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 Land Levelingتسوية وتعديل ارض  

 لخطيب هشاملدين ااد بسام                                                               الثانيةالمحاضرة 

  Agricultural Land Surface Gradationتسوية وتدريج األراضي الزراعية 

يلة افات طوتعتمد على إيجاد مستوى جديد لسطح األرض، له انحدار مستمر ومنتظم لمس  تسوية وتعديل األرض

 ليل مشاكلي، وتقألي قطاع من قطاعات األرض. ولهذه العملية تأثير كبير في إيجاد أعلى معدل استفادة من مياه الر

 تعرية التربة، المائية والرياحية، وتقليل زمن الري. 

ي مناسيب ففاوت لتربة أو عدم إتمام إجراء عمليات التعديل بشكل جيد بحيث يكون التان إهمال تسوية وتعديل ا

ي فستلمة ارض الحقل واضح، مع اتباع أساليب الري السطحي يؤدي إلى حدوث زيادة أو نقصان في مياه الري، الم

لماء في ا نبات وخسارةمناطق الحقل المختلفة تبعا الختالف مناسيبها. وينتج عن ذلك تلف في الحاصل األعظم لل

 إلى األراضي المجاورة. Seepageالمستهلك، هذه الزيادة تسبب تراكم األمالح أو تسرب المياه 

لمحصول اه واان إجراء عمليات التعديل والتسوية بشكل دقيق يؤدي إلى التقليل من الخسائر في األرض والمي

تدهورها تيجة لنيف المستقبلية لمعالجة واستصالح التربة ووقت المزارع إلى أقصى حد ممكن، فضال عن اختزال التكال

 عند عدم إجراء عمليات التعديل. 

ى رض إلتعد عمليات التسوية من متطلبات شق قنوات الري والبزل، إذ يعاد تدريج المنسوب الطبيعي لأل

وية أمرا ليات التسعد عمدنية فتالم أما من ناحية أعمال الهندسة مناسيب جديدة وفقا للتصميم األساس لقناة الري أو البزل.

لشرب االبد منه في مشاريع اإلنشاءات وشق الطرق وإنشاء المطارات ومشاريع مد شبكات الصرف الصحي ومياه 

ي وتصميم المدن وغيرها كما ان لعمليات التسوية والتعديل تطبيقات في الهندسة العسكرية وهندسة الحدائق والمنظور

 .وبناء مالعب كرة القدم

و وية أيسمى المنسوب الجديد الذي يرفع أو يخفض إليه سطح األرض عند كل نقطة في الحقل بمنسوب التس

على  ، وتوجد عدة طرائق لحساب مناسيب التسوية يمكن باي منها الحصولDesigned Levelالمنسوب التصميمي 

دسي كز مهنيات التسوية والتعديل يرارض جديدة من حيث مناسيب سطحها يمكن إدارة ريها بسهولة. عند إجراء عمل

 التربة والموارد المائية على تقليل أعماق القطع والردم قدر اإلمكان وذلك لعد أسباب هي: 

 تقليل الكلفة االقتصادية للعمل نتيجة لتقليل أحجام التربة المنقولة. -1

 وكذلك تقل كلفة العملة نتيجة الختزال مدة اإلنجاز. -2

ن التالي فاوية وبان الطبقة السطحية للتربة تعد األكثر خصوبة وتحتوي على العناصر الغذائية والمواد العض -3

 قطع هذه الطبقة أو ردمها يقلل من خصوبة التربة. 

ب كالتر قد ال تتحمل أعماق بعض األراضي إجراء عمليات قطع كبيرة خاصة في الترب ذات العمق الضحل -4

 و األراضي التي يكون فيها الماء األرضي قريب من السطح. واألراضي الصحراوية أ

 تعاريف 

 Leveling  التسوية

طح ستلفة على المخ ن النقاطوهي العملية المساحية التي تبحث في الطرائق الالزمة إليجاد البعد الرأسي )العمودي( بي 

 .Reference Level   ومقارنة ارتفاعات وانخفاضات مستويات هذه النقاط عن مستوى مرجعي ثابت األرض
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 Datumمستوى المقارنة 

ستوى ميكون  مستوى ثابت لكل دولة تنسب إليه ارتفاعات أو انخفاضات النقاط الموجودة على أراضيها، وغالبا ما 

و مستوى هلبصرة ار سطح كماء الخليج العربي عند مدينة الفاو في المقارنة هذا هو منسوب سطح ماء البحر فمثال يعتب

 المقارنة كمعدل لمنسوب ماء البحر عند الجزر وعند المد. 

 

  point Reduced Levelمنسوب النقطة  

 ةنقطة إشارسوب المنسوب أي نقطة يمثل البعد العمودي بين سطح األرض عند هذه النقطة ومستوى المقارنة. لذا يأخذ من

 ة. ى المقارنن مستوموجبة إذا كان منسوب النقطة أعلى من مستوى المقارنة وإشارة سالبة إذا كان منسوب النقطة أوطأ م

 

  Bench Marks )الراقم( عالمات المناسيب

ا ، وإليجاد هذDatumبما ان منسوب أي نقطة على سطح األرض يجب أن ينسب لمنسوب مستوى المقارنة      

ية صعبة ذه عملالمنسوب يجب أن نبتدئ من منسوب المقارنة وننتهي عند هذه النقطة، مهما كانت المسافة بينهما، وه

بة، وهي ن منتخالتحقيق لذا تلجأ الحكومات إلى وضع عالمات المناسيب في األقضية والمحافظات تكون مثبتة في أماك

إذ  والقناطر الجسوروات العامة غير المعرضة للهبوط مع الزمن كالمباني الحكومية نوعين منها ما يثبت في جدران البناي

ي ب فيثبت فلمناسياتثبت بما يسمى بمقاييس القامة التي يظهر منها جزء لقراءة المنسوب، أما النوع اآلخر من عالمات 

حيث ألرض بان منتخبة وتثبت في األرض وهذا النوع األكثر انتشارا يكون منسوب هذه العالمة فيه، توضع في أماك

 تكون غير قابلة للقلع. 

 

 

 

 

 المقاطع الطولية والعرضية 

ها على حصل بيعد إعداد المقاطع الطولية والعرضية من اهم األغراض التي تهدف إليها عملية التسوية، إذ ن

ا. منحني ون مستقيما أوشكل أو أشكال تبين تعرجات وتموجات سطح األرض على امتداد الخط المطلوب الذي قد يك

 ويعبر عنه بموجب مقياس رسم.

األبعاد  ة إلىعلى هذا الشكل يتطلب معرفة مناسيب عدد من النقاط الواقعة على المقطع المزمع إعداده إضاف 

ظ أو متميز لحوا تغيير مدث فيهاألفقية لهذه النقاط ابتداًء من نقطة بدايته، يتم اختيار هذه النقاط عادة عند المواقع التي يح

طح ميل س في طبيعة سطح األرض. وبذلك عند رسم خط المقطع الذي يصل بين هذه النقاط، يكون من الممكن اعتبار

 األرض بين النقاط المتعاقبة ميالً منتظما يعبر عنه بخط مستقيم.

شكل  ل علىان عدم الدقة عند اختيار النقاط وبيان مناسيبها الضرورية لرسم المقطع يؤدي إلى عدم الحصو

األرض  ة تموجيماثل الشكل الطبيعي والفعلي للخط األرضي كما موضح في الشكل أدناه، في الشكل يمثل الخط أ طبيع

طبيعية بشكل جيد بينما الخط ب يمثل االنحناءات ال 8و 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1الفعلي أو الطبيعي ابتداًء من النقطة 

ط مستقيم واحد ومن بخ 3إلى  1يمتد من النقطة  فهو بخطوط مستقيمة أما الخط ج فهو ال يمثل النقاط جميعها بشكل جيد 

شكل ل بممث 8و 7ن بخط مستقيم أفقي واحد يلغي كل التموجات الطبيعية وفقط الخط بين النقطتي 7إلى النقطة  3النقطة 

 جيد.
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اإلمكان كون بيمن جهة أخرى إذا لم تكن النقاط التي يتغير فيها ميل سطح األرض دليالً للعمل أو عندما ال 

ل في ن األفضحالة المقاطع التي تتخذ على امتدادات خطوط الطرق والسكك الحديدية فمتحديدها على األرض كما في 

و غيرها. وهذا م أ 50م أو  25هذه الحالة ان تؤخذ القراءات على نقاط متساوية البعد عن بعضها البعض، كأن تكون 

ولية قاطع طمالعكس، قد تكون يتوقف بالدرجة الرئيسية على درجات ميل األرض حيث تصغر المسافة بازدياد الميل و

لمقترح شروع اأو عرضية، فالمقطع الطولي هو الذي يتبع في مساره خطاً سبق تعينه وتأشيره، أي الخط المركزي للم

المهندس  يتمكن مثل سكة حديد، قناة ري أو بزل خط أنابيب نقل المياه أو النفط، فالمقطع الطولي هو الوسيلة التي

اه طوله. د واتجالقة بين سطح األرض الفعلي ومناسيب أو مستويات العمل المطلوبة على امتدابواسطتها من دراسة الع

ن مقترحة وفي تصميم المشاريع يكون من الضروري غالباً على عدة مقاطع طولية على امتداد عدة خطوط مركزية م

 العتباراتحسب ا د األفضل من بينهااجل مقارنة تكاليف ومالءمة المشروع بالنسبة لخطوطه المركزية المقترحة واعتما

 المطلوبة.

 هو الان المقطع الطولي ال يمكن ان يوضح مواصفات األرض الواقعة على جانبي خطه المركزي ومن ثم ف

ً ضيقاً، من األرض  يوفر ما يكفي من المعلومات لتصميم المشروع المطلوب فيما عدا المشاريع التي تشغل شريطا

ً بالكخطوط نقل األنابيب الت ً ضمن حدود عرض المشروع ومتعادل جانبيا لخط نسبة لي يعد سطح األرض فيها أفقيا

إضافية  علوماتمالمركزي. أما األعمال التي تكون فيها األرض متسعة نسبياً على جانبي الخط المركزي فإنها تتطلب 

يال عن زيد قلوبأطوال مناسبة ت نحصل عليها من عمل المقاطع العرضية التي تؤخذ عادة عمودياً على الخط المركزي

  حدود العمل المطلوب من كال جانبيه األيمن واأليسر.

 المقاطع الطولية 

 يتكون فريق عمل المقطع الطولي من: 

ح وطبيعة سط يتفق الراصد: يقوم بتحديد اتجاه خط المقطع واختيار النقاط المناسبة كمواقع لمسطرة التسوية بما -1

 استعمال جهاز التسوية وتسجيل القراءات المرصودة في جدول التسوية. األرض وميالنه إضافة إلى

 حامل المسطرة وظيفته وضع مسطرة التسوية بصورة عمودية على النقاط التي يختارها الراصد. -2

 المساعدان: يقومان بقياس المسافات األفقية بين النقاط بالشريط أو أداة أخرى مناسبة. -3

أداة  لى سحبإالغالب تناط مهمة إمساك المسطرة بأحد المساعدين وهذا يستلزم ان ينتظر الراصد وقتا ما في 

صد لترك ر الراالقياس إلى األمام. وهذا يعني ان وجود مساعد واحد يؤدي إلى ضياع وقت غير قليل إضافة إلى اضطرا

 داة لقياسية، وأالعمل من جهاز التسوية ومسطرة تسو جهاز التسوية من اجل المساعدة في عملية القياس. تتكون أدوات

 المسافة األفقية، وشواخص، ونبال، وطباشير، وقلم ودفتر، وجداول تسوية.

بغرز  ويكون ذلك نحنيةيحدد المقطع الطولي بكامله أوالً بتثبيت عدد كافي من النقاط لبيان أجزائه المستقيمة والم

 راءات نصفقألخذ  دة. أما إذا كان خط المقطع طويالً فيثبت منه أوالً ما يكفيشواخص وسطية يتم رصدها بالعين المجر

ومن ثم  لخريطةالعمل اليومي في األقل. أما في المناطق المغطاة بخرائط سابقة فان خط المقطع المطلوب يرسم من ا

رض أو ى األالموجودة عل يحدد على األرض بالمقارنة النسبية بين مواقع المعالم الموضحة على الخريطة ونظيرتها

 باستخدام جهاز الثيودواليت في عدم احتواء المنطقة على معالم مميزة.
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 نهموقع يمكن محين الوصول إلى  إلىفقط  وأمامية ةخلفي وتكون بقراءاتالتسوية من راقم قريب تبدأ عملية 

جديد ع إلى موق الجهاز التسوية ة.قراءة أمامي تقرأ المسطرة عليها ثمبداية خط المقطع المطلوب رسمه  رصد نقطة

 دأومنها يب ،خلفيهكون ت على نقطة بداية المقطع حيث المسطرة ثانيةوتقرأ  العمل البداية وباتجاه سيرمن نقطة  المسافة

 متدادعلى ا ليةاقع متتافي مو توضع المسطرةثم  لقياس المسافات األفقية.  باعتباره األداة المستخدمة   القياس بالشريط

 الغهبإب مسطرةيقوم حامل ال الراصد للمسطرة وبعده قراءةوالميل واالتجاه.  الفعلي فيخط المقطع حساب التغير 

 معه يكون في دفتر تسجل هذه المسافات لدى حامل المسطرة أونقطة بداية المقطع  ابتداًء منمقدار بعدها عن الشريط 

يصل  ان إلىة ترتيبها. يستمر العمل بهذه الطريق سوية حسبالتنقل بعدئذ إلى حقل المسافة جدول تلهذا الغرض، 

بيعة بسبب ط أو الكبير عنهكان ذلك بسبب بعدها  سواء رؤية المسطرة بوضوح،مرحلة ال يتمكن بعدها  الراصد إلى

 بالغصد بإقوم الرايمكن قراءة المزيد من النقاط الوسطية. عند هذه المرحلة ي وبذلك الالعوائق،  األرض ووجودسطح 

 كون نقطةييصلح ألن  أو موضعبانتخاب نقطة  أمامية فيقوم حامل المسطرة أخذ قراءةحامل المسطرة بأنه يريد 

 ةالخلفي من القراءتين بعد الجهاز عن كلالدوران قد تكون على خط المقطع أو بعيداً عنه مع مالحظة تساوي 

نقل بالراصد  ومثم يق. األمامياتحقل  وتسجل في اءتهاوتؤخذ قرالنقطة  على هذه عمودية تماما. المصدر واألمامية

وقع المهذا  نبحيث يمكنه متسوية المقطع  نهاية خط باتجاه اإلمكان،صلبة قدر  فوق أرضالجهاز الى موقع جديد، 

يقرأ  العمل. باتجاه سيرطويلة مكشوفة  رؤية مسافةنقطة الدوران وكذلك  وضعها فوقفي  رصد المسطرة وهي

التي  النقطةفس نفي حقل الخلفيات أمام  ويسجل القراءةموقع الجديد  الدوران منعلى نقطة  المسطرة ثانيةالراصد 

 ى يصل إلىابق حتيستمر تكرر العمل بنفس األسلوب الس االقراءة األمامية من موقع الجهاز السابق، كم أخذت عليها

 . األمامياتل في حق المرصودة عليهانقطة نهاية المقطع حيث تسجل القراءة 

 ةت خلفيقراءا ذراقم بأخ أقربالمقطع لغايه  نهايةيستحسن االستمرار في سلسلة التسوية بعد الوصول الى نقطه 

 ىو ال يتعدأ منسوبانان يتساوى ال يجب إذحسابات التسوية  الناتج منالراقم بالمنسوب  فقط ومقارنة منسوب هذا وأمامية

 األتية العالقةمن تطبيق  الناتجة مةالقي الخطأ( )مقدارالفرق بينهما 

 بالكيلو متر التسويةطول خط  *   10المسموح بالملي متر=  الخطأ

أما إذا  اءات. المسافات بين القر التناسب أطوالالحدود المسموح بها بطريقه  الواقع ضمن أيوزع مقدار الخط

نقطه  من قم قريبراعند تعذر الوصول الى   العمل من جديد.  بها فيجب إعادة القيمة المسموححدود  الخطأ تعدى مقدار

صول الو نهايةل العم حيث اتجاه عكسية من التسوية بصورهعمليه  بإعادةالعمل  صحةالتحقق من  يمكن األخيرة،المقطع 

 يثتعاكسين حين المجاهباالتعن العمل  البداية الناتجنقطه  ثم يقارن منسوب فقط. أمامياتالمقطع خلفيات  بدايةالى نقطه 

 ديد إذاجمن  لعملاأعاله ويعاد  العالقة المذكورة فيعن تطبيق  الناتجة القيمةالفرق بينهما  يجب ان ال يتعدى مقدار

 تعداه.

 ويةالتسل في صيغه جدو والفرق الوحيد مما سبق بيانه.  وحساب مناسيبها ال تختلفتدوين القراءات  ةطريق

 نمثال يبي جدول االتيوال المقطع.  بدايةلنقطه  بالنسبةبالمتر بين النقاط  ل فيه المسافاتللجدول تسج عمود واحد إضافة

ن سافات بيالى الم طولي إضافةبطريقه ارتفاع خط النظر لجزء من مقطع  محسوبة ومناسيب النقاط تسجيل القراءات

 خط المقطع.  بدايةنقطه  اعتبارا من ةالمحسوبالنقاط 

عمليه  تبدأخط المقطع المطلوب.  المرصودة علىالمقطع الطولي بعد الحصول على مناسيب النقاط  يمكن رسم

منسوب هذا  بين النقاط المرصودة. األفقية مجموع المسافات لالسيني( يمث المحور)مستقيم  أفقي المقطع برسم خطتشكيل 

 فانه طرق فروق المقارنة،مستوى  ثيرا فوقكترتفع  المنطقةكانت  إذاولكن  . المقارنة الخط فهو منسوب مستوى

ً  هذا، األفقيمنسوب الخط  الحاالت يعدمثل هذه  في ومن هنا، . واضحةالمناسيب سوف ال تظهر  بمقدار مناسب  مرفوعا

ة وعاد . المرصودة مناسيب النقاط من أوطأ منسوب الذي يقل عنهذا هو  والمقدار المناسب فوق مستوى المقارنة. 

رصدت التي  مواقع النقاط األفقيتؤشر على الخط  ". المقارنةبمقدار كذا فوق مستوى  المنسوب مرفوع" تكتب عبارة

موقع كل نقطه يمثل مقدار  عمودي من يرسم خط الرسم المستعمل ثم وبموجب مقياس حسب أبعادها األفقية مناسيبها

بعضها ببعض بخطوط  المتجاورة العمودية الخطوطنصل نهايات    ذألكبعد  منسوبها حسب مقياس الرسم المستعمل. 

 .2مجتمعة تمثل شكل المقطع الطولي المطلوب كما هو موضح في الشكل  المستقيمةمستقيمه، وهذه الخطوط 

 النقطة

ارتفاع  القراءات المسافة 

خط 

 النظر، م

 المنسوب

 م
 المالحظات

 أمامية وسطية خلفية

 البدايةنقطة   12.40 15.60   3.20 0 أ

1 20  3.90   11.70  
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ى ان لك يعود إلوالسبب في ذ اختالف مقياس الرسم المستعمل للمسافات األفقية والمناسيب.    2يالحظ من الشكل 

طح سعرجات تطول المسافات األفقية أكبر بكثير من الفروق بين المناسيب وان رسمها بنفس المقياس سوف ال يظهر 

ط ين النقابألنه درجات الميل  هذه التعرجات بوضوح،ولكن اتباع أسلوب المقياس المختلف سيظهر  األرض بوضوح. 

المقطع  رض وخطالمتعاقبة يكون فيها نوع من المبالغة الضرورية لتوضيح العالقات بين خط المقطع الطبيعي على األ

 التصميمي للعمل المطلوب إنجازه بداللة هذا المقطع. 

، لكن 100:1أو  50:1بمقياس أكبر من ذلك مثل  والمناسيب 1000/1أو  500/1نرسم األبعاد األفقية بمقياس 

 هذه المقاييس ليست ثابتة وكذلك الفرق بينهما وذلك يعتمد على العوامل األتية:

 تلفة. طبيعة األرض: إذا يزداد الفرق في األراضي المستوية مقارنة باألراضي ذات التضاريس المخ -1

 الرسم.مقياس الرسم األفقي: إذ يزداد الفرق كلما صغر مقياس  -2

ل ة في تسجيمستخدمالهدف من رسم المقطع: إذ يزداد الفرق بزيادة الدقة المطلوبة على ان ال تتعدى الدقة ال -3

 قراءات المسطرة.

ية فتكون لعمودبعد االنتهاء من الرسم نقوم بتحبير خط المنسوب الطبيعي وخط المنسوب األساس، أما الخطوط ا

رية مة ضرويت أرقام مقاييس الرسم المستخدمة على رسم المقطع واي معلودقيقة أو بلون فاتح، ومن الضروري تثب

فيذ، ملية التنه في عأخرى. عند االنتهاء من إقرار موقع المشروع الهندسي يبدأ بإعداد خط المقطع التصميمي الذي نحتاج

مكن نها يالجديد وم ويتضمن المقطع التصميمي المعالم الطبيعية األصلية لسطح األرض إضافة إلى مناسيب العمل

 لمقطع بينسوية اتاستنتاج العالقة الكمية بين الواقع والمطلوب، فلو أخذنا المثال أعاله وبافتراض ان المطلوب هو 

 اية هو:والنه نقطتي البداية والنهاية بميل تصاعدي )تنازلي( لوجب ان يكون الفرق في المنسوب بين نقطة البداية

 لنهاية= نسبة الميل * طول المسافة األفقيةفرق المنسوب بين البداية وا

 م  1.8=    180*  1/100=                                 

 م  14.2=  1.8+12.4م فأن منسوب النهاية التصميمي =  12.4وبما ان منسوب نقطة البداية هو 

م ومن هذا 14.1ن مم بدالً  14.2ثم نرسم خطا مستقيما من نقطة البداية إلى نقطة النهاية التي سيصبح منسوبها 

توصل إلى يمية مالخط يمكن معرفة المناسيب التصميمية للنقاط المرصودة كافة، وبمقارنة المناسيب الطبيعية بالتصم

، والعكس لطبيعياأعماق الحفر والردم عند التنفيذ، حيث تكون الحالة حفراً عندما يكون المنسوب التصميمي أوطأ من 

 ير المقطعلى تغيإإذا كانت أعماق الحفر والردم متوازنة فهذا يعني ان المقطع جيد، واال فيلتجأ  يكون كعمق للردم،

لمقطع اات في التصميمي إما برفعه أو خفضه لحين الوصول إلى حالة من التوازن بين الحفر والردم، تختلف المعلوم

ظروف وجب الدار الميل بشكل عام ما لم تستالتصميمي حسب مواصفات المشروع والكلفة االقتصادية، يمكن إيجاد مق

 غير ذلك من المعادلة أدناه:

 100فرق المسافة األفقية( *  \% الميل = )فرق المسافة العمودية 

  %0.9=  100((*0-180)\(12.4-14.1وحسب المثال فإن % الميل = ))

 

 

 

 

2 55  1.70   13.90  

3 70  2.40   13.20  

4 90  0.80   14.80  

 نقطة دوران 14.00 14.30 1.60  0.30 125 5

6 140  1.40   12.90  

7 150  1.80   12.50  

8 165  0.50   13.80  

 نقطة النهاية 14.10  0.20   180 ب
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  Cross-sectionالمقاطع العرضية   

انبي تكمن الفوائد األساس للمقاطع العرضية في الحصول على تصور لطبيعة سطح األرض الواقعة على ج

لمشاريع لرابية امتداد خط المقطع الطولي التي يمكن بواسطتها إجراء الحسابات الالزمة لمعرفة كميات األعمال الت

 الهندسية وخصوصاً ما يتعلق منها بكميات الحفر والردم. 

ج دقيقة نتائ قاطع العرضية عادة في نفس الوقت الذي يرسم فيه المقطع الطولي. توخياً للحصول علىترسم الم

لمقطع ااد خط قدر اإلمكان، تؤخذ المقاطع العرضية عند كل نقطة يتغير فيها ميل سطح األرض بشكل متميز على امتد

ً من مقطع عرضي إلى أخر. لكالطولي، وبهذا نكون قد افترضنا بان سطح األرض يختلف اختالفا منتظم ن هذا ا

 50أو  20 كون كلاالفتراض ال يعمل به في الواقع وإنما يستعاض عنه بأخذ المقاطع العرضية على مسافات ثابتة كأن ت

 م أو غيرها حيث يتوقف ذلك على طبيعة سطح األرض.

عية عند المنعطفات. أما تثبت خطوط المقاطع العرضية بصورة عمودية على خط المقطع الطولي وبصورة شعا 

إذا كان امتداد المقطع العرضي في اتجاه غير ذلك لسبب من األسباب فمن الضروري قياس الزاوية األفقية التي يصنعها 

خط المقطع العرضي مع خط المقطع الطولي، حتى يمكن توضيحه على المخطط الذي سيرسم فيما بعد. يحدد التعامد 

يع الطرق وغيرها التي تكون بشكل شرائط ضيقة ويستعمل الثيودواليت لتحديد التعامد في عادة بالعين المجردة في مشار

 ب 8 7 6 5 4 3 2 1 أ النقاط

 180 165 150 140 125 90 70 55 20 0 المسافات

المنسوب 

 الطبيعي
12.4 11.70 13.90 13.20 14.80 14.00 13.90 12.50 13.80 14.10 

المنسوب 

 التصميمي
12.4 12.60 12.95 13.10 13.30 13.65 13.80 13.90 14.05 14.20 

 - - - - 0.35 1.50 0.10 0.95 - - الحفر

 0.1 0.25 1.40 0.90 - - - - 0.90 - الردم

20 

1
1
.7

0
 

1
2
.4

0
 

 أ
 ب

70 55 

1
3
.9

0
 

90 125 

1
3
.2

0
 

180 140 
1
4
.8

0
 

165 150 

1
4
.0

0
 1
2
.9

0
 1

3
.8

0
 

1
2
.5

0
 

1
4
.1

0
 

 م  10مالحظة المنسوب مرفوع إلى 

 100:1مقياس الرسم العمودي 

   1000:1مقياس الرسم األفقي 
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المشاريع المتسعة المساحة في حالة مناطق الخزانات. ان مدى طول المقطع العرضي هو عرض مشروع العمل 

 ة. المطلوب مع فسحة احتياطية من الجانبين لألعمال التي تكون حدودها غير معروفة بصورة دقيق

ولي. ع الطان خطوات استعمال جهاز التسوية لعمل المقطع العرضي شبيهة بتلك التي تستعمل في حالة المقط

ً بعلبةئس ممسولكن في حالة المقاطع العرضية القصيرة تقاس المسافات بين مواقع المسطرة بالشريط بأن يبقى القا  كا

أخذ سها. ثم يوب قياتعد بداية لتحديد المسافة العرضية المطل الشريط عند النقطة الواقعة على خط المقطع الطولي التي

وضعه سطرة لحامل المسطرة بداية الشريط ويمده باتجاه خط المقطع العرضي. في هذا الوقت يوجه القائس حامل الم

د. وفي صا للرابشكل متعامد مع الخط المركزي للمقطع الطولي. ومن ثم يقرأ مقدار قياسات النقاط المرصودة ويبلغه

تسجيل  تاد معالحاالت التي يكون فيها للراصد مساعد واحد فقط فان النقاط يجري تأشيرها أوالً بالنبال أو األو

 المالحظات الضرورية عن إبعادها على الشكل التخطيطي لمواقع المقاطع. 

ن هذا ، ولكالطوليتؤخذ قراءات المقاطع العرضية على األراضي المستوية مع مواقع الجهاز لقراءات المقطع 

ا تموجة، ممة والمقد يكون متعذراً أحياناً بسبب طول المسافة المقطع العرضي، وكذلك عند العمل على األراضي الجبلي

 يبة منيستدعي نقل الجهاز بوضعه في أماكن أخرى إضافية. لهذا السبب يجب مراعاة وضع الجهاز في أماكن قر

ما في احد، كان اخذ قراءات المقطع الطولي وقراءات أكثر من مقطع عرضي والمقاطع العرضية بحيث يمكن قدر اإلمك

  الشكل.

 

 

 

 

 

 

 

 

نأخذ من موقع       

الجهاز األول قراءة 

خلفية عند النقطة أ التي هي بداية المقطع الطولي، ويكون منسوبها معلوماً أو يحسب من راقم، ثم يؤخذ أكبر عدد ممكن 

من القراءات الوسطية من هذا الموقع مبتدئين بذلك من نقطة المقطع الطولي نحو جهة اليمين أوالً ثم نحو اليسار وبعد 

اء من نقاط المقطع العرضي األول كافة تسجل نقطة المقطع الطولي الثاني تعقبها قراءات يمين ويسار المقطع االنته

( قراءة أمامية، ثم نغير الجهاز إلى موقع جديد ونأخذ قراءة 9العرضي الثاني حيث ستكون القراءة األخيرة ) النقطة 

 اية النقطة األخيرة ب. خلفية على نفس النقطة ثم نتحول إلى المقطع الثالث لغ

ان المذكور في أعاله هو مجرد مثال وال يعني ان تشكيل المقاطع العرضية يكون دائما بنفس هذا النمط، فقد 

يختلف عدد المقاطع العرضية وأبعادها كما قد يختلف عدد القراءات المرصودة من موقع الجهاز، ولكن الشيء الثابت هو 

ات ومعرفة الخلفيات من الوسطيات ومن األماميات بين حالة المقطع الطولي المضاف ان األسس واحدة في اخذ القراء

 إليه عدد من المقاطع العرضية. 

3 

10 

4 

11 1 

2 

6 

 أ

13 8 

مقطع عرضي ثاني عند 

 م 100

 

 ب 
9 

7 

مقطع عرضي ثالث عند 

 م 200

 موقع الجهاز األول  

 موقع الجهاز الثاني  

 12    

أول مقطع عرضي 

 م 0عند 

5 
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اس تساوي مقي ا عداالمثال المرفق سيمثل كيفية ملئ القراءات في الحقل، ان رسم شبيه برسم المقاطع الطولية فيم

سابات م بالحضيح األرض الطبيعية بأبعادها الصحيحة والقياالرسم األفقي مع مقياس الرسم العمودي وذلك ألجل تو

عمودي  داد خطالالزمة للعمل المطلوب من تشكيل هذه المقاطع. ومن ان تنظم المقاطع العرضية في صف واحد على امت

ً تحذفيجري تغيرها على ارتفاع معقول للمقطع وأحيانمركزي. أما المناسيب التي تمثلها هذه المقاطع فقد  طوط خ ا

خط اً على المكتوب مستويات المقارنة واألعمدة المقامة من النقاط المرصودة بحيث يبقى منسوب النقطة المركزية لوحده

 القاعدي. 

فات لمواصانرسم المقاطع العرضية التصميمية بعد تثبيت المناسيب التصميمية لنقاط المقطع الطولي وحسب 

ي لطريق دناه هالمطلوبة للمشروع من حيث نوعية وأبعاده ودرجات الميل المطلوبة. فالمقاطع التصميمية في الشكل أ

 ة: ية للمقطع العرضي من العالقة األتي%. وقد حددت مناسيب النقاط الطرف10% والجانبي 1ميله الطولي 

ية بين نقطتي المسافة األفق X )نسبة الميل الجانبي –منسوب التصميم للنقطة الطرفية = منسوب النقطة المركزية 

 الطرف والمركز( 

 م منسوب نقطتي الطرف للمقطع األول 4.65( = 6( *10/100)) – 5.25=       

 م  4.25( = 100( *1/100)) – 5.25منسوب النقطة المركزية للمقطع الثاني = 

 م  3.65( = 6( *10/100)) – 4.25=    منسوب التصميم للنقطة الطرفية

 منسوب نقطتي الطرف للمقطع الثاني 

 م  3.25( = 100( *1/100)) – 4.25منسوب النقطة المركزية للمقطع الثالث = 

 ثالث م منسوب نقطتي الطرف للمقطع ال 2.65( = 6( *10/100)) – 3.25=    ة الطرفيةمنسوب التصميم للنقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفا القراءات المسافات  النقطة

ع خط 

 النظر

المنسو

 ب

 المالحظات

وسطي خلفية يسار وسط يمين

 ة

أمامي 

 ة

 البدايةنقطة  5.25 5.50   0.25  صفر  أ

1 3    0.75   4.75  

2 6    1.75   3.75  

3   3  1.50   4.00  

4   6  1.25   4.25  

5  100   2.50   3.00  

6 3    3.25   3.25  

7 6    1.00   4.50  

8   3  0.25   5.25  

 نقطة دوران 3.25 7.00 2.25  3.75 6   9

10  200   3.50   3.50  

11 3    3.00   4.00  

12 6    3.25   3.75  

13   3  2.00   5.00  

 نقطة نهاية 5.50  1.50   6   ب

  1000:1مقياس الرسم  

 التصميم 

 

 التصميم 

 

 الثالث 

  األرض 

 األرض

    التصميم  

 األول 

 الثاني
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 مصادر الخطأ في أعمال التسوية 

و يل الخطأ أة ستزالخطأ نتيجة طبيعية تحصل عند تنفيذ األعمال المختلفة وكن الحذر واتخاذ االحتياطات الالزم

ألمامية اقراءات وبخصوص التسوية نجد ان أخطاء ال ضالتهتقلله إلى الحدود التي يمكن إهمال هذا الخطأ عندها بسبب 

عمل ثيراً باللحق تأالن نقطة الدوران المتكونة من قراءتين، أمامية وخلفية من موقعين مختلفين ي والخلفية هي األهم،

 الالحق، أما الخطأ في النقطة الواسطية سيؤثر عليها فقط. 

 تنقسم أخطاء التسوية حسب مصادرها إلى األقسام األتية:

 األخطاء اآللية -1

 ازى خط النظر مع المحور الطولي للجهاز.وجود خطأ في منظمات جهاز التسوية بحيث ال يتو -أ

 وجود خطـأ في مسطرة التسوية من حيث طولها القياسي أو تدريجاتها. -ب

 األخطاء الشخصية  -2

 لية.عدم تركيز فقاعة التسوية في وسط مجراها تماماً واختالف وضعيتها بين القراءات المتتا -أ

 حدوث اإلزاحة بسبب عدم ضبط العدسات العينية والشيئية.  -ب

 حدوث خطأ في قراءة مسطرة التسوية من حيث االتجاه والشعيرات. -ج

 رة أثناء اخذ القراءات وعدم استقامتها عمودياً.طتحرك المس -د

 تسجيل القراءات في غير موضعها الصحيح. -ه

 إجراء حسابات المناسيب بصورة خاطئة.  -و

 األخطاء المتسببة من المناخ -3

 ماش مسطرة التسوية.اختالف درجات الحرارة وتأثيره على تمدد وانك -أ

 تمدد أجزاء الجهاز بدرجات مختلفة عند تعرضه للشمس من احدى جوانبه لفترة طويلة. -ب

 تأثير هبوب الرياح على ثبات الجهاز والمسطرة.  -ج
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 رخاوة األرض الواقعة تحت الجهاز أو المسطرة.  -د

 تأثير انحناء وكروية األرض  -ه

 تأثير االنكسار الضوئي الجوي  -و

 

 

 

 

 االنحناء واالنكسار في أعمال التسوية 

ة. الواقع مقارنمن المعلوم ان السطح المستوي هو تصور لسطح منحن يعد في المساحة المستوية مواٍز لمستوى ال

كانت واًء أهو ان هناك عدداً غير محدود من السطوح المستوية المحصورة بين مستوى المقارنة واي نقطة أخرى، س

 أعلى منه أو أوطأ. 

ً لمستوى الم أو  قارنةفاذا أردنا الحصول على المنسوب الصحيح لنقطة ما وجب ان يكون خط النظر موازيا

بارة جهاز هو عمال المنطبقاً على أحد السطوح المستوية الموازية له. وهذا يخالف الواقع ألن خط النظر الناشئ عن استع

ة ي ان قراءهاز. أداد كلما ابتعد موقع المسطرة عن موقع الجعن خط أفقي مستقيم. وعلى هذا فهناك مقدار من الخطأ يز

ع مسطرة فقي مالمسطرة سيكون فيها خطأ بالزيادة مقداره المسافة المحصورة بين نقطتي تالقي الخطين المستوي واأل

ض ان رعلى فوالتسوية )المسافة ج د في الشكل( ومن ثم سيكون المنسوب سيكون أقل من حقيقته بمثل هذا المقدار. 

 األرض كروية فإن مقدار الخطأ سيكون:

 مم حيث ان ل = المسافة األفقية بين الجهاز والمسطرة )كم( 2ل 78.4قطر األرض =  \ 2ج د = ل

 قدم( 41781097كم أو  12734.9قدماً )معدل قطر األرض =  2ل 0.667أو ج د = 

ً من ً نحو األسفل بسبب ظاهرمن جهة أخرى ال يكون خط النظر مستقيما وال منكسراً بل خطا نكسار ة االحنيا

 قراءة علىوقع الالضوئي الجوي ومرور خط النظر بطبقات هوائية مختلفة الكثافة، وبذلك تعمل هذه الظاهرة على رفع م

 المسطرة إلى النقطة ه ويكون تأثيرها معاكساً لتأثير انحناء األرض. 

خطأ الناتج من تأثير االنحناء بصورة عامة وعليه يصحح صافي ال 7\1ان تأثير ظاهرة االنكسار الضوئي هو 

 عن االنحناء واالنكسار هو المسافة ه د أي: 

 قدم  2ل 0.667 7\1مم أو  2ل 78.4*  7\1

 

 

 

 

 

 

الرصد االعتيادية ال تكون  في حاالت 

والمسطرة بعيدة جداً لعدم  المسافة بين الجهاز 

إمكانية القراءة من مسافة بعيدة ومن ثم يكون الخطأ ضئيالً جداً. وللتخلص منه في أعمال التسوية االعتيادية يراعى 

ألخطاء ولجعلها تعوض بعضها بعضاً من حيث تساوي بعد الجهاز عن مواقع القراءات الخلفية واألمامية معا لتراكم ا

 الزيادة والنقصان.

 التسوية المتبادلة 

 د 

 ه

 

 خط افقي 
 المسطرة 

   خط القراءة الفعلية 
    ج 
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جهاز في صب النتستخدم طريقة التسوية المتبادلة للحصول على المناسيب الصحيحة في الحاالت التي يتعر فيها 

يرات هار والبحاألن على جانبي موقع متساوي البعد عم موقعي القراءتين الخلفية واألمامية كما في حالة النقاط الواقعة

نقطتين أ من ال والوديان الضيقة. ففي الشكل ينصب الجهاز في الموقع س على أحد جانبي العائق وتؤخذ منه قراءة كل

 فقية ونقطة ب وبسبب طول مسافة الرصد س ب بالمقارنة س أ يفضل عدة قراءات على نقطة ب، بإزالة تنظيم أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضبطها الجهاز، ومن ثم 

وإيجاد معدل هذه القراءات  واخذ القراءة 

الحسابات الضرورية، ينقل الجهاز  الستخدامه في 

إلى الموقع ص على الجانب الثاني من العائق بحيث تكون المسافة ص ب = س أ وتكرر نفس الخطوات السابقة. عندئذ، 

ب االنحناء واالنكسار وأخطاء الجهاز ولذلك سيكون الفرق في المنسوب بين أ، ب المعين من الموقع س، ص مختلفاً بسب

 نأخذ معدل الفرقين الذي يعد قيمة صحيحة ومقبولة:

 2\معدل قراءات أ من ص( –معدل قراءات ب من س + قراءة ب من ص  –فرق المنسوب أ، ب = )قراءة أ من س 

 كيفية التحقق من دقة جهاز التسوية 

على  طتين،وم بتنظيم أفقية الجهاز على ارض صلبة وتؤشر نقللتحقق من دقة وصحة قراءات جهاز التسوية نق

غض النظر بينهما بارض صلبة أيضاً، تبعدان مسافتين متساويتين عنه. تقرأ المسطرة عند هاتين النقطتين ونأخذ الفرق 

راءتيهما قنأخذ عن خطأ الجهاز ان وجد. ننقل الجهاز إلى نقطة أخرى واقعة على الخط الواصل بين هاتين النقطتين و

وليين، وإذا قطتين األين النأيضاً. فاذا كان خط النظر للجهاز صحيحاً، فالفرق بين النقطتين التاليتين يكون مساوياً للفرق ب

 حصل العكس فال بد ان يكون هناك خطأ في الجهاز بدليل عدم ثبوت خط النظر. 

 

 حسابات الحفر والردم من المقاطع الطولية والعرضية 

اريع تنفيذ المشزمة لتحسب كميات األعمال الترابية الناتجة عن الحفر والردم وكذلك كميات المواد اإلنشائية الال

شاريع دة للمبصورة مباشرة من بيانات ورسوم المقطع الطولي والعرضي. ففي حالة المقطع الطولي، التي تستخدم عا

لمقطع اتحسب مساحات الحفر والردم المحصورة بين خط التي تكون بشكل شرائط ضيقة كمشاريع خطوط األنابيب، 

يط الطولي الطبيعي والتصميمي بصورة يستقل فبها بعضها عن بعض ثم نضرب هذه المساحات بمعدل عرض الشر

س مجموع لى أساللمشروع وبهذا نحصل على حجم األعمال الترابية، وأحيانا تتم المقارنة بين كميات الحفر والردم ع

 تصميميومجموع أعمال الردم الناتجة عن جميع أبعادها العمودية المحصورة بين خطي المقطع ال أعماق الحفر

 والطبيعي.   

ورسمها  عرضيةأما المقاطع العرضية فتستعمل عادة للمشاريع المتسعة العرض نسبياً. فبعد تشكيل المقاطع ال

م لحفر وارداحات اع الطولي التصميمي، يحسب معدل مسبيانياً، وتأشير المقاطع العرضية التصميمية بما يتناسب والمقط

لمسافة ابطول  للمقاطع العرضية الطرفية أو المتجاورة بصورة يستقل فيها عن بعضها البعض. ثم تضرب هذه المساحات

 األفقية الفاصلة بين المقاطع المتجاورة للحصول على حجوم الحفر والردم المطلوبة.
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ن رة بيالحجوم للمقاطع التصميمية تختلف باختالف شكل المساحات المحصوان تفاصيل حسابات المساحات و

سافات ف المالعرضية وتساوي أو اختال المقاطع خطوط المقاطع الطبيعية وخطوط المقاطع التصميمية وكذلك حسب عدد

 األفقية بين المقاطع العرضية المتجاورة. 

 

  

 

 


