و تتألف من لوحات رسم قللسائالمتعلقة بأمور الطریق لتوصیل المعلوماتتستعمل اإلشارات المروریة 

.علیھا أسھم أو كلمات أو االثنان معا بحیث تكون المعلومات واضحة و تناسب حالة السیر و نوع الطریق

-:مواصفات اإلشارات١-٢-٥

ون         لإلیجب أن تكون  ب أن تك ارة یج ا فاإلش ود منھ دف المنش ق الھ ى تحق شارات مواصفات خاصة بھا حت

كما یجب أن تكون الكتابة على اإلشارة واضحة و ،من اإلشارتللسائق و تشد إنتباھھ قبل مسافة طویلةواضحة 

.مفھومة للسائق لكي یتصرف طبقا لإلشارة بدون أن ینصرف إنتباھھ عن الطریق 

:و حتي یتحقق ذلك البد من اإلنتباه إلى األمور الرئیسیة التالیة في اإلشارة 

أبعاد اإلشارة:

.كلما كبرت اإلشارة ضمن حدود معقولة، تحسنت رؤیة السائق لھا

لوان في اإلشارة تباین األ:

ة   ، من المھم جدا أن تكون األلوان في اإلشارة متباینة  ة المحیط و ذلك لكي تكون ممیزة بالنسبة للمنطق

ارة   ر      ، بھا و كذلك كي تكون الكتابة او أي رمز واضح و ممیز بالنسبة لإلش ذا العنص ى ھ اظ عل تم الحف و ی
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ف  یوحة بلون غامق على أن للاعلى اللوحة فاتحة و خلفیة ةلكتاببإستخدام خصائص األلوان كأن تكون ا ختل

. أیضا لون اللوحة عن البیئة المحیطة حتى تكون واضحة

 الشكل:

.یجب أن تكون اإلشارات منتظمة الشكل تتناسب مع الھدف الذي وضعت من أجلھ

 الكتابة:

ات                 ین الكلم ات  ب ط، والفراغ م األحرف، وسماكة الخ ة وحج وع الكتاب تتأثر رؤیة الكتابة بعدة عوامل منھا ن

. واألسطر، وعرض الھامش، و یجب أن نختار الكتابة التي تناسب ذلك

-:أنواع اإلشارات٢-٢-٥

إشارات التحذیر :

ض  ،تكون ھذه اإلشارات مثلثیة الشكلكإشارة انحدار حاد أو منعطف خطر و والجدول التالي یبین بع

.ھذه اإلشارات
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یبین بعض اإلشارات المروریة ) ١-٥( جدول رقم 

إشارات األوامر:

ك    ( على سبیل المثال  ر ذل رعة، و غی دئ الس ي        ) قف، ھ ا ف كل كم ة الش كل أو مسدس تدیرة الش ون مس وتك

:المثال التالي

).ة السیرلحركأعط حق األولویة ( تعني قف اإلشارة التالیة -

)ال یجوز السیر بسرعة تزید عن السرعة المحددة على اإلشارة( سرعة خاصةاإلشارة التالیة تعني -

١٦٢صفحة) ١(ھندسة النقل والمرور)٥(

اإلشارة

مفترق طرق معنى اإلشارة

أمامك

)Tتفرع (

أوالد على 

الشارع

انعطاف  نحو

الیسار
أعط حق 

األولویة 

لحركة 

السیر أمامك

انعطاف نحو 

الیمین
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 إشارة المنع:

.على سبیل المثال ممنوع المرور،  و تكون مستدیرة الشكل كما ھي موضحة في األشكال التالیة

.طریق بإتجاه واحد اإلشارة التالیة تعني -

.اإلشارة التالیة تعني ممنوع تجاوز المركبات -

إشارات الطوارئ:

ة        ون متنقل ارات تك ذه اإلش باب وھ ود ض توضع إشارات مؤقتة عند وقوع حوادث أو تعطل سیارات أو وج

.ویؤمن لھا إضاءة كافیة من بطاریات خاصة

 اإلشارات اإلرشادیة:

تستخدم اإلشارات اإلرشادیة بصفة أساسیة من اجل إرشاد وتوجیھ السائقین وكافة مستخدمي الطرق 

على طول الشوارع والطرق إلى المدن والقرى والشوارع وغیرھا من المقاصد الھامة والضروریة ، 

ولوجیة والتاریخیة وإحاطتھم بالتقاطعات وتحدید المسافات واالتجاھات واألماكن ذات األھمیة الجغرافیة والجی

وبشكل عام فان ھذه اإلشارات تؤمن مثل ھذه المعلومات ، كما تساعد ،والدینیة ومرافق الخدمات على الطرق

.السائقین على طول الطریق بسلك اقصر الطرق للوصول لمقاصدھم
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نھ ال یمكن أن أعة لدرجة وتابة أو الرموز تكون مختلفة ومتنبالنسبة لمعظم اإلشارات اإلرشادیة فإن الك

.موحد لجمیع اإلشارات یكون ھناك حجم 

أما داخل ،األزرق والكتابة باللون األبیض اإلشارات على الطرق خارج المدن تكون األرضیة باللون• 

.المدن تكون األرضیة باألخضر والكتابة باالبیض 

.فتكون األرضیة باألزرق والكتابة باألبیض ى للتأشیر للمدن والقر•

.للتأشیر للشوارع واألحیاء داخل المدن فیكون لون األرضیة باألخضر والكتابة باألبیض • 

.للتأشیر للمقاصد المھمة كالمستشفیات یكون لون الخلفیة باألبیض والكتابة باألسود •

للتأشیر للمزارع والمجمعات الترفیھیة والمتاحف یكون لون الخلفیة بالبني والكتابة باألبیض •

.شارات المروریة أخرى تبین أنواع اإلتوضیحیة یوجد في صفحة المالحق أشكال: مالحظة 

____________________

١٦٢صفحة) ١(ھندسة النقل والمرور)٥(



الفصل السادس

حساب المساحات والحجوم 

المساحات 1- 6

طریقة اإلحداثیات 1-1-6

حساب الحجوم والكمیات 2-6

حساب كمیات الحفر والردم بطریقة المقطع الوسطي 1-2-6

أو ردم كامل لالمقطعین العرضیین المتتالیین في منطقة حفر كام1-1-2-6

المقطع األول حفر واألخر مختلط ( أو العكس) 2-1-2-6

المقطع األول ردم واألخر مختلط ( أو العكس) 3-1-2-6

المقطعان مختلطان 4-1-2-6
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الفصل السادس

حساب المساحات والحجوم

-:المساحات1-6

ي ا   ت ف توى الرأ    إن حساب المساحات سواء كان ي المس ي أو ف توى األفق ال      لمس م األعم ن أھ د م ي یع س

األول وموذلك من أ، مساحیة في ھندسة الطرقال ین ب ین مقطع ردم ب ر وال ات للحف اب   جل حساب الكمی م حس ن ث

.كمیات الحفر والردم لكل المشروع

:ھناك مجموعة من الطرق التي یتم من خاللھا حساب مساحة المقاطع العرضیة  منھا

.طریقة اإلحداثیات-١

.طریقة تقسیم المقطع إلى أشكال ھندسیة منتظمة-٢

-:طریقة اإلحداثیات1-1-6

روع،   ي المش تخدامھا ف م اس ي ت ة الت ي الطریق ث وھ یا حی ر تماش ة األكث ذه الطریق زة أن ھ ع األجھ م

.االلكترونیة الحدیثة في ھذه األیام، وھذه الطریقة تقوم على اعتبار مساحات المقاطع العرضیة مضلعات مغلقة

لحساب مساحة المقطع العرضي المبین في الشكل التالي

:

مقطع عرضي)١-٦(الشكل 

ور      Oة یتم اختیار نظام إحداثیات معین مركزه النقط ة و مح افات األفقی ل المس ینات یمث حیث محور الس

.) أي أعماق الحفر و الردم ( الصادات یمثل مناسیب النقاط 

)٦(مرجع رقم٤٤٣أصول في المساحة صفحة 
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ABو بمعرفة عرض الطریق C,D,E,F,Gو بمعلومیة المسافات األفقیة و المناسیب المتعلقة بالنقاط 

.مكن تعیین إحداثیات جمیع نقاط المقطع العرضي الخاص بھذا المقطع ی

ادي و         داثي الص ل االح ط یمث ون البس ث یك ور بحی یتم ترتیب اإلحداثیات الخاصة بالنقاط على شكل كس

:المقام یمثل االحداثي السیني و نرتبھا في جدول على الشكل التالي

حساب المساحة بطریقة اإلحداثیات):1-٦(جدول 

ABGFEDCA
Point

NO.

AyByGyFyEyDyCyAyY

AxBxGxFxExDxCxAxX

وع    عاآلن یتم ضرب  كل قیمتین واقعتین على طرفي كل خط قطري متصل، وتجم یكن مجم واتج ول الن

یكن            1ھذه المضاریب مساویا واتج ول ع الن ھم ونجم ل س ي ك ى طرف ین عل ین واقعت ل قیمت رب ك ، وكذلك  نض

.2مجموع ھذه المضاریب مساویا

حة نطبق العالقة التالیةلحساب المسا:

1.6................................
2

21 
Area

-:حساب الحجوم والكمیات2-6

ي  (في مشاریع الطرق وبعد الوصول إلى المسارین النھائیین  ي والرأس ات     ) األفق دینا كمی تج ل د وأن ین ال ب

ات     (حفر وردم للوصول إلى منسوب معین ص للمركب ق المخص طح الطری وب س ة   ، )وھو ھنا منس ك لدارس وذل

.العطاءاتحالتكلفة وتسھیل طر

احاتھا       اب مس ن حس تمكن م ى ن بعد الحصول على المعلومات الالزمة من الحقل لكافة المقاطع العرضیة حت

ة             ن الدق ة م ات مختلف ى درج ا عل ا طبع رق ولكنھ دة ط ة بع ر الالزم نستطیع حساب كمیات و أحجام الردم والحف

.ریقة التي سیتم استخدامھا في حساب الحجوم والكمیات وھي طریقة المقطع الوسطيوسنستعرض فیما یلي الط
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-:حساب كمیات الحفر والردم بطریقة المقطع الوسطي1-2-6

اطع   ھذه الطریقة تتطلب أن یكون میل سطح األرض منتظما بین كل مقطعین متتالیین، ولذلك قمنا بأخذ مق

ي         عرضیة عند كل تغیر رأسي  ة ف رات األفقی ار التغی ین االعتب ذ بع ع األخ ق، م في سطح األرض المكونة للطری

. خذ معدل مساحتي ھذین المقطعین وتضرب في المسافة بین كل مقطعینھذه الطریقة یتم أيالطریق، ف

 ممكن أن یتواجد فیھا المقطعین العرضیین المتتالیینمن الالحاالت التي:

:أو ردم كامللرضیین المتتالیین في منطقة حفر كامالمقطعین الع1-1-2-6

ي     ون ف ي تك إن ما ینطبق على المقطعین اللذین یقعان في منطقة حفر كامل ینطبق على تلك المقاطع الت

ب                ة تحس ذه الحال ي ھ ل، ف ر كام ة حف ي منطق ع ف ي تق اطع الت ن المق ال ع ذكر مث منطقة ردم كامل لھذا سنكتفي ب

: تاليالحجوم على القانون ال

المقطع األول حفر: )٢-٦(الشكل 

2.6.....................
2

21 





 


AA

DV
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المقطع الثاني حفر)٣-٦(الشكل 

 م=  المسافة بین المقطعین

 مساحة الحفر في المقطع األول)Station 0+420)  (A1=(3.38m²

 مساحة الحفر في المقطع الثاني)Station 0+440 ((A2)=0.90 m2







 


2

90.03.3820V





 


2

21 AA
DV

145.2*20V

V= 42.8 m3

):أو العكس(مختلطالمقطع األول حفر واألخر 2-1-2-6

:یتم حساب مساحة الحفر والردم على النحو التالي

الردم حسب القانون التالي:
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    3.5.................................
3
1

1 DFV ifill  

أما الحفر فعلى القانون التالي:

    4.5.........................
2
1

1 DCCV iicutl  

:حیث

(Fi+1)ترمز إلى  مساحة الردم في المقطع المختلط.

(Ci+1)ترمز إلى مساحة الحفر في المقطع المختلط.

)Ci (ترمز إلى مساحة الحفر في مقطع الحفر الكلٍي.

(D)ترمز إلى المسافة بین المقطعین.

حفرالمقطع األول ):6-4(الشكل 
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مختلطالمقطع الثاني )٥-٦(الشكل 

 مساحة الردم في المقطع المختلط(Fi+1) (Station 0+460).=0.43 m2

مساحة الحفر في المقطع المختلط(Station 0+460)(Ci+1)  =0.64 m2

مساحة الحفر في مقطع الحفر الكلٍي(Station 0+440))Ci  = (0.90 m2

 المسافة بین المقطعین)D  = (20 m

حجم الردم:
3867.2 mVfill 

الحفرحجم:

   2090.064.0
2
1

cutlV

34.15 mVcutl 

):أو العكس(المقطع األول ردم واألخر مختلط 3-1-2-6

:فیتم حساب مساحة الحفر والردم على النحو التالي

الحفر حسب القانون التالي:

    5.5................................
3
1 DCV icut 
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فعلى القانون التاليأما الردم:

    6.5.......................
2
1

1 DFFV iifill  

:حیث

(Fi)ترمز إلى مساحة الردم في المقطع المختلط.

(Ci)ترمز إلى مساحة الحفر في المقطع المختلط.

(Fi+1)ترمز إلى مساحة الردم في مقطع الردم الكامل.

(D)ترمز إلى المسافة بین المقطعین.

ردم المقطع األول ):٦-٦(الشكل 
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المقطع الثاني مختلط)٧- ٦(الشكل 

  مساحة الردم في المقطع المختلط(Station 0+880)(Fi) =0.24 m2

مساحة الحفر في المقطع المختلط( Station 0+880)1.38 m2 = (Ci)

مساحة الردم في مقطع الردم الكامل(Station0+860)(Fi+1)=2.62m2

(D) 20= بین المقطعینترمز إلى المسافة m

الحفر:
32.9 mVcut 

أما الردم:
36.28 mVfill 

:المقطعان مختلطان4-1-2-6

:فیتم حساب مساحة الحفر والردم على النحو التالي
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الحفر حسب القانون التالي:

    7.5.............................
2
1

1 DCCV iicut  

أما الردم فعلى القانون التالي:

    8.5..............................
2
1

1 DFFV iifill  

:حیث

(Fi)ترمز إلى مساحة الردم في المقطع المختلط األول.

(Ci)ترمز إلى مساحة الحفر في المقطع المختلط األول.

(Fi+1)ترمز إلى مساحة الردم في المقطع المختلط الثاني.

(Ci+1)ترمز إلى مساحة الردم في المقطع المختلط الثاني.

(D)ین المقطعینترمز إلى المسافة ب.

المقطع األول مختلط:)٨-٦(الشكل 
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المقطع الثاني مختلط) ٩- ٦(الشكل


Station)مساحة الردم في المقطع المختلط األول   1+300)(Fi) =0.29 m2

مساحة الحفر في المقطع المختلط األول( Station1+300)2.11 m2 = (Ci)

ط الثانيٍ مساحة الردم في المقطع المختل(Station 1+320)(Fi+1)=3.33 m2

 ٍمساحة الحفر في المقطع المختلط الثاني(Station 1+320)(Ci+1)=0.03m2

(D)20= ترمز إلى المسافة بین المقطعین m

نوعلیھ فإ

 الحفر یساوي:

    34.2120))03.0(11.2(
2
1 mVcut 

أما الردم فیساوي:

    32.362033.329.0
2
1 mVfill 

 التالي جدول الوبنفس الطریقة تم إیجاد باقي المساحات والحجوم كما في:
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كمیات الحفر والردم) 5-2(جدول 
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الفصل السابع 

تكلفة المشروع  

مقدمة ١- ٧

حساب تكلفة الطریق ٢- ٧

تكلفة الجرف١-٢- ٧

تكلفة اعمال البیسكورس٢-٢- ٧

تكلفة االسفلت٣-٢- ٧
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سابعالالفصل 

تكلفة المشروع

-:مقدمة ١-٧

، تكالیفھ كافة تفاصیل المشروع وللحصول على تمویل ألي مشروع یتطلب ذلك ارفاق موازنة توضح

على طول والبیسكورس ویدخل في ھذه الموازنة المصاریف الرأسمالیة  والتي تشمل تكلفة طبقة االسفلت 

.الحفر والردم وما الى ذلكالطریق وتكلفة اعمال

-:حساب تكلفة الطریق ٢-٧

وعلى إعتبار أن م ١٤.٦) = ٣.٦٥* ٤(وعرض المسارب م١٤٢٠یبلغ طول الطریق حوالي 

، ٣م/ طن٢.٣٥سفلت اإلكثافةسم ، و١٥سمك اإلسفلت

٢م٢٠٧٣٢= م ١٤.٦* م ١٤٢٠= وبذلك فان مساحة المسارب 

- :تكلفة الجرف ١-٢-٧

المربع الواحد بعد معرفة مساحة المسارب سیتم حساب تكلفة جرف الطریق حیث ان تكلفة جرف المتر 

.$٢٠٧٣٢= ٢م/$١* ٢٢٠٧٣٢م= وعلیھ فان تكلفة الجرف ٢م/$١تعادل
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- :البیسكورساعمالتكلفة٢-٢-٧

شیكل للمتر ٣٣.٣شیكل للسیارة الواحدة، وبالتالي ٦٠٠وبتكلفة ٣م١٨= حمولة سیارة البیسكورس 

.المكعب الواحد

سم ٣٠= تم اعتماد سماكة طبقة البیسكورس 

.بیسكورس٢م٣.٣٣یعمل على فرد  ٣م١اي ان كل 

شیكل١٠= ٣٣.٣/٣.٣٣= سم٣٠بسمك فان سعر كل متر مربع بیسكورس

شیكل وتساوي ٥٥= واالختبار تصبح تكلفة المتر المكعب وعند اضافة تكلفة الدحل المیكانیكي والرش بالماء
.شیكل١٦.٥=٥٥/٣.٣٣للمتر المربع 

$٩٧٧٣٧شیكل وتساوي ٣٤٢٠٧٨= ١٦.٥*٢٠٧٣٢= البیسكورس اعمال لتصبح تكلفة 

-:تكلفة االسفلت٣-٢-٧

:الخطوات التالیة توضح كیف تم حساب تكلفة االسفلت

٢م٢٠٧٣٢= مساحة المسارب 

-:سیتم حساب حجم االسفلت كما یلي بعد معرفة مساحة المسارب 

.سمك طبقة االسفلت * مساحة المسارب = حجم االسفلت 
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٣م٣١١٠= م ٠.١٥* ٢م٢٠٧٣٢

كثافة االسفلت* حجم االسفلت = وبالتالي سیكون وزن االسفلت 

طن٧٣٠٩= ٣م/طن٢.٣٥* ٣م٣١١٠

.شیكل ٣١٠= سعر واحد طن من االسفلت المنقول والمفرود 

.سعر الطن الواحد من االسفلت * وزن االسفلت = تكلفة االسفلت 

$٦٤٧٣٦٩شیكل وتساوي بالدوالر ٢٢٦٥٧٩٠= ٣١٠* ٧٣٠٩

$٧٦٥٨٣٨وتساوي محموعة كافة االعمال= للمشروع التكلفة الكلیة



الفصل الثامن

نتائج والتوصیات ال

النتائج ١-٨

التوصیات ٢-٨



٩٦

ثامنالالفصل 

النتائج والتوصیات

-:النتائج١-٨

.اعادة تصمیم الطریق بحیث ازالة كافة المشاكلتم  -١

.تم رسم المقطع التصمیمي للطریق -٢

.على المواصفات القیاسیةنارة بناءا شارات المروریة وأعمدة اإلتم وضع اإل-٣

.للطریق تم حل مشكلھ المیول-٤

.تم اعادة تصمیم الدوار بحیث تم تنظیم الحركة علیھ-٥

-:التوصیات ٢-٨

ذه      .١ م ھ رج تھ اریع تخ رح مش دني لط ع الم ات المجتم ع  مؤسس ل م ى التواص ة عل ث  الجامع نح

.المؤسسات 

ین األ ات التطبیق العملي ن تكون مشاریع التخرج ذأضرورة .٢ ام  مشتركة ب ة قس ي  المختلف دائرة ف ال

.حتى  یتحقق التكامل 

.دولة فلسطینلطرق خاصھ بتتعلق بتصمیم ااعداد مواصفات .٣
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:سبعة نقاط كمثال على التربیط خذ حیث تم أ) Stations(النقاط بعض تربیطالجدول التالي  یبین

النقطة 
)Station(

١المسافة الوصف
)m(

٢المسافة 
)m(

٣المسافة 
)m(

إحداثیات النقطة
E , N

GPS٧.٥٠١١٨.٥٠157693.831نقطة٥٠٠
102709.997

GPS١.٩٠٢.١٥٣.٥٠157727.540نقطة٦٠٠
102771.604

٣.٧٠٤.٥٠٦.٥٠157669.0784منھل صحیة ١
102688.7945

٨.٨٠١٢.٤٠٩.٩٠157281.6986أسفلت٥
102271.1205

٣.٨٠٥.٤٠٧.٢٠157465.5833سطح مبنى ٩
101847.5461

GPS٢.٧٠٦.١١٣.٥٠١٥٧٥١٩.١٥٧١نقطة٧٠٠
101687.219

GPS١٣.٤٠٨.٢٠١٠.٤٥١٥٧٤٨٤.١٨٠١نقطة٨٠٠
101644.947

ومسافات التربیط یضا تبین تربیط النقاط األشكال التالیة أ:

:٥٠٠تربیط النقطة -

:٦٠٠تربیط النقطة -
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:١تربیط النقطة -

:٥تربیط النقطة -
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:٩تربیط النقطة -

:٧٠٠تربیط النقطة -
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:٨٠٠تربیط النقطة -
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Profile Vertical Curve Report
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Profile Vertical Curve Report
Project Name: Design and study of alhawooz road

Vertical Alignment: fg (1)
Description:
Station Range: Start: 0+000.00, End: 1+415.00

Vertical Curve Information:(sag curve)

PVC Station: 0+190.00 Elevation: 888.667m

PVI Station: 0+210.00 Elevation: 888.385m

PVT Station: 0+230.00 Elevation: 888.352m

Low Point: 0+230.00 Elevation: 888.352m

Grade in(%): -1.41% Grade out(%): -0.16%

Change(%): 1.25% K: 32.020m

Curve Length: 40.001m Curve Radius 3,201.969m

Headlight Distance:

Vertical Curve Information:(crest curve)

PVC Station: 0+425.00 Elevation: 888.034m

PVI Station: 0+442.61 Elevation: 888.005m

PVT Station: 0+460.23 Elevation: 887.845m

High Point: 0+425.00 Elevation: 888.034m

Grade in(%): -0.16% Grade out(%): -0.91%

Change(%): 0.75% K: 47.253m

Curve Length: 35.225m Curve Radius 4,725.277m

Passing Distance: 2,092.000m Stopping Distance: 909.115m

Vertical Curve Information:(sag curve)

PVC Station: 0+567.15 Elevation: 886.873m

PVI Station: 0+610.01 Elevation: 886.484m

PVT Station: 0+652.87 Elevation: 889.820m

Low Point: 0+576.11 Elevation: 886.833m

Grade in(%): -0.91% Grade out(%): 7.78%

Change(%): 8.69% K: 9.862m

Curve Length: 85.720m Curve Radius 986.180m

Headlight Distance: 82.337m
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Vertical Curve Information:(crest curve)

PVC Station: 0+677.35 Elevation: 891.725m

PVI Station: 0+718.25 Elevation: 894.909m

PVT Station: 0+759.16 Elevation: 895.739m

High Point: 0+759.16 Elevation: 895.739m

Grade in(%): 7.78% Grade out(%): 2.03%

Change(%): 5.75% K: 14.219m

Curve Length: 81.805m Curve Radius 1,421.911m

Passing Distance: 309.688m Stopping Distance: 156.417m

Vertical Curve Information:(crest curve)

PVC Station: 0+785.05 Elevation: 896.265m

PVI Station: 0+855.00 Elevation: 897.685m

PVT Station: 0+924.96 Elevation: 894.175m

High Point: 0+825.35 Elevation: 896.674m

Grade in(%): 2.03% Grade out(%): -5.02%

Change(%): 7.05% K: 19.852m

Curve Length: 139.908m Curve Radius 1,985.206m

Passing Distance: 289.373m Stopping Distance: 164.253m

Vertical Curve Information:(crest curve)

PVC Station: 0+973.98 Elevation: 891.716m

PVI Station: 0+988.43 Elevation: 890.991m

PVT Station: 1+002.87 Elevation: 889.988m

High Point: 0+973.98 Elevation: 891.716m

Grade in(%): -5.02% Grade out(%): -6.94%

Change(%): 1.93% K: 15.000m

Curve Length: 28.895m Curve Radius 1,500.000m

Passing Distance: 817.208m Stopping Distance: 359.447m

Vertical Curve Information:(sag curve)

PVC Station: 1+116.49 Elevation: 882.099m

PVI Station: 1+152.57 Elevation: 879.593m

PVT Station: 1+188.66 Elevation: 878.824m

Low Point: 1+188.66 Elevation: 878.824m

Grade in(%): -6.94% Grade out(%): -2.13%
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Change(%): 4.81% K: 15.000m

Curve Length: 72.167m Curve Radius 1,500.000m

Headlight Distance: 121.868m

Vertical Curve Information:(sag curve)

PVC Station: 1+230.94 Elevation: 877.922m

PVI Station: 1+289.97 Elevation: 876.663m

PVT Station: 1+349.00 Elevation: 880.051m

Low Point: 1+262.93 Elevation: 877.581m

Grade in(%): -2.13% Grade out(%): 5.74%

Change(%): 7.87% K: 15.000m

Curve Length: 118.061m Curve Radius 1,500.000m

Headlight Distance: 107.948m
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Alignment Curve Report
Project Name: Design and study of alhawooz road

Alignment: Cl__major_alignment

Tangent Data

Length: 222.421 Course: S 35° 15' 16.9104" W

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Circular Curve Data

Delta: 19° 50' 42.5208" Type: RIGHT

Radius: 600.000

Length: 207.818 Tangent: 104.960

Mid-Ord: 8.975 External: 9.111

Chord: 206.781 Course: S 46° 19' 23.4669" W

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Tangent Data

Length: 135.003 Course: S 57° 23' 30.0235" W

Circular Curve Data

Delta: 99° 00' 32.6618" Type: LEFT

Radius: 50.000

Length: 86.402 Tangent: 58.552

Mid-Ord: 17.531 External: 26.996

Chord: 76.046 Course: S 07° 53' 13.6926" W

Tangent Data

Length: 32.139 Course: S 41° 37' 02.6383" E

Spiral Curve: sinusoid
Values not reported for non-clothoid spirals
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Circular Curve Data
Delta: 13° 29' 13.4746" Type: RIGHT

Radius: 200.000

Length: 47.079 Tangent: 23.649

Mid-Ord: 1.384 External: 1.393

Chord: 46.970 Course: S 31° 26' 10.0126" E

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Tangent Data

Length: 234.532 Course: S 21° 15' 17.3870" E

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Circular Curve Data

Delta: 05° 33' 58.8967" Type: RIGHT

Radius: 150.000

Length: 14.573 Tangent: 7.292

Mid-Ord: 0.177 External: 0.177

Chord: 14.567 Course: S 13° 53' 16.7541" E

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Tangent Data

Length: 291.245 Course: S 06° 31' 16.1213" E
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Alignment Station and Curve
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Alignment Station and Curve Report
Project Name: Design and study of alhawooz road

Alignment: Cl__major_alignment

Tangent Data

Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 102767.741 157735.703

End: 2+22.421 102586.113 157607.319

Tangent Data

Parameter Value Parameter Value
Length: 222.421 Course: S 35° 15' 16.9104" W

Spiral Point Data

Description Station Northing Easting
TS: 2+22.421 102586.113 157607.319

SPI: 102572.054 157597.382

SC: 2+46.421 102566.594 157593.356

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Curve Point Data

Description Station Northing Easting
SC: 2+46.421 102566.594 157593.356

RP: 102922.650 157110.423

CS: 4+54.239 102423.793 157443.802

Circular Curve Data

Parameter Value Parameter Value
Delta: 19° 50' 42.5208" Type: RIGHT

Radius: 600.000

Length: 207.818 Tangent: 104.960

Mid-Ord: 8.975 External: 9.111

Chord: 206.781 Course: S 46° 19' 23.4669" W
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Spiral Point Data

Description Station Northing Easting
CS: 4+54.239 102423.793 157443.802

SPI: 102420.024 157438.161

ST: 4+78.239 102410.746 157423.659

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Tangent Data

Description PT Station Northing Easting
Start: 4+78.239 102410.746 157423.659

End: 6+13.242 102337.994 157309.936

Tangent Data

Parameter Value Parameter Value
Length: 135.003 Course: S 57° 23' 30.0235" W

Curve Point Data

Description Station Northing Easting
PC: 6+13.242 102337.994 157309.936

RP: 102295.875 157336.881

PT: 6+99.644 102262.667 157299.501

Circular Curve Data

Parameter Value Parameter Value
Delta: 99° 00' 32.6618" Type: LEFT

Radius: 50.000

Length: 86.402 Tangent: 58.552

Mid-Ord: 17.531 External: 26.996

Chord: 76.046 Course: S 07° 53' 13.6926" W

Tangent Data

Description PT Station Northing Easting
Start: 6+99.644 102262.667 157299.501

End: 7+31.783 102238.640 157320.846

Tangent Data

Parameter Value Parameter Value
Length: 32.139 Course: S 41° 37' 02.6383" E

Spiral Point Data

Description Station Northing Easting
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TS: 7+31.783 102238.640 157320.846
SPI: 102225.768 157332.281

SC: 7+55.783 102220.434 157336.476

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Curve Point Data

Description Station Northing Easting
SC: 7+55.783 102220.434 157336.476

RP: 102096.808 157179.261

CS: 8+02.862 102180.358 157360.973

Circular Curve Data

Parameter Value Parameter Value
Delta: 13° 29' 13.4746" Type: RIGHT

Radius: 200.000

Length: 47.079 Tangent: 23.649

Mid-Ord: 1.384 External: 1.393

Chord: 46.970 Course: S 31° 26' 10.0126" E

Spiral Point Data

Description Station Northing Easting
CS: 8+02.862 102180.358 157360.973

SPI: 102174.192 157363.808

ST: 8+26.862 102158.145 157370.050

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Tangent Data

Description PT Station Northing Easting
Start: 8+26.862 102158.145 157370.050

End: 10+61.393 101939.566 157455.072

Tangent Data

Parameter Value Parameter Value
Length: 234.532 Course: S 21° 15' 17.3870" E

Spiral Point Data

Description Station Northing Easting
TS: 10+61.393 101939.566 157455.072

SPI: 101923.518 157461.315
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SC: 10+85.393 101917.015 157463.262
Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Curve Point Data

Description Station Northing Easting
SC: 10+85.393 101917.015 157463.262

RP: 101873.983 157319.567

CS: 10+99.966 101902.874 157466.758

Circular Curve Data

Parameter Value Parameter Value
Delta: 05° 33' 58.8967" Type: RIGHT

Radius: 150.000

Length: 14.573 Tangent: 7.292

Mid-Ord: 0.177 External: 0.177

Chord: 14.567 Course: S 13° 53' 16.7541" E

Spiral Point Data

Description Station Northing Easting
CS: 10+99.966 101902.874 157466.758

SPI: 101896.213 157468.066

ST: 11+23.966 101879.104 157470.021

Spiral Curve: sinusoid

Values not reported for non-clothoid spirals

Tangent Data

Description PT Station Northing Easting
Start: 11+23.966 101879.104 157470.021

End: 14+15.211 101589.743 157503.098

Tangent Data

Parameter Value Parameter Value
Length: 291.245 Course: S 06° 31' 16.1213" E
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Alignment PI Station Report

Project Name: Design and study of alhawooz road
Station Range: Start: 0+000.00, End: 1+415.21

PI Station Northing Easting Distance Direction

0+000.00 102,767.7411m 157,735.7032m

239.638m S35° 15' 17"W

0+239.64 102,572.0545m 157,597.3816m

111.745m S36° 24' 02"W

0+351.38 102,482.1125m 157,531.0692m

2.277m S43° 40' 37"E

0+351.80 102,480.4656m 157,532.6417m

112.160m S57° 23' 30"W

0+461.02 102,420.0236m 157,438.1614m

210.771m S57° 23' 30"W

0+671.79 102,306.4405m 157,260.6133m

107.909m S41° 37' 03"E

0+749.00 102,225.7681m 157,332.2814m

30.435m S38° 10' 47"E

0+779.43 102,201.8438m 157,351.0942m

1.854m N58° 33' 50"E

0+779.71 102,202.8109m 157,352.6762m

30.708m S21° 15' 17"E

0+809.65 102,174.1917m 157,363.8084m

268.970m S21° 15' 17"E

1+078.61 101,923.5175m 157,461.3146m

14.080m S16° 40' 16"E

1+092.69 101,910.0292m 157,465.3539m

1.135m N76° 06' 43"E

1+092.79 101,910.3015m 157,466.4553m

14.181m S6° 31' 16"E

1+106.75 101,896.2126m 157,468.0658m

308.465m S6° 31' 16"E

1+415.21 101,589.7434m 157,503.0981m
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.المرورإشارات: أوال

:إلشارات التحذیریةا

إشارات المرور التحذیریة
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أوالد مدارس
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:واألوامر اإلشارات التنظیمیة

التنظیمیة إشارات المرور
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:اإلشارات اإلرشادیة

إلشارات اإلرشادیة ا
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.عالمات المرور:ثانیا
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