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 استخدام ميزان القامة واالجهزة المساحية
 Surveying  المساحـة

 طرق قياس أطوال الخطوط

خط يمكن قياس طولة بأدوات وأجهزة كثيرة ويتوقف  واييعتبر قياس االطوال اساس كل االعمال المساحية  
 .مالها على درجة الدقة المطلوبةاستع

 .السيارةوالطرق تقريبية مثل الخطوة وسرعة  .1
 الطولية كالجنزير والشريط استعمال ادوات القياس .2
 .وزوايـــااستعمال أطوال  .3
 [تيودوليت –ميزان ]استعمال طرق بصرية  .4
 استعمال طرق االجهزة االلكترونية  .5
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 وحدات قياس المساحة

 ²سم سنتيمتر مربع 
 المتر مربع( وحدة قياس دولية) المتر، وهي وحدة مشتقة من  ²اختصاره م 
  هكتار متر مربع 11111يساوي 
 متر مربع( مليون) 1 111111 يساوي 2كم اختصاره كيلومتر مربع 
 حيث مساحة القيراط  سهم 24 قيراطوكل  قيراط 24متر مربع، وينقسم إلى  4211023ويساوي  الفدان

 .متر مربع 7.29 السهممتر مربع ومساحة  105011
 ياردة مربعة 31،25تعادل ( وحدة تستخدم في البالد العربية) قصبة. 

 :هيقياس االطوال  فيتستخدم  التيأما االدوات 

 الجـــــنزير. 1

بحلقات من نفس  باألخرىالصلب تدهن باللون االسود وتتصل كل عقل  والحديد أعقل من  يتركب الجنزير من
 .طرفا الجنزير بمقبضين من النحاس  هيالمعدن وينت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%C2%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%C2%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%C2%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%28%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%28%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%28%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%28%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%29
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 الشرائط. 2

 هيم و 111إما أن تكون من الكتان أو الصلب ويصل طولها الى  هيللقياس المباشر و  لما يستعمتعتبر أفضل 
 .تلف حول بكرة بداخل علبة من الجلد أو الصلب

 
 الشوكــــة. 3

االرض  فيمدببة من أحد طرفيها ليسهل غرسها [ سم41-21بطول  ]عبارة  عن أسياخ من الحديد أو الصلب 
 على هيئة حلقة مستديرة كمقبض الثانيوالطرف 

 هيو .وذلك  بإسقاطها لتعيين موقع النقطة ( الشوكة المثقلة) االراض المنحدرة تستعمل احيانا شوكة تسمى فيو  
 .االراض المنحدرة وذلك  بإسقاطها لتعيين موقع النقطة فيالقياس و  فينهايتها ثقل وتستعمل  فيشوكة عادية 
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 االوتـــــــاد. 4

تقريبًا مدبب من احد طرفية وقد يكون مضلعًا أو مستديرًا والنوع [  31 – 21]نوعان االول من الخشب بطول  هيو 
 فيواالوتاد تدق  كاألسفلتالصلبة  األراضي فيوهذا النوع يستعمل  رأو مساميعلى هيئة زوايا من الحديد  الثاني

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

 الشواخص. 5

 5الى  3قطرها من متر و 2،5عبارة عن اعمدة خشبية اسطوانية او مضلعة مثمنة الشكل وطولها يتراوح بين 
االرض وحفظها  فيل غرسها وتثبيتها مدبب ليسه حديديوبأسفل كل منها كعب عبارة عن مخروط  سنتيمتر تقريبا

 .رؤيتها إلمكانيةمن التأكل وتلون بالوان زاهيه 

 خيط وثقل الشاغول. 6

 األفقيتعيين المسقط  أيالتسامت  عملية فيالشكل ومعه خيط متين وهو يستعمل  مخروطيعبارة عن ثقل عادى 
 .تتطلب تعيين خطوط  راسية التياالغراض  فيوعلى العموم  المبانيضبط  رأسية حواف واركان  فيلنقطة و 
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 اعمال الميزانيــــة فياالجهزة المستخدمة 

 المــــــــــيزان. 1

وهمى مهما دار الجهاز حول محورة ليقطع هذا  أفقيهو عبارة عن جهاز يمكن بواسطته الحصول على مستوى 
 نقطة معينة يتم عن طريقها استنتاج اال بعاد الرأسية واستنتاج منسوب النقطة المطلوبة  فيالمستوى القامة 

 
 

 :مكونات المــــــــــيزان

 :مساحيمنظار 

 فياحد طرفيها عدسة  شيئية  وظيفتها الحصول على صرة مقلوبة ومثبت  فيوهو عبارة عن اسطوانة معدنية مثبت 
وسط االسطوانة عدسة اضافية وظيفتها تطبق الصورة على  فيالطرف االخر عدسة عينية  وظيفتها تكبير الصورة و 

 حامل الشعرات

 
 ميزان تسوية

 من ضبط االفقية للتأكدفيما عدا فقاعة صغيرة من بخار االثير  باألثير ءمملو  اسطوانيوهو عبارة عن وعاء 
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 القاعدة السفلية

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

 

 
 
 القامـــــــة. 2

أمتار وديسمتر درجة الى متر مصنوعة من الخشب أو األلومنيوم وم 6 -3عبارة عن مسطرة مدرجة بطول من  هي
 .ية القراءة  الصحيحة على القامةوتطلى اقسام التدريج بلونين مختلفين للتميز بينهما ولتسهيل عمل وسنتيمتر
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 :الميزانية الطوليـــة باستخدام نقطةكيفية تعين منسوب 

 :االدوات المستخدمة

 شـريط قـياس –قــامة  –ميزان 

 :الخطـوات

 وهمى أفقيعن طريق ميزان التسوية الموجودة بالجهاز للحصول على مستوى  أفقيمصنع  فيضبط الميزان  .1
تمامًا ثم أخذ القراءة على القامة حتى  راسيوضع  في[ روبير]ة على النقطة المعلومة المنسوب يتم وضع القام .2

 .للجهاز ويسمى منسوب سطح الميزان الوهمي األفقييمكن تعين منسوب المستوى 
على قراءة القامة على النقطة المطلوب ايجاد منسوبها ويتم توجيه الميزان اليها للحصول  يتم نقل القامة  على .3

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

 ميزانية طولية 

 .مناسيب خط مستقيم إليجادتستخدم  التي هي
 ميزانية عرضية 

 مع عمل ميزانية على قطاعات عرضية عمودية على المحور طولياتجاه  فييتم تنفيذها  التي هي
 ميزانية شبكية 

ك عن طريق تطبيق منطقة معينة ويتم ذل فيتستخدم لمعرفة مناسيب نقاط على سطح االرض  التيالميزانية  هي
 :الخطوات االتية

 ان بعد كل نقطة عن االخرى افقياً بي .1
 [روبير] تم تحديدها سواء باالرتفاع أو االنخفاض عن سطح المقارنة التيتعين منسوب كل نقطة من النقاط  .2

 لمواسير االنحدار الطوليةالقطاعات 

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

 .منسوب االرض الطبيعية أو منسوب أعلى الرصف .1
 .منسوب قاع الماسورة .2
 .عمق الحفر حتى قاع خندق الماسورة .3
 .ميل الماسورة .4
 .نوع مادة الماسورة .5
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 .لمواسير حيث تنشأ المطابقأماكن تقاطع ا .6
 .أماكن المطابق وارقامها .0
 .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

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

 . صحيشبكات تجميع مياه الصرف ال
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 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 

 -:و مشاركة السادة 

  شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى اشرف علي عبد المحسن/ مهندس 

  شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عبد العزيزطارق ابراهيم / مهندس 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه مصطفى محمد محمد/ مهندس 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية محمد محمود الديب/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي باالسكندريه حسام عبد الوكيل الشربيني/ دكتور كيمائي 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه زي حلمي ابراهيم رم/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي باالسكندريه اشرف حنفي محمود/ مهندس 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مصطفى احمد حافظ/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى محمد حلمي عبد العال/ مهندس 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ايمان قاسم عبد الحميد/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى صالح ابراهيم سيد/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى سعيد صالح الدين حسن/ مهندس 

   الصحي بالدقهليةشركة مياه الشرب والصرف  صالح الدين عبد اهلل عبد اهلل/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عصام عبد العزيز غنيم/ مهندس 

   مجدي علي عبد الهادي/ مهندس 
  محمد نظير حسين/ السيد 

 شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

   والصرف الصحي بالقليوبيةشركة مياه الشرب  عبد الحليم مهدي عبد الحليم/ مهندس 

  شركة الصرف الصحي باالسكندريه سامي يوسف قنديل/ مهندس 

  عادل محمود ابو طالب/ مهندس GIZ المشروع االلماني الدارة مياه الشرب والصرف الصحي 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مصطفى محمد فراج/ مهندس 

 

 


