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 واالجهزة المساحيةاستخدام ميزان القامة 
 Surveying  المساحـة
  introductionمقدمــــه

يمكن من خاللها تحديد  التيإن علم المساحة هو العلم الوحيد الذى يهتم بإنشاء ورسم الخرائط 
االعمال الهندسية بصورة دقيقة وتخطيطها  وتنفيذها بصورة دقيقة طبقًا للتصميم هذه  مواقع

 .الصحيوكذلك تخطيط تنفيذ مشروعات الصرف  والكبارياالعمال مثل إنشاء القناطر والسدود 

 

 مقياس الرسم للخريطـــة

منطقة  أيسم ر  ال يمكنإن رسم خريطة لمنطقة معينة يلزم استخدام رسم معين لكل خريطة حيث 
الطبيعية على ورقة الرسم المتاحة لذا يجب تصغير هذه االبعاد بنسبه مالئمة ويتوقف  بأبعادها

 :عل عدة عوامل اهمها النسبةتحديد هذه 

 .اجلةتنشأ من  التينوع الخريطة من حيث الغرض  .1
 .لهأهمية العمل المراد إنشاء الخريطة  .2
 النسبةترسم عليها الخريطة ومما سبق يمكن تعريف مقياس الرسم بانه  التيابعاد اللوحة  .3

 .الطبيعة فيالخريطة والطول المقابل له  بعد على أيالثابتة  بين طول 

تتمكن  كيخريطة طبوغرافية أو تفريدية فإنك تحتاج الى أبعاد افقية ورأسية  أيولضرورة رسم 
 :منطقة   أيتية  لرفع خريطة البد من اتباع الخطوات اال أيمن رسم 

 عملية االستكشـــاف .1
 .عام للمنطقة المراد رفعها كروكيرسم  .2
 .للمنطقةوتكوين الهيكل العام  نقط المضلعاختيار وتثبيت  .3
 عمل كروكيات النقط .4
 قياس أطوال الخطوط .5
 عمل التحشية أو االحداثيات .6
 .تحقيق العمل .7
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 طرق قياس أطوال الخطوط

خط يمكن قياس طولة بأدوات وأجهزة  وايطوال اساس كل االعمال المساحية يعتبر قياس اال
 .كثيرة ويتوقف استعمالها على درجة الدقة المطلوبة

 .السيارةوالطرق تقريبية مثل الخطوة وسرعة  .1
 .استعمال ادوات القياس الطولية كالجنزير والشريط .2
 .وزوايـــااستعمال أطوال  .3
 [يودوليتت –ميزان ]استعمال طرق بصرية  .4
 استعمال طرق االجهزة االلكترونية  .5
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 :هيقياس االطوال  فيتستخدم  التيأما االدوات 

 الجـــــنزير. 1

 باألخرىالصلب تدهن باللون االسود وتتصل كل عقل  الحديد أوعقل من  يتركب الجنزير من
 .طرفا الجنزير بمقبضين من النحاس هيبحلقات من نفس المعدن وينت

 
 

 الشرائط. 2

إما أن تكون من الكتان أو الصلب ويصل طولها  هيللقياس المباشر و  ما يستعملتعتبر أفضل 
 .تلف حول بكرة بداخل علبة من الجلد أو الصلب هيم و 111الى 
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 الشوكــــة. 3

مدببة من أحد طرفيها ليسهل [ سم41-21بطول  ]عبارة  عن أسياخ من الحديد أو الصلب 
االراض المنحدرة  فيو  على هيئة حلقة مستديرة كمقبض الثانياالرض والطرف  فيغرسها 

شوكة  هيو  .وذلك  بإسقاطها لتعيين موقع النقطة( الشوكة المثقلة) تستعمل احيانا شوكة تسمى
االراض المنحدرة وذلك  بإسقاطها لتعيين موقع  فيالقياس و  فينهايتها ثقل وتستعمل  فيعادية 
 .النقطة

 

 االوتـــــــاد. 4

تقريبًا مدبب من احد طرفية وقد يكون مضلعًا [  31 – 21]نوعان االول من الخشب بطول  هيو 
 األراضي فيوهذا النوع يستعمل  أو مساميرعلى هيئة زوايا من الحديد  الثانيأو مستديرًا والنوع 

النقط المحددة لرؤوس المضلعات ويترك  فيبدء القياس أو  فيواالوتاد تدق  كاألسفلتالصلبة 
ها جزء حوالى سنتيمتران فوق سطح االرض حتى يسهل الرجوع اليه أو اعادته الى مكانة اذا من
 .فقد

 

 الشواخص. 5

متر وقطرها 2،5عبارة عن اعمدة خشبية اسطوانية او مضلعة مثمنة الشكل وطولها يتراوح بين 
سهل مدبب لي حديديسنتيمتر تقريبا  وبأسفل كل منها كعب عبارة عن مخروط  5الى  3من 

 .رؤيتها إلمكانيةاالرض وحفظها من التأكل وتلون بالوان زاهيه  فيغرسها وتثبيتها 

 

 خيط وثقل الشاغول. 6

 أيعملية  التسامت  فيالشكل ومعه خيط متين وهو يستعمل  مخروطيعبارة عن ثقل عادى 
االغراض  فيوعلى العموم  المبانيضبط  رأسية حواف واركان  فيلنقطة و  األفقيتعيين المسقط 

 .تتطلب تعيين خطوط  راسية التي
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 الميزانية

نحتاج الى ابعاد افقية وراسية حتى نتمكن من  فأنناخريطة  ايكما سبق التوضيح كيفية رسم 
 رسم خريطة كنتورية توضح شكل سطح االرض من حيث االرتفاع او االنخفاض

 قياس االبعاد االفقية فيوقد درسنا االدوات المستخدمة 

 بعملية الميزانية ما يعرفهذا الفصل سوف ندرس كيف يمكن استنتاج االبعاد الراسية وهو  فيو 

 

 نظرية الميزانية

وهمى معلوم المنسوب يتم مقارنة النقاط المختلفة  أفقيتعتمد عملية الميزانية على إيجاد مستوى 
[ المعلوم المنسوب يرالروب]سيب ومقارنتها بمستوى المقارنة من سطح االرض به لمعرفة هذه المنا

 .سواء باالرتفاع أو االنخفاض
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 اعمال الميزانيــــة فياالجهزة المستخدمة 
 المــــــــــيزان. 1

وهمى مهما دار الجهاز حول  أفقيهو عبارة عن جهاز يمكن بواسطته الحصول على مستوى 
 نقطة معينة يتم عن طريقها استنتاج اال بعاد الرأسية فيمحورة ليقطع هذا المستوى القامة 

 واستنتاج منسوب النقطة المطلوبة

 
 

 :مكونات المــــــــــيزان
 :مساحيمنظار 

احد طرفيها عدسة  شيئية  وظيفتها الحصول على  فيوهو عبارة عن اسطوانة معدنية مثبت 
وسط االسطوانة  فيالطرف االخر عدسة عينية  وظيفتها تكبير الصورة و  فيصرة مقلوبة ومثبت 

 عدسة اضافية وظيفتها تطبق الصورة على حامل الشعرات
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 ميزان تسوية

من  للتأكدفيما عدا فقاعة صغيرة من بخار االثير  باألثير مملوء اسطوانيوهو عبارة عن وعاء 
 ضبط االفقية

 
 القاعدة السفلية

ترتكز  والتي للجهاز الراسيعبارة عن القاعدة المثبت فيها المحور  هيالجهاز و وتسمى قاعدة 
 على راس الحامل باسطة ثالثة مسامير متحركة يمكن عن طيق تحريكها ضبط افقية الجهاز

 

 
 

 القامـــــــة. 2

درجة متر مصنوعة من الخشب أو األلومنيوم وم 6 -3عبارة عن مسطرة مدرجة بطول من  هي
ية وتطلى اقسام التدريج بلونين مختلفين للتميز بينهما ولتسهيل عمل أمتار وديسمتر وسنتيمترالى 

 .القراءة  الصحيحة على القامة
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 :الطوليـــة الميزانية باستخدامكيفية تعين منسوب نقطة 
 :االدوات المستخدمة

 شـريط قـياس –قــامة  –ميزان 

 

 :الخطـوات

عن طريق ميزان التسوية الموجودة بالجهاز للحصول على  أفقيمصنع  فيضبط الميزان  .1
 وهمى أفقيمستوى 

تمامًا ثم أخذ  راسيوضع  في[ روبير]ة على النقطة المعلومة المنسوب يتم وضع القام .2
للجهاز ويسمى منسوب  الوهمي األفقيالقراءة على القامة حتى يمكن تعين منسوب المستوى 

 .سطح الميزان
النقطة المطلوب ايجاد منسوبها ويتم توجيه الميزان اليها للحصول على  يتم نقل القامة  على .3

 .قراءة القامة على هذه النقطة
 .المطلوبةمنسوب سطح الميزان للحصول على منسوب النقطة  القراءة منيتم طرح هذه  .4
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 انواع الميزانية

 .مناسيب خط مستقيم إليجادتستخدم  التي هي طولية ميزانية -
مع عمل ميزانية على قطاعات  طولياتجاه  فييتم تنفيذها  التي هي عرضية ميزانية -

 عرضية عمودية على المحور
 فيتستخدم لمعرفة مناسيب نقاط على سطح االرض  التيالميزانية  هي شبكية ميزانية -

 :ك عن طريق تطبيق الخطوات االتيةمنطقة معينة ويتم ذل
 ان بعد كل نقطة عن االخرى افقياً بي .1
تم تحديدها سواء باالرتفاع أو االنخفاض عن  التيتعين منسوب كل نقطة من النقاط  .2

 [روبير] سطح المقارنة
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 خطوط الكنتور

 التيالنقاط  وجميعمعلوم المنسوب  أفقييعرف خط الكنتور بانه تقاطع سطح االرض بمستوى 
 .تقع عليه ذات منسوب واحد ويسمى منسوب خط الكنتور
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 الفــترة الكنتوريـــــة

 :بين كل خطى كنتور متتالين ومتوقف قيمة هذه الفترة على العوامل االتيــة الرأسيالبعد  هي

 .الغرض الذى اعدت الخريطة الكنتورية من أجلة .1
 .وتكاليفـهاالوقت المحدد لعمل الميزانيــة  .2
 .الكنتورية لهالمساحة المطلوب تنفيذ الخريطة ا .3
 .طبيعة المنطقـة وتضـاريسها .4
 .مقيــاس رســم الخريطــة .5

 

 خـــواص خطــوط  الكنتـــور

 .تقع على خط الكنتور ذات منسوب واحد التيجميع النقاط  .1
اذا كانت ابعاد خطوط الكنتور عن بعضها متساوية دلت على ان االرض منتظمة   .2

 .االنحدار
 االرض المنبسطة فيارات الشديدة وتتباعد االنحد فيتتقارب خطوط الكنتور  .3
 .سطح االرض أو كهوف فيحاالت وجود تجاويف  فيتتقاطع خطوط الكنتور نادرًا  .4

 

 مشروع خريطة كنتوريــــة

 :لكى يتم تنفيذ خريطة كنتورية يجب اتباع الخطوات االتيــــة

من  فيالعدد الكا للمنطقة المطلوبة وذلك بعد تحديدعمل ميزانية شبكية لسطح االرض  .1
 النقاط

 .توقيع هذه النقاط على الخريطة بعد تحديد مناسيبها .2
 .تحديد الفترة الكنتورية المطلوبة بناء على اهمية الخريطة .3
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 رسم خطوط الكنتور على الخريطـــة

 
 

 لخطوط المواسيرالقطاعات الطولية 

 اي ،الطبيعيباالنحدار  صحيبعد إتمام تصميم مختلف مواسير شبكة تجميع مياه الصرف ال
، (4)تعين القطر والميل، ترسم قطاعات طولية لخطوط المواسير المختلفة، كالمبين بالشكل رقم 

 :ويوضح عليه البيانات اآلتية

 .منسوب االرض الطبيعية أو منسوب أعلى الرصف .1
 .منسوب قاع الماسورة .2
 .عمق الحفر حتى قاع خندق الماسورة .3
 .ميل الماسورة .4
 .الماسورةنوع مادة  .5
 .أماكن تقاطع المواسير حيث تنشأ المطابق .6
 .أماكن المطابق وارقامها .7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Topographic_map_example.png
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 .مواقع المنشآت المقامة على الخط .2
 (.طرق رئيسية ،ترع ومصارف ،مجارى مائية ،سكك حديدية)مواقع عبور العوائق المختلفة  .1

 .المختلفة على خطوط المواسير المبانيتوصيالت  .11
 .أساسات المواسير ومناسيبها .11

 
 (1)نموذج رقم  صحيلشبكات الصرف ال االنحدارلخطوط مواسير  طوليقطاع ( 4)شكل رقم 

 صحيأنواع مواسيـر شبكات تجميع مياه الصرف ال
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 المراجع 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 

  و مشاركة السادة: -
  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    محمد غنيم / مهندس 
  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     محمد صالح / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    يسري سعد الدين عرابي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    عبد الحكيم الباز محمود / مهندس 

  ة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلي   محمد رجب الزغبي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   رمضان شعبان رضوان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة   عبد الهادي محمد عبد القوي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة    حسني عبده حجاب / مهندس 

  والصرف الصحي بسوهاجشركة مياه الشرب    إنصاف عبد الرحيم محمد / مهندسة 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا   محمد عبد الحليم عبد الشافي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  شركة مياه الشرب باألسكندرية     جويدة علي سليمان / مهندس 

  لشرب والصرف الصحي ببني سويف شركة مياه ا   وفاء فليب إسحاق/ مهندسة 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي   محمد أحمد الشافعي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد بدوي عسل / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد غانم الجابري / مهندس 

  كة مياه الشرب بالقاهرة شر    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    السيد رجب محمد / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا    نصر الدين عباس / مهندس 

  والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب    مصطفي محمد فراج / مهندس 

  المعونة األلمانية     فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

  المعونة األلمانية    عادل أبو طالب / مهندس (GIZ ) 

 


