
 

 الرسم مقٌاس

 وحدة وبنفس الطبٌعة على له المناظر البعد الى الخارطة على معٌن بعد نسبة هو:  المقٌاس تعرٌف 

 كسر هٌئة على وٌكتب.  السنتمتر تكون ما وغالبا ، القٌاس
1 

1  
 1   1او  1   1 أو 

 باطوال الطول بنفس توقٌعها ٌمكن ال التً األرضٌة االبعاد توقٌع من للتمكن:  المقٌاس الى الحاجة

 . والتصغٌر التكبٌر عملٌات فً استخدامها عن فضلا  ، الخارطة على لها مناظرة

 :  الى الرسم مقاٌٌس تصنف:  الرسم مقاٌٌس أصناف 

:  كبٌرة رسم مقاٌٌس - 1
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:  متوسطه رسم مقاٌٌس - 2
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:  صغٌرة رسم مقاٌٌس - 3
1
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  دون فما 

.  االعداد صفرٌة هً شٌوعاا  الرسم مقاٌٌس واكثر ، مقامه مع عكسٌاا  الرسم مقٌاس ٌتناسب عادة

52 ، 2 ، 4 ، 5 ، 1 

 : الرسم مقٌاس تحدٌد علٌها ٌتوقف التً العوامل

 . كبٌر رسم مقٌاس اخذ توجب كلما عالٌة المطلوبة الدقة كانت كلما:  الدقة - 1 

 . المقٌاس كبر كلما الهندسٌة األعمال الى الخارطة اتجهت كلما:  الخارطة من الغرض - 2 

 . المنطقة اتساع مع عكسٌاا  المقٌاس ٌتناسب:  المنطقة سعة - 3 

 . المتوفر للورق األبعاد مع طردٌاا  المقٌاس تتناسب:  المتوفر الورق ابعاد - 4 

 قٌمة لتحدٌد.  التقاطها المطلوب العوارض كثرة مع المقٌاس ٌكبر:  نقلها المطلوب العوارض عدد - 5 

 : االتً المنال وحسب المتوفر الورق وابعاد المنطقة سعة على االعتماد ٌمكن رقمٌاا  المقٌاس

 سم 52   22 ورق ابعاد توفرت اذا المجاور بالشكل المبٌنة األبعاد ذات لألرض رسم مقٌاس انسب جد

 :  األطراف جمٌع من سم 2  5 ترك ملحظة مع

 ( .  الحواف ازالة بعد)  سم  2    5 = الفعلً الورق ابعاد
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طول الورقة الفعلً(سم)

طول اطوال خط باتجاة الطول   1 
 مقٌاس الرسم  الطولً 
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1      
 

عرض الورقة الفعلً(سم)

طول اطوال خط باتجاة العرض   1 
 مقٌاس الرسم  العرضً 

  

 

 وهو(  مقاما اكبرهما أي)  اصغرهما تختار وعلٌه 1599:  1 و 099: 1 هما مقٌاسٌن لدٌنا ٌصبح وهنا

 . ضمنٌاا  األبعاد جمٌع ٌضم لكً 2999:  1 الى ٌقرب لذا شائع غٌر المقٌاس هذا أن غٌر ، 1    12

 :  الرسم مقاٌٌس انواع

 :  الى الرسم مقاٌٌس تقسم

 الخارطة اسفل فً 1/  199 او 199:  1 بهٌئة أو كسر بهٌئة ٌكتب عدد هو:  العددي المقٌاس - 1

 : االتٌة لألسباب العالٌة الدقة ذات الخرائط فً مضلة غٌر وهذه ، المرسومة

 .  عنها الناتجة واالخطاء الحسابٌة العملٌات كثرة - 1

 .  تقلٌدٌة قٌاس ادوات استعمال الى الحاجة - 2

 .  القصٌرة المسافات قٌاس امكانٌة علم - 3

  واالنكماش التمدد ظروف نفس إلى المرسومة واألبعاد المقٌاس من كل تجانس او تعرض عدم - 4

 اهم ومن مدرجة مسطرة على الخارطة اسفل فً ترسم خطٌن او خط هو:  التخطٌطً المقٌاس - 2

 : ممٌزاته

 . عنها الناتجة واالخطاء الحسابٌة العملٌات قلة - 1

 . تقلٌدٌة قٌاس ادوات استعمال الى الحاجة عدم - 2

 مطلوبة مسافة أٌة أو القصٌرة المسافات قٌاس امكانٌة - 3 

 . واالنكماش التمدد ظروف نفس إلى المرسومة واالبعاد المقٌاس من كل تعرض - 4 

 

 . شٌكً واخر طولً تخطٌطً رسم مقٌاس الى ٌقسم وعادة

 

  طولً تخطٌطً رسم مقٌاس

 .  م 56 المسافة علٌه عٌن ثم م 2 بدقة 1999:  1 العددي الرسم مقٌاس ارسم:  مثال

 الطبٌعة على سم 1999 ٌعادل الخارطة على سم 1

 (  التدرٌج وحدة= )   م 19=     =      = سم   1

 م   =   =   1=    =   =      ملم 1



 (  الطولً المقٌاس دقة)  =     =   م 2 =   =     =    ملم 2

  

  شبكً تخطٌطً رسم مقٌاس

 .  م 156 المسافة علٌه عٌن ثم م 2 بدقة 5999:  1 العددي الرسم مقٌاس ارسم:  مثال

 الطبٌعة على سم 5999 ٌعادل الخارطة على سم 1

 ( التدرٌج وحدة)  =   =   م 59=    =  =  سم 1 

 =   =  م     5 =  =   = ملم 1 

 (  الطولً المقٌاس دقة) =   =   م   19 =   =  = ملم  2

2قسم  
1 

5
 

دقة المقٌاس الطولً

الدقة المطلوبة
 عدد االقسام الرأسٌة 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة االولى نظري 

 المقدمة:

هناك حاجة لإلنسان لقٌاس األبعاد مواقع النقاط وحساب اتجاهات الخطوط وتقسٌم االراضً  كان قدٌما

 الزراعٌة وتوزٌعها على الملكٌات الخاصة وغٌرها.

مٌال على لوحة  022كاصور فً شمال مدٌنة بابل االثرٌة ب اثار  لقد عثر المنقبون اثناء تحرٌاتهم فً

سنه:  وتعد اصغر  0022فخارٌة بحجم الكف مرسوما علٌها حوض محاط بجبال، ٌعود تارٌخها الى 

 لألثار السامٌة. ردخارطة معروفة فً العالم،  وهً موجودة حالٌا فً متحف جامعة هارفا

م استخدام للمساحة فً تقسٌم االراضً حٌث كان .ق 0822للمصرٌٌن القدماء منذ حوالً  قد كان و

 االراضً لغرض زراعتها واستٌفاء الضرائب علٌها.الملك ٌقسم 

ان التقنٌات المستخدمة فً المساحة المستوٌة تتقدم وتتطور كغٌرها.فقد تطورت الوسائل البدائٌة  

. فنظم Total Stationوالمحطة المتعاملة  E D Mكالخطوة والعصا والحبل فالسلسلة والشرٌط ف 

الصور الفضائٌة ذات التمٌٌز الدقٌق. ولكن ٌتم التركٌز هنا على الى جانب  G P Sتحدٌد الموقع العالمً 

 بما ٌهمنا بالجوانب ذات الفائدة فً المجال التطبٌق الزراعً.

تعرٌف المساحة: علم وفن ٌبحث فً الطرق المناسبة لتمثٌل سطح االرض وما تحتوٌه من معالم مختلفة، 

( Surveyingرقمٌة. والتعبٌر االوسع المسح ))حٌث ٌكون هذا التمثٌل على هٌئة خرائط تقلٌدٌة او 

 ٌتم بموجبها معلومات تخص حقوال مختلفة.ً (وهً الطرٌقة العملٌة الت

انواع المساحة:  ومن خالل تخصصات وفروع المعرفة بحسب العلم والتقنٌة وتطورها الزمانً او من 

كن ان نقسم المساحة الى مجموعتٌن خالل العمل المراد انجازه او المشكلة او من خالل بعضه او كله. ٌم

 اساسٌتٌن هما: . 

 أ . فروع سابقه.

 Plane.المساحة المستوٌة 0

وهو المسح الذي ٌإخذ لمساحات ال تإخذ فٌة تكور وانحناء االرض عند اجراء المسح وانتاج الخرائط 

قنٌاتها. لقلة تؤثٌر ٌمكن اجراء المساحة بت ²كم 02لتطبٌقات معٌنة محدودة.فعندما تكون المساحة بحدود 



بتقنٌاتها لقلة تؤثٌر االخطاء الناتجة من اهمال كروٌه   االخطاء الناجمة من اهمال كروٌة االرض

 االرض.

   surveying Geodesyالمساحة الجٌود سٌة  -0

والتً تهتم بشكل االرض كلها ومجال جاذبٌتها من اجل تقرٌبها الى شكل هندسً متفق علٌة لٌسهل 

 الى : مٌاضٌاً وٌمكن ان ٌقستمثٌلها ر

  Geometric Geodesyالجٌود ٌسٌا الهندسٌة  -

  Astronomic Geodesy الجٌود ٌسٌا الفلكٌة    -

 Gravimetric Geodesy الجٌود ٌسٌا الجذبٌٌه  -

   Space Geodesyالجٌود ٌسٌا الفضائٌة   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Photogrammetryالمساحة التصوٌرٌة  -3

 -وتقسم الى : ات ومناسٌب( من الصور الفوتوغرافٌة تتضمن اخذ قٌاسات )ابعاد واتجاه

 مساحة تصوٌرٌة جوٌة  - أ

 

 

 

 

 



 مساحة تصوٌرٌة فضائٌة  - ب

  

 الكارتوكرافً  -0

علم وفن ٌبحث فً انتاج الخرائط وبكل ما ٌصاحبها من تكنولوجٌا متقدمة, علم ٌرتبط بالمساحة فهو ٌبدأ 

 من حٌث ٌنتهً المساح وٌنتهً بإنتاج الخارطة.

 فروع  الحقة وتشمل: -ب

  Remote sensingاالستشعار عن بعد  -0

  Global Positioning system (GPS)نظام تحدٌد الموقع العالمً  -0

  Geographic information system (GIS)نظم المعلومات الجغرافٌة  -3

 

   Type of surveyingانواع المسوحات 

مسح ارضً: ٌشمل جمٌع انواع المساحة ما عدا التً تتطلب دقة عالٌة كحركة المنشآت الثقٌلة  -0

 الشاهقة. وانحراف البناٌات

 مسح طوبوغرافً: لمعرفة تضارٌس ووعورة االرض. اي االبعاد الثالثٌة . -0

مسوحات المسارات والطرق ) المسح الهندسً (: لتعٌن تضارٌس على طول مسار الطرٌق او  -3

 سكة حدٌد او قناة او خطوط  االنابٌب والكهرباء ...

ن مواقع الشوارع الرئٌسٌة مسوحات المدن: ضمن حدود البلدٌات لتثبٌت حدود المدن وبٌا -0

 والفرعٌة والمواقع السكنٌة والخدمات.



سترائً: هً المسوحات التً تهتم بتقسم االرض ذات النفع العام والخاص )رٌفٌة او المسح الكاد -0

 فً المدن(

مسوحات البناء لإلنشاءات: تعٌن مراكز خطوط الجدران ولرصف االسس وكمٌات الحفرٌات  -6

 وربط الدور بالطرق. 

 لمسح الهٌدرولٌكً)المائً(: الذي ٌختص بؤعماق البحار والبحٌرات لتنفٌذ مشارٌع الري والبزل ا -7

مسوحات المناجم: تثبت مواقع المناجم واالنفاق وحساب المكعبات الترابٌة الواجب رفعها واتجاه  -8

 النفق 

 مسح الجوي: الذي ٌعتمد على الصور الجوٌة فً اجراء المسوحات  -9

 )االعمال الجارٌة فً االقطاب وٌمتد حتى الكواكب االخرى(.مسوحات المستقبل  -02

 

 -اهمٌة المساحة فً االعمال الزراعٌة :

 قٌاس المساحات لألراضً الزراعٌة وعمل خرائط. .0

 تقسٌم االراضً. .0

 عمل مشارٌع الري وقنواتها والبزل. .3

 تسوٌة وتعدٌل االراضً الزراعٌة. .0

 عمل خرائط طوبوغرافٌة . .0

 وعرضٌة.عمل قطاعات طولٌة  .6

 عمل خرائط كنتورٌة. .7

 واعمال عدٌدة اخرى. .8
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 Topographic Maps الطوبوغرافٌة الخرائط

 

 ، الٌومٌة الحٌاة مجاالت بكافة تتعلق التً الهامة الدراسات من للعدٌد اساسا   الطوبوغرافٌة الخرائط تعد

 ان باإلمكان اذ.  نقطة لكل الثالثة األبعاد لبٌانها وتلك النقط مناسٌب على احتوت كلما أهمٌتها وتزداد

 سطح تضارٌس لمعرفة وسٌلة خٌر فهً لذا ، واالنخفاضات االرتفاعات فً التغاٌرات كل علٌها ٌبٌن

 األرض.

 رسم من والدقة للغرض تبعا   مختلفة رسم بمقاٌٌس الخرائط من كغٌرها الطوبوغرافٌة الخرائط ترسم

 فً واالصطناعٌة الطبٌعٌة الطوبوغرافٌة الظواهر كل تمثل انها من هذه الخرائط أهمٌة وتأتً.  الخرائط

 فالخارطة لذلك.  األرض بشؤون المهتمٌن من العدٌد قبل من لالستعمال صالحة ٌجعلها مما واحد آن

 سطح على ٌتمثل ما لجمٌع(  الطوبوغرافً التباٌن تمثٌل)  رأسٌة صورة الحقٌقة فً هً الطوبوغرافٌة

 .  اصطناعٌة أو طبٌعٌة معالم من األرض

 

 :  الطوبوغرافً التباٌن تمثٌل طرائق

 ، كبٌر عناء بذل دون الناظر لعٌن األرض شكل تبرٌز الى الطوبوغرافً التمثٌل طرائق معظم تهدف

 بٌن ومن.  واالنخفاضات االرتفاعات حٌث من النقط مناسٌب بشان محددة بٌانات تعطً أنها من فضال  

 : الطرائق هذه

 

  Relief models method المجسمة النماذج طرٌقة - 1

 للمنطقة أخرى مادة أي او الخشب او الطٌن او الشمع او الجبس من مجسمة صورة تعمل الطرٌقة بهذه

 مقٌاس ٌستخدم ما وغالبا   ، علٌه ٌتفق رسم مقٌاس وفق للمعالم جٌد تمثٌل تعطً أن على ، رفعها المراد

 رسم

 كبٌر عناء تتطلب الطرٌقة هذه أن غٌر. التجسٌم درجة لزٌادة االفقٌة الرسم لمقاٌٌس مغاٌر لالرتفاعات

 استعمالها فان لذا ، واسع مكانً وحٌز باهضة وتكالٌف وجهد وقت إلى تحتاج أنها من فضال   االنجازه

 .  وغٌرها والمتحاف السكنٌة والمجمعات كالسدود الكبٌرة الهندسٌة المنشات على وٌقتصر محدود

 

 فً واالنخفاضات االرتفاعات لبٌان كطرٌقة التضلٌل ٌستعمل Shading method التضلٌل طرٌقة - 2

 لسقوط المقابلة الجهة من والمرتفعات الجبال وتضلل ما ناحٌة من علٌها ضوء تسلٌط خالل من الخرائط

 الطرٌقة هذه مساوي ومن ، ًالطوغراف التباٌن فً التغاٌر عن وفكرة تجسٌم درجة تعطً وٌذلك الضوء

 . العالٌة الدقة ذات المساحٌة األغراض فً تستخدم ال ولذلك قٌمته تحدٌد دون التباٌن تبٌن انها



 

 

 

  Coloring method االلوان طرٌقة - 3

 تلون الطرٌقة هذه وبموجب ، الجٌولوجٌة والدراسات واألطالس الجغرافٌة الخرائط فً تستخدم ما غالبا  

.  االرتفاع فً التغاٌر تعطً الواحد اللون وشدة معٌن ارتفاع على ٌدل منها كل الوان بعدة الخارطة

 ، المائٌة للمسطحات األزرق واللون البحر سطح مستوى من اعلى التً للمناطق البنً اللون فٌستعمل

 مدى عن تقرٌبً تعبٌر فهً لذا ، المٌاه عمق معه ازداد او النقطة ارتفاع معه زاد شدة اللون ازداد وكلما

 دلٌل الخارطة اسفل فً ٌرسم وعادة ، المنسوب لذلك الحقٌقة القٌمة ٌظهر أن دون الطوغرافً التباٌن

 .  وشدته اللون فً للترج وفقا   االرتفاعات فً التغاٌر مدى ٌبٌن اصطالحً

 

 Hachuring method الهاشور طرٌقة - 4

 خطوط بهٌئة الطوبوغرافً التغاٌر تبٌن انها سوى االلوان طرٌقة عن كثٌرا الطرٌقة هذه تختلف ال

 زادت كلما سمكا   الخطوط هذه وتزداد ، سطحها على ترك لو الماء جرٌان اتجاه فً متوازٌة صغٌرة

 هذه تعد.  والمستوٌة السهلٌة األراضً فً اللون وٌخف قاتمة المرتفعة األماكن فتظهر ، االنحدار شدة

 هذا ٌتقنون الذٌن القلة ومن كبٌرٌن وتمرٌن مهارة الى تحتاج انها اال سبقتها التً من دقة أكثر الطرٌقة

 فً خاصة الخارطة منظر تشوه قد ألنها المساحٌة األعمال فً محددة استخداماتها فان لذا ، الفن

 . القلٌل الكبٌر الطوغرافً التغاٌر ذات المناطق

 

  contour line method(  الكفاف)  الكنتور خطوط طرٌقة - 5

 واالنخفاضات االرتفاعات لبٌان استعماال   واكثرها الهندسٌة الناحٌة من الطرائق اهم من الطرٌقة هذه تعد

 وتتلخص ، الكنتورٌة بالخارطة الطرٌقة بهذه ترسم التً الخارطة وتسمى ، الطوبوغرافٌة الخرائط على

 ترسم ثم مختلفة مناسٌب ذات وهمٌة افقٌة بمستوٌات األرض سطح مع تقاطع ٌعمل أن فً الطرٌقة هذه

 ذات تقط مجموعه تعٌن الكنتور خط ولرسم ، التباٌن فً التغاٌر مدى لتظهر بخطوط التقاطعات هذه

 الخارطة دقة زادت كلما األرض فً وتوزٌعها النقط عدد زاد ا وكنت ، لها ووصل واحد منسوب

 : بانه الكنتور حد ٌعرف وعلٌه ، األرض لسطح وتمثٌلها

 

  افقً مستوى تقاطع اثر انه أي ، الواحد المنسوب ذات النقاط بجمٌع ٌمر منحنً وهمً خط

 .  القاطع المستوى منسوب هو الكنتور خط ومنسوب األرض سطح من معٌن منسوب ذي وهنً



 متساوٌة اقنٌة بمستوٌات المرتفع هذا وقطع ، اآلتً الشكل فً مقطعه مبٌن كما مرتفع تصورتا ما فاذا

 خطوط او دوائر شكل على خطوط تشكل فأنها ورق على هذه التقاطع خطوط ورسمت بعضها عن الٌد

 بٌن شمولٌة مساقة هناك أن لنا ٌتبٌن الرسم خالل ومن.  معٌن(  ارتفاع)  منسوب ٌبٌن منها كر مغنٌة

.  Contour interval(  I)  الكنتورٌة بالفترة الرأسٌة المسافة هذه وتسمى متتالٌن كنتورٌن خطٌن كل

 ٌلٌه الذي الخط عن تختلف خط كل قٌمة أن أي ، واحد متر هً الكنتورٌة الفترة ان التالً الشكل وفً

 اما.  الخرائط رسم قبل رٌاضٌا وتحسب ، الواحدة الخارطة ثابتة فً قٌمتها وتكون ، متر واحد بمقدار

 الكنتورٌة(  الفاصلة)  بالفسحة فتسمى الخارطة على تظهر كما كنتورٌٌن خطٌن كل بٌن األفقٌة المسافة

 االمكان فً فتتقارب وشدته االنحدار حسب المسافة هذه وتتباٌن رسمها بعد الخارطة على تقاس وعادة ،

 . المنبسطة السهلٌة األراضً فً وتتباعد المنحدرة

 

 

 



 

 

 

 

 

  المختارة الكنتورٌة الفترة قٌمة تحدد التً العوامل

 بالغة قٌمتها فان لذا ، األرض فً والمٌول االنحدارات معرفة فً كبٌرة أهمٌة الكنتورٌة والفسحة للفترة

 البدا قبل الكنتورٌة الفترة قٌمة تحدٌد فً التفكٌر ٌجب لذا ، الكنتورٌة الخرائط رسم دقة فً األهمٌة| 

 :  هً العوامل هذه بٌن ومن ، وعلمٌة فنٌة وشروط اعتبارات ضوء على تحدد أن وٌجب بالعمل

  والتكالٌف الوقت - 1

 الفترة صغرت كلما البدٌهً ومن ، هال نجاز المخصصة والتكالٌف العمل ألنها المقرر الوقت به وٌقصد

 .  صحٌح والعكس ، العمل إلنجاز االزمة الكلفة تزداد وبالتالً العمل مدة طالت كلما الكنتورٌة

  الخارطة اعداد من الغرض - 2

 كنتورٌة فترة اخذ األمر تطلب كلما دقٌقة تفاصٌل وبٌان الهندسٌة الشؤون باتجاه العمل اتجه فكلما

 تصل بٌنما الدقٌقة االنحدارات معرفة تتطلب التً المهام فً سم 21 - 11 من اقل الى تصل وقد صغٌرة

 . الوعرة والمناطق الجبال دراسات فً كما د 51 الى

  بالمسح المشمولة المنطقة سعة - 3

 . والمصارٌف الوقت من التقلٌل الكنتورٌة الفترة كبرت كلما المشمولة األراضً مساحات ازدادت كلما

  الطوبوغرافً التباٌن مقدار - 4

 سطح فً الطفٌفة التغاٌرات لبٌان صغٌرة كنتورٌة فترة إلى احتجنا كلما منبسطة األرض كانت كلما

 .  عالٌة دقة وتحت الجبلٌة المناطق فً كبٌرة كنتورٌة فترة استخدام ٌمكن حٌن فً ، األرض

 تتناسب اذ ، الكنتورٌة الفترة تحدٌد فً تتحكم التً األمور أهم من وهذا المطلوب الرسم مقٌاس - 5

  الكنتورٌة الفترة صغرت المقٌاس كبر فكلما ، الرسم مقٌاس مع عكسٌا   الكنتورٌة الفترة

  Imhov اٌمهوف قانون منها الكنتورٌة الفترة لحساب استخدامها ٌمكن معادالت عدة هناك

             

 ان    حٌث
 

 (  
 

   
)
   

m  =الرسم مقٌاس مقام  . 

 العام االنحدار زاوٌة=   



  االتً                                                                القانون من او 
        

    
  

   بالمتر الكنتورٌة الفترة:    أن حٌث

ELA  ( :منسوب أوطأ - متسولب اعلى . ) 

m  :الرسم مقٌاس مقام 

 الكنتور خطوط خواص

 

 . واحد منسوب ذات تكون معٌن كنتوري خط على الواقعة التقاط جمٌع - 1

 .  والسهلٌة المنسطة األراضً فً وتتباعد الشدٌدة االنحدارات فً الكنتور خطوط تتقارب - 2

 أن على ٌدل بٌنها البعد وتساوي وتوازٌها منتظما   مٌال   الكنتور خطوط بٌن المنتظمة المسافات تظهر - 3

 نادر)  المنبسطة األراضً فً ومستقٌمة متوازٌة تكون وقد.  المٌل او األنبساط منتظمة األرض

 ( . الحدوث

 . اخر كنتوري بخط ٌلتقً وال ٌتفرع ال واحد خط الكنتوري الخط - 4

 من ولٌس.  بدأ ما حٌث الى ٌرجع أن له البد بل ، معٌن حد عند ٌنتهً ان الكنتوري للخط ٌمكن ال - 5

 الخارطة خارج لٌلتقٌا بنقطتٌن ٌقطعها الحالة وبهذه المرسومة الخارطة فً بنفسه ٌلتقً أن ا الضروري

 . 

 نحو القٌم تقل)  منخفض او(  الداخل نحو القٌم تزداد)  مرتفع اما تظهر المنغلقة الكنتور خطوط - 6

 قمم حالة فً كما ملتقٌان وكأنهما ٌظهرا ان القٌمة فً متساوٌٌن كنتورٌٌن لخطٌن ممكن - 7( .  الداخل

 الودٌان وقاع الجبار

 واالنفاق الكهوف فً كما ملتقٌان وكأنهما ٌظهرا ان المنسوب مختلفٌن كنتوربٌن لخطٌن ممكن -8

 .  والجسور

 .  البحرٌة والنتؤات المٌاه مسائط و الجدران فً كما قائمة زاوٌة الكنتور خطوط تظهر أن ممكن -9

 .  انتظامها وعدم االرض وعورة على تدل والتعارٌج االلتواء الكثٌرة الكنتورٌة الخطوط -11

  واالنخفاضات االرتفاعات من سلسلة وجود على دلٌل الكنتور خطوط تموج -11

 منها خط وكل ، الواحدة الخارطة فً خط من اكثر معٌن منسوب ذو الكنتوري الخط ٌكون قد -12

 .  بنقطتٌن الخارطة حدود عند منتهٌا او نفسه على منقفل



 المحاضرة الثالثة نظري  

 االخطاء ٚاالغالغ 

: اْ اٌخطأ فً اي ِمذاس ِماط تشىً ػاَ. ٘ٛ اٌفشق تٍٓ اٌمٍّح اٌحمٍمٍح ٚتٍٓ اٌمٍّح  Mistakesاالغالغ 

ٕٚ٘ان اغالظ  9ٚ21ٚ12ٚ 6اٌرمشتٍح , ٚرٌه اٌفشق ٌىْٛ ػشظح ٌٍضٌادج ٚاٌّمصاْ. ومشاءج سلُ 

تح خاسخٍح ِٓ حذٚد اٌذلح تذسخح ال ٌمثٍٙا إٌّطك اٌسٍٍُ ذٕرح ػٓ سٛء لشاءج اٌدٙاص اٚ اٌّمٍاط فً ورا

 االسلاَ 

: ٕ٘اٌه تؼط اٌمٍاساخ إٌّدضج تادق االالخ ٚاخٛد٘ا صٕؼاً ذحرٛي ػٍى اخطاء ال Errorsاالخطاء 

ٌّىٓ اٌرىٙٓ تّمذاس٘ا ٚاذدا٘ٙا. ٕ٘اٌه أٛاػاً ِٓ االخطاء ِرسثثح ػٓ اٌطثٍؼح ٚاٌٍح ذخعغ ٌمٛأٍٓ 

 دخٍد ظّٓ اٌمٍاساخ.ْ فٍضٌاٌٚح ذدؼً اٌرخٍص ِٕٙا اِشاً ٌسٍش ا

ٌٙا ِٓ اٌصفاخ ِا ٌدؼٍٙا   Accidentad Errorsٕ٘اٌه اخطاء صغٍشٖ ذسّى تاألخطاء اٌؼاسظح  ٌٚىٓ

ٌّىٓ اٌرخٍص ِٓ ِطٍماً ِّا ٌفشض الذالصَ اٌمٍاساخ تصٛسٖ دائّح ٚذىْٛ ِدٌٙٛح اٌّمذاس ٚاالذداٖ ٚ

ظّٓ  ذٛصٌؼٙا تصٛسج ػٍٍّح ِٕٚطمٍح تغٍٗ اٌحصٛي ػٍى احسٓ إٌرائح اٌّحرٌٛح ػٍى ذٍه االخطاء

 اٌحذٚد اٌّمثٌٛح .

 ِصادس االخطاء  ٌّٚىٓ حصش٘ا فً االذً:

: ذرسثة ِٓ خشاء ػٍٛب فً االخ اٌشصذ ٚاٌمٍاط  Instrumentol Errorsخطاء االٌٍح الا -2

 ٌّٚىٓ اٌسٍطشج ػٍٍٙا ٚاخرضاٌٙا لثً اٌحساتاخ إٌٙائٍح.

ذ فً اسرؼّاي : ذرسثة ٘زٖ االخطاء ػٓ اّ٘اي اٌشاصPersonal Errorsاالخطاء اٌشخصٍح  -1

االالخ ٔرٍدح ػاداخ اورسثٙا فً حٍاذٗ اٚ صؼف اٌحٛاط ٚذخرضي لثً اخشاء اٌحساتاخ إٌٙائٍح 

 تاسرؼّاي اٌطشق اٌّالئّح.

: ٚذظٙش ٔرٍدح االحٛاي اٌدٌٛح اٚ تسثة االسذفاع Natural Errorsخطاء اٌفٍضٌاٌٚٗ اال -3

 اٌّمذسج  ٚاالٔخفاض ػٓ سطح اٌثحش. اٚ اٌؼٛاًِ اٌفٍضٌاٌٚح اٌطثٍؼٍح

 

 ٌّٚىٓ اٌعاً اْ ذصٕف اٌى:

خطاء اٌثاترح اٌّمذاس ذرىشس دائّاً فً وً : ًٚ٘ االSystematic Errorsخطاء اٌّرشاوّح اال -

لٍاط تصٛسج ِٕرظّح ِٛخثح اَ ساٌثح. ٌّٚىٓ حساتح تؼذد ِشاخ اٌمٍاط فً اٌخطأ اٌّرشاوُ فً 

 لٍاط ٚاحذ.



ذالصَ اٌمٍاساخ تصٛسٖ دائّح ٚذىْٛ ِدٌٙٛح : ًٚ٘  Accidentad Errorsاألخطاء اٌؼاسظح  -

اٌّمذاس ٚاالذداٖ ٚألٌّىٓ اٌرخٍص ِٓ ِطٍماً ِّا ٌفشض ذٛصٌؼٙا تصٛسج ػٍٍّح ِٕٚطمٍح تغٍٗ 

 .ّمثٌٛحاٌحصٛي ػٍى احسٓ إٌرائح ظّٓ اٌحذٚد اٌ

ٚاْ  5: ِٚراذٍح ِٓ ػذد ِشاخ اٌمٍاط. فٍّىٓ اْ ٌىْٛ %Probable Errorsاالخطاء اٌّرحٍّح  -

َ . فاٌخطأ اٌّحرًّ             لٍّح ػذج لٍاساخ ٌخػ ِؼٍٓ ٌّىٓ اْ ٌشاس اٌٍٙا ِثً 

وّا ٌّىٓ اْ        ٚ        ٌؼًٕ االوثش احرّاي ٌٍمٍّح اٌصحٍحح ٌمغ ِا تٍٓ       

 ذمغ خاسج اٌمٍّرٍٓ

 

 

  Units of area measurementوحدات قياس المساحات 

 المستخدمة في النظام المتري 

 

 

                                                                   2م011لك =واال

1cm2=10x10=100mm2  

                                                  2م2211ارلك = 22الدونم=

1m2=100x100=10000cm2  

                                          2م01111دونم = 4الهكتار=

1km2=1000x1000=1000000m2 

 Hectare (ha)=10000 m2  دونم                                         411الكٌلو متر المربع =

   0هكتار

 Donm                                      كم2دونم ٌمثل مربع ضلعة  0011القسم الكادسترائً =

  0دونم 

 كم01دونم ٌمثل مربع ضلعة  41111المنطقة الكادسترائٌة 

 

 

 

 



 : انظمة ووحدات قياس الزوايا 

   The sex ayesimal systemالنظام الستٌنً  -0

 (Degree)قسماً متساوٌاً ٌطلق على كل قسم درجة  001فً هذا النظام ٌتم تقسٌم الدائرة الى 

 m)وتقسم الدرجة الى ستٌن قسماً متساوٌاً ٌدعى كل قسم دقٌقة       وٌرمز له برمز 

minute)  وٌرمز له برمز )/( بٌنما تقسم الدقٌقة الى ستٌن قسما ٌطلق على الواحد منها بالثانٌة

(second)  )//( وٌرمز له برمز 

1Circle =      

                

             

               لزاوٌة فً النظام وتكتب ا

                  وكذلك فانة ٌمكن تقسٌم الثانٌة عشرٌاً  

 

  The decimal or centesimalالنظام المئوي  -2

وٌقسم  (g)ورمزها   (grad)قسم متساٍو وٌطلق على كل منها  411وفٌة تقسم الدائرة الى 

  (centegrad)قسم متساٍو وٌطلق على كل منها دقٌقة مئوٌة او سنتكراد  011الكراد الى 

قسم متساٍو ٌدعى مل منها ثانٌة مئوٌة او  011وتقسم السنتكراد الى  (c)وٌرمز لها بالرمز 

 سنتٌسنتكراد

 (centesimal second)  ورمزها(cc)   

1circle=400g 

1g=100c 

1c=100cc 

 g 20  c 0.cc    00وهذا ٌعنً   g 2070.00وتكتب الزاوٌة فً هذا النظام على الشكل العشري  

   

وٌمتاز التقسٌم المئوي بالبساطة والسهولة فً عملٌة الحسابات بٌنما النظام الستٌنً بعالقتة 

 السطحٌة مع التقسم الزمنً والتقسٌم الجفرافً.

 

 



  Radian system النظام الدائري أو الردٌن  -0

بتلك الزاوٌة المقابلة لقوس دائرة طوله مطابق لطول نصف قطر تلك   Radianٌعرف الردٌن 

 الدائرة.

 = نصف القطر r (radius)و     وحٌث ان محٌط الدائرة = 

 وتساوي   النسبة التقرٌبٌة:  
  

 
   

 لذا فمحٌط الدائرة فً هذا النظام 

   

 
      

  

 
 

  

 
              

 

  العالقة بٌن انظمة ووحدات قٌاس الزواٌا 

      هذه االنظمة تمثل جمٌعاً محٌط الدائرة لذلك فان 

 

 

 

 

  النظـــــــــــــــــــــــــــام

 Degreeالستٌنً   Gradianالمئوي  Radianالدائري 
 

 محٌط الدائرة             

  

   
 

 

   
 

   

   
 

  

 
 

   

   
    ستٌنً    

  

   
 

 

   
 

   

   
   

   

   
 

 

  
    مئوي     

  

  
   

   

  
 

   

 
 

   

  
 

   

 
 

1 rad)نصف قطري )دائري 

 

 

 

 𝜋          𝑔 



 فً النظام المئوي والدائري                : اوجد ما ٌقابل الزاوٌة  0مثال 

)   الحل:                 
  

  
)  (

  

    
)              

 )باستخدام االلة الحاسبة(                                                          

            النظام المئوي          
  

 
                  

            النظام الدائري      
 

   
             

 فً النظام الستٌنً والدائري؟   22.742722: اوجد ما ٌقابل الزاوٌة 2مثال

                          الحل: النظام الستٌنً 

 باستخدام االلة الحاسبة                         

                      ( 214)درجات 

                    (  42)دقائق 

                )ثوانً( 

)         النظام الدائري  
 

   
)           rad 



  Leveling التسوية

الطرق  كتصمٌم الهندسٌة والمشارٌع االنشاءات لكل واألساسٌة الهامة المساحٌة العملٌات من التسوٌة تعد

 . وغٌرها االراضً وتعدٌل والمبازل القنوات فتح وعملٌات والجسور

 هو ثابت مستوى عن اكثر او ارضٌتٌن نقطتٌن بٌن الرأسٌة األبعاد اٌجاد عملٌة:  بأنها تعرٌفها وٌمكن 

 .  النقط بٌن االرتفاع فرق اٌجاد عملٌة أي البعض بعضها عن او البحر سطح مستوى

بلد  ولكل األخرى النقاط مناسٌب الٌه تنسب للمقارنة سطح تحدٌد من البد الثابت المستوى تحدٌد وألجل

 عتمت لذا ، الزمن مع ٌتغٌر وال ثابتا   ٌكون ان المقارنة سطح فً وٌشترط ، به خاص مقارنة سطح

 تقل ال زمنٌة ولفترة البحر سطح مستوى معدل ٌؤخذ ما وغالبا  .  للمقارنة أسطح الواسعة المٌاه سطح

)  العربً الخلٌج فً المقارنة سطح ٌكون العراق فً فمثال ، المقارنة تحدٌد سطح فً كاساس 55 عن

 هذا فً الخوض وقبل.  وهكذا المتوسط االبٌض البحر فٌكون فً مصر أما فً الفاو( ، العرب شط

 :  ومنها(  1)  الشكل فً والتعارٌف الموضحة  االصطالحات  بعض هناك الموضوع

 .  البلد ذلك فً البحر مٌاه الرتفاعات العام المعدل:  البحر سطح مستوى معدل

 

  Level surface:  المستوي السطح

 خٌط علٌه ٌدل ما حسب االرضً الجذب اتجاه مع متعامد ٌكون نقاطه جمٌع فً الذي السطح هو

 مستوٌا   لٌس فانه الكروي األرض لشكل وبالنظر ، الطبٌعة على وجود له وهمً سطح وهو ، الشاقول

 .  الساكنة الواسعة المٌاه سطوح له تمثٌل وخٌر افقٌا  

 

  Level line:  المستوي الخط

 وٌتصف نقاطه جمٌع فً الشاقول خط اتجاه على عمودي فهو وبذلك المستوي السطح فً ٌقع خط هو

 .  المستوي السطح صفات بكامل

 

  Horizontal plane األفقً المستوى او Horizontal surface:  األفقً السطح

 النقطة هذه عند األرضٌة الجاذبٌة اتجاه على عمودٌا   وٌكون نقطة باي المار المستوي أو السطح وهو

  النظر خط علٌه وٌنطبق النقطة هذه فً المستوي للسطح مماسا ٌكون فانه وبذلك ، فقط

 

 افقً مستوي فً واقعا وٌكون نقطة بأي المار الخط وهو.  اتجاهه Horizontal line:  األفقً الخط

 اتجاهه. نفس وفً النقاط بهذه ٌمر مستوي لخط ومماسا



  Elevation of point:  النقطة منسوب

 كان اذا موجبا   وٌعتبر ، المقارنة سطح مستوى وبٌن ارضٌة نقطة أي بٌن الرأسً البعد بانه وٌعرف

 ، المنسوب هذا تحت كان اذا سالبا   أو(  البحر سطح مستوى معدل)  المقارنة سطح مستوى فوق

  البحر سطح مستوى معدل امتداد على الواقعة للنقاط وصفرا ة

   Elevation :  االرتفاع فرق

 بتلك المارٌن المستوٌٌن الخطٌن منسوبً بٌن الراسً البعد أنه على نقطتٌن بٌن االرتفاع فرق ٌعرف

 . النقطتٌن

 

 

 

 

 شٌوعا   اكثرها ، التسوٌة وموازٌن الثٌدوالٌت اجهزة منها عدٌدة تاكومترٌة بأجهزة التسوٌة وتجري

 دمبً مٌزان منها التسوٌة اجهزة من أنواع عدة وهناك( .  التسوٌة مٌزان)  اللفل اجهزة هً واستعماال  

 وهً الدورانٌة الرأسٌة الحركة ذات واالجهزة السابقٌن النوعٌن تجمع التً والموازٌن واي ومٌزان

 :  الى والتنظٌم الضبط حٌث من التسوٌة اجهزة وتقسم.  الحاضر الوقت فً شٌوعا   األكثر



 الناظور أفقٌة ضبط عملٌة فٌها تجرى التً هً( :  المٌكانٌكً)  االعتٌادي التنظٌم ذات االجهزة - 1

 المساح قبل من التسوٌة لوالب بواسطة مٌكانٌكٌا

 Optical Mechanicalبواسطة تعمل التً وهً:  الذاتً التنظٌم ذات اجهزة - 5

Compensating(O.M.C) 

 

 : نوعٌن الى التسوٌة تقسم

 : مغلقة تسوٌة - 1

 التسوٌة فً التسوٌة من النوع هذا وٌستعمل الراقم بنفس وتنتهً تسوٌة براقم تبتدء التً التسوٌة تلك هً

 معرفة إلى الحاجة دون النقاط وانخفاضات ارتفاعات فٌها تقارن والتً االستصالح وعملٌات المحلٌة

 . مناسٌبها

 : مفتوحة تسوٌة - 5

 المشارٌع فً وتستخدم(  اخرى نقطة أي)  اخر براقم وتنتهً تسوٌة براقم تبتدء التً التسوٌة تلك وهً 

 .  وغٌرها شارع او مبزل او ري قناة مثل الطوٌلة

 :  مثل بالتسوٌة البدء قبل علٌها التعرف ٌجب التً االصطالحات بعض هناك

 مستوٌات ارتفاعات متوسط ٌمثل وعادة  :  Mean Sea level(  المقارنة سطح)  البحر سطح مستوى

 وعادة  (  ساعات اربعة ولكل سنة 55)  طوٌلة زمنٌة ولفترات والجزر المد عملٌتً خالل البحر مٌاه

 سطح على كونكرٌتٌة صبة له وتعمل نقطة أوطا هً البلد لذلك المٌاه سطوح لكون صفر قٌمة له تعطى

 .  االخرى النقاط مناسٌب كافة تقارن علٌه و االرتفاع معدل تمثل الٌابسة

 (:  EL ) Elevation النقطة منسوب - 1

 البحر سطح مستوى هو ثابت مستوى عن األرضٌة للنقطة الرأسٌة المسافة هً

 ( :  E . M ) Bench Mark التسوٌة راقم - 5

 المعلوم المنسوب علٌها ٌثبت معدنٌة صفٌحة تتوسطها م 1x 1x1 أبعادها كونكرٌتٌة صبة عن عبارة هً

 ، األخرى النقاط ومناسٌب ارتفاعات لتعٌن كمرجع وتستعمل الراقم لذلك البحر سطح مستوى امن

 .  البالد انحاء جمٌع فً الرواقم هذه وتنتشر

 ( : B . S ) Back Sight الخلفٌة القراءة - 3

 المستوى بٌن المحصورة الراسٌة المسافة هً وقٌاما   مباشرة الجهاز تصٌب بعد تأخذ قراءة اول فً

 .  الجهاز تسدٌد خط فٌه ٌقع الذي األفقً المستوى وبٌن المنسوب معلومة النقطة األفقً

 ( : F . S ) Fore Sight األمامٌة القراءة - 4



 الراسٌة المسافة هً وقٌاسا   مباشرة الجهاز رفع قبل التسوٌة مسطرة على تقرأ قراءة اخر هً 

 خط فٌه ٌقع الذي األفقً المستوى بٌن و المستوى المجهولة للنقطة األفقً المستوى بٌن المحصورة

 .  الجهاز تمدٌد

 ( :  Int . ) Intermediate Point الوسطٌة القراءة - 5

 الرأسٌة المسافة عن عبارة وهً ، األمامٌة والقراءة الخلفٌة القراءة بٌن المحصورة القراءة هً

 البحر سطح مستوى عن المنسوبة المجهولة والنقطة الجهاز تسدٌد لخط األفقً بٌن المستوى المحصورة

. 

 قراءة قراءتٌن عندها تترا التً األرضٌة النقطة هً( :  T . P ) Turning Point الدوران نقطة -6

 جدٌد ارتفاع عندها وٌكون للجهاز جدٌدة نصٌبة من خلفٌة وقراءة للجهاز سابقة نصٌة من امامٌة

 للجهاز.

 

 ( : H . 1 ) Height of Instrument الجهاز ارتفاع -7

 .  البحر سطح ومستوى الجهاز تسدٌد لخط األفقً المستوى بٌن الرأسً البعد هو

 مستوى عن النقط ومناسٌب االرتفاع فرق اٌجاد فً التسوٌة لعملٌات عملٌا   مخططا   ٌمثل(  5)  والشكل

 البحر سطح



 المحاضرة الثانٌة  نظري        

 متطلبات العمل المساحً الجٌد:

 لكً ٌؤدي العمل المساحً بشكل جٌد ومتقن ٌراعى:

االمانة والصبر: اذ  ٌجب على من ٌقوم بالمسح ان ال ٌغٌر بالنتائج وانه ال ٌستخدم المسح بل  .1

 علٌه بالشطب. ونقل المعلومات كما هً .

اقتراب النتائج المستحصله من المقٌاس القٌاسً )زٌادة الدقة باستخدام : وهً Accuracy   الدقة .2

الطرٌقة الدقٌقة المناسبة( وحسب طبٌعة العمل وٌمكن بتعدد الطرق واسالٌب القٌاس. اذ ان 

 النتائج المقاربة لعمل ما ال ٌعنً انها تقع بالقرب من القٌمة الحقٌقٌة.

تمتلكها االله او الكمال فً طرٌقة االرصاد وهً  : هً درجة الكمال التPrecisionًاالتقان  .3

تخص االجهزة واآلالت وطرق القٌاس. فقٌاس خط بشرٌط فوالذي ٌمكن ان ٌكون متقنا اذا 

كانت القٌاسات المتكررة متقاربة غٌر انه لوكان القسم االخٌر من تقاسٌم ذلك الشرٌط مغلوط 

 فالنتائج غٌر دقٌقه.

دوات والدقة المطلوبة ولررٌق العمل المناسب بما ٌتناسب من االختٌار الصائب للطرٌقة واال .4

 التكالٌف والغرض والدقة 

 اختٌار الوقت المناسب للعمل. .5

 التأكد من وجود االخطاء وانواعها ودراستها لتجنبها كلما دعت الحاجة لذلك. .6

 استخدام ابسط واقصر الطرق لتحقٌق الدقة المطلوبة.    .7

 لتً توفر تلك الدقة المطلوبة.استخدام اآلالت واالجهزة ا .8

استخدام الجداول والتصحٌحات التً ترافق دقة االجهزة مع التأكٌد على معاٌره االجهزة  .9

 مختبرٌاً.

التكوٌر المناسب لألرقام. حٌث ان النتائج التً تظهر بالحاسبة بمراتب كثٌرة بعد الرارزة ٌتطلب  .11

راتب بعد الرارزة عن عددها فً المعلومات تكوٌرها ضمن الدقة المطلوبة بحٌث ال ٌزٌد عدد الم

 الحقلٌة المقاسه او دقة االجهزة المستعملة فً الحقل.

 

 

 



 نظم القٌاس 

 ٌوجد نوعان من القٌاسات تستخدم فً المساحة 

  Linear measurementsقٌاسات خطٌة  -1

  Angular measurementsقٌاسات زاوٌة   -2

 وتقسم القٌاسات الخطٌة الى ثالثة انواع:

  measurements Horizontalقٌاس المسافات االفقٌة   - أ

  measurements Verticalقٌاس المسافات الرأسٌة    - ب

  Slope  measurementsقٌاس المسافات المائلة   -ج

 وتقسم القٌاسات الزاوٌة الى نوعٌن هما:

  Horizontal Angleقٌاس الزاوٌة االفقٌة    - أ

  Vertical Angleقٌاس الزاوٌة العمودٌة    - ب

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 القٌاسات المساحٌة 

 قٌاسات خطٌة  قٌاسات زاوٌة  

قٌاس 

الزواٌا 

 الرأسٌة

قٌاس 

الزواٌا 

 االفقٌة

قٌاس 

المسافات 

 الرأسٌة

قٌاس 

المسافات 

 المائلة 

قٌاس 

المسافات 

 االفقٌة



  Units of Measurement: وحدات القٌاس             

 عبارة عن مقدار االطوال والزواٌا والمساحات والحجوم وٌوجد لها نظامان

  Metric systemالنظام العالمً او الدولً )المتري(  -1

وٌطلق علٌة النظام الررنسً والذي ٌعتبر المتر اساساً لقٌاس الطول و وحدة الكٌلو غرام اساس 

الزمن. والمتر المربع لقٌاس المساحات والمتر المكعب لقٌاس لقٌاس الكتلة. والثانٌة لقاس 

 الحجوم والردٌن لقٌاس الزواٌا المستوٌة وهذا النظام هو الشائع فً اغلب دول العالم.

  English systemالنظام االنكلٌزي   -2

والذي تستخدمه بعض الدول مثل برٌطانٌا والوالٌات المتحدة وكندا. وهذا النظام ٌعتبر القدم 

وحدة اساسٌة لقٌاس الطول. والباوند وحدة اساسٌة لقٌاس الكتلة والثانٌة وحدة اساسٌة لقٌاس 

 الزمن.

  Units of Length Measurementوحدات قٌاس االطوال   - أ

 وحدة قٌاس االطوال فً نظام المتري   -

 ( وهو وحدة قٌاس الطول االساسٌة  mوالمتضمن المتر ) 

  ملمتر  1mm=1000 µmماٌكرومتر 

                           1cm=10mm   سنتمتر 

1m=100cm                                   متر 

1km=1000m                                  كٌلومتر 

 

 الوحدة الرمز ما ٌعادلها بالمتر

      
 

       
 

µm Micrometre  مٌكرو متر 

      
 

    
 

mm Millimetre    ملٌمتر 

      
 

   
 

cm Centimetre   سنتمتر 

         km Kilometre   كٌلومتر 

 

 



 

 ′وحدات قٌاس االطوال فً النظام االنكلٌزي  -

 ومن بٌن الوحدات المستخدمة فً هذا النظام  

1ft=12in            

1Yd=3ft             

1mi=1760Yd     

 

 

 

  .العالقة بٌن قٌاس وحدات االطوال فً النظامٌن المتري واالنكلٌزي 

 وسوف نعتبر هنا الرابط االساسً بٌن النظامٌن هو عالقة السنتمتر بالبوصة : 
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 الوحدة الرمز

In(⸗) Inch )بوصه( 

Ft(ʹ)  Foot )قدم( 

Yd Yard )ٌارد( 

Mi Mile )مٌل( 

 in      c  



 انمٛبعبد غٛش انًجبششح

 : اعزخذاو األجٓضح انزبكٕيزشٚخ : ٔيُٓب  -1

 : Substense barاعزخذاو ػًٕد عجزُظ -أ 

و ٔيمبط ثذلخ يزُبْٛخ ، ُٚزٓٙ غشفّٛ ثذنٛم رٓذٚف ) اػزٛبد٘  2ْٕ لعٛت يؼذَٙ ثطٕل 

شؼشاد يزمبغؼخ أٔ لطؼخ يًغُطخ ( ًٚكٍ دًهّ ػهٗ دبيم ثالثٙ ٚشثػ ثذٛث ٚؼطٙ دشكخ دٔساَٛخ افمٛخ 

 بصجٓ ثًغبػذحٔاخشٖ دٔساَٛخ سأعٛخ ٔيٍ انًُزصف رًبيبً ٔال ًٚكٍ اعزخذاو ْزا انؼًٕد ثًفشدِ اال 

عًٍ يجذأ انؼًم ثّ لٛبط انضأٚخ انًؼهمخ ثٍٛ غشفٙ ز. ٔٚ يثال أ انًٛضاٌ آخش كبنثٕٛدٔالٚذ  ربٚكٕيزش٘

 . ػًٕد عجزُظ ٔانجٓبص انزبكٕيزش٘ انًشافك نّ

ٔرزهخص غشٚمخ لٛبط انًغبفخ ثّ يٍ خالل ٔظغ انجٓبص انزبكٕيزش٘ فٙ ادذٖ انُمطزٍٛ ٔػًٕد 

ثى ٕٚظغ ػًٕد عجزُظ  ( S ٔظغ أفمٙ رًبيبً ثًُٛٓب ) انًغبفخعجزُظ فٙ انُمطخ األخشٖ ٔرذمٛك 

ثبنٕظغ انًزؼبيذ يغ انٕظغ األفمٙ األٔل ثى رمشا صأٚزٙ انزمبغغ يغ دنٛهٙ انزٓذٚف ٔثطشح ادذًْب يٍ 

( ٔثزطجٛك ػاللخ ظم انضأٚخ نهًثهث انمبئى َذصم ػهٗ  θاألخشٖ َذصم ػهٗ انضأٚخ انًؼهمخ ) 

 : انؼاللبد االرٛخ 

S= b cot θ/2 

 1ْٙ َصف غٕل رساع انغجغزُظ ٔرغبٔ٘  bانًغبفخ االفمٛخ  ٔ   S دٛث  اٌ  

  stadia اعزخذاو َظشٚخ شؼشاد انغزذٚب-ة

كم جٓبص ربكٕيزش٘ ٚذزٕ٘ ػهٗ دبيم ٚذػٗ دبيم انشؼشاد انغزذٚب ٔيثجذ فٙ يُزصف انًغبفخ 

انذبيم يٍ صفٛذخ صجبجٛخ دائشٚخ رٕجذ فٛٓب  ثٍٛ انؼذعخ انؼُٛخ ٔانشٛئٛخ نهجٓبص انزبكٕيزش٘ , ٚزكٌٕ ْزا

  :ػذح شؼٛشاد سأعٛخ ٔافمٛخ ٔكًب فٙ انشكم االرٙ

 



 

 

 

                                      

d=100(U-L)                        

ٔػبدح يب رغزخذو ْزِ انًؼبدنخ ػُذ انشؼٛشِ انغفهٗ  Lانشؼٛشِ انؼهٛب  ،  U،   انًغبفخ  dدٛث 

افزشاظبد ْٙ شبلٕنٛخ انًغطشح انًذسجخ ٔيشكضٚخ انجٓبص ػُذ انُمطخ ٔكٌٕ انزجبٍٚ انطٕثٕغشافٙ ٚمغ 

ظًٍ دذٔد غٕل لبيخ انًغبح , ٔفٙ دبنخ انمٛبط ػهٗ اسض يُذذس ال ٚصهخ اعزخذاو ْزِ انًؼبدنخ اال 

 .ثؼذ رصذٛذٓب ٔاظبفخ ثؼط انذذٔد انشٚبظٛخ نٓب

  EDM      Electronic Distance Measurement  اعزخذاو أجٓضح -ج 

  : ْٔٙ أجٓضح لٛبط انًغبفبد انكزشَٔٛخ ٔانًؼزًذح ػهٗ يجذأ لٛبط انًغبفخ يٍ خالل انمبٌَٕ

  انضيٍ x انًغبفخ = انغشػخ

 



يٍ ثٍٛ ْزِ األجٓضح اجٓضح . ٔنًؼشفخ عشػخ انعٕء ٔلٛبط انضيٍ ًٚكٍ انذصٕل ػهٗ انًغبفخ

ٚؼًالٌ ػهٗ يجذأ االشؼخ انكٓشٔظٕئٛخ ٔانكٓشٔيغُبغٛغٛخ ػهٗ انزٕانٙ انجٕٛدٔيٛزشا ٔانزهشٔيٛزش انزاٌ 

، ار رطهك اشؼخ يٍ انًشعم  Receiver ٔػبكظ Transmitter ، دٛث رزكٌٕ ْزِ األجٓضح يٍ يشعم

ٔثزٕلٛذ يب ٔثؼذ اعزاليٓب يٍ لجم انؼبكظ ٔاسعبنٓب يشح اخشٖ انٗ انًشعم ٚزى رغجٛم انضيٍ انًغزغشق 

انشٚبظٙ رذغت انًغبفخ . غٛش أٌ اعزخذاو ْزِ االجٓضح ٚزطهت انًؼشفخ انؼهًٛخ ٔانذلخ  ٔثزطجٛك انمبٌَٕ

انفبئمخ فٙ انمٛبط ٔرًٓٛذ ظشٔف جٕٚخ يالئًخ نؼًم االجٓضح ، ار آَب رزأثش ثزغبٚش دسجبد انذشاح 

  . ٔانعجبة ٔانغجبس ٔانًصذاد انطجٛؼٛخ ٔاالصطُبػٛخ ٔكم يب ٚؤد٘ انٗ اَكغبس األشؼخ ٔرشززٓب

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسابات المسافات 

لتعٌٌن موقع ما ٌستعان برصد المسافات او الزواٌا او كلٌهما معاً. واسالٌب قٌاس المسافات كثٌرة 

 وحسب الوسٌله ومهما كانت فال بد من ارجاع او تحوٌل المسافة المقاسة الى مسقطها االفقً.

 انواع المسافات 

  Slope Distance (s)المسافة المائلة  -1

  Horizontal Distance (H)المسافة االفقٌة  -2

  retrial Distance (r)المسافة الرأسٌة  -3

 

 

 

 

 حساب المسافة االفقٌة 

 تعٌن المسافة االفقٌة المائلة والزاوٌة الرأسٌة  -1

H المسافة االفقٌة = 

 = المسافة المائلة  

 = الزاوٌة الرأسٌة  

         

 

 

 تعٌن المسافة االفقٌة من المسافة المائلة وفرق االرتفاع )للمنسوب( -2

V فرق االرتفاع بٌن نقطتٌن =  √      

𝐻  𝑆    𝛼 



 تعٌٌن المسافة االفقٌة من فرق المنسوب الزاوٌة الرأسٌة  -3

         

 

 

 حساب المسافة الرأسٌة 

        تعٌن المسافة الرأسٌة من المسافة المائلة والزاوٌة الرأسٌة  -1

      √  تعٌٌن المسافة الراسٌة من المسافة المائلة والمسافة االفقٌة   -2

             تعٌٌن المسافة الراسٌة من المسافة االفقٌة والزاوٌة الراسٌة  -3
 

    
 

 تصحٌح المقاسات 

ٌقصد بها اجراء حسابات خاصة الستخراج مقدار االخطاء المتكرره الداخلة ضمن االطوال المقٌسه 

حقلٌاً بغٌه التخلص منها على الفرض بأن هذه القٌاسات خالٌة من االغالط ومحتوٌة اخطاء عارضة 

 فقط. 

سات ذات الدقة ان عملٌة التخلص من االخطاء المتكررة تجري حسب مقتضٌات العمل ودقته. ففً المقا

تسهل فٌها التصحٌحات الناتجة عن انحدار االرض اذا لم تتجاوز ذلك  102111الواطئة التً ال تتجاوز 

. كما ان االخطاء 1011و111مثال. بٌنما تؤخذ تصحٌحات االنحدار للدقة التً تزٌد على  5االنحدار %

طئة العمل. وتجري قسم من هذه الناتجة عن توتر شرٌط المقٌاس تسهل فً االعمال ذات الدقة الوا

 التصحٌحات على النحو االتً 

 

 

 

 

  



 

 الرسم مقٌاس

 وحدة وبنفس الطبٌعة على له المناظر البعد الى الخارطة على معٌن بعد نسبة هو:  المقٌاس تعرٌف 

 كسر هٌئة على وٌكتب.  السنتمتر تكون ما وغالبا ، القٌاس
1 

1  
 1   1او  1   1 أو 

 باطوال الطول بنفس توقٌعها ٌمكن ال التً األرضٌة االبعاد توقٌع من للتمكن:  المقٌاس الى الحاجة

 . والتصغٌر التكبٌر عملٌات فً استخدامها عن فضلا  ، الخارطة على لها مناظرة

 :  الى الرسم مقاٌٌس تصنف:  الرسم مقاٌٌس أصناف 

:  كبٌرة رسم مقاٌٌس - 1
1

1   

1

   

1

   

1

   

1

   

1

1  

1

  

1

  

1

  

1

  

1

1 
  

:  متوسطه رسم مقاٌٌس - 2
1

1    

1

    

1

    

1

    

1

    

1

1   
 

:  صغٌرة رسم مقاٌٌس - 3
1

     

1

1    
  دون فما 

.  االعداد صفرٌة هً شٌوعاا  الرسم مقاٌٌس واكثر ، مقامه مع عكسٌاا  الرسم مقٌاس ٌتناسب عادة

52 ، 2 ، 4 ، 5 ، 1 

 : الرسم مقٌاس تحدٌد علٌها ٌتوقف التً العوامل

 . كبٌر رسم مقٌاس اخذ توجب كلما عالٌة المطلوبة الدقة كانت كلما:  الدقة - 1 

 . المقٌاس كبر كلما الهندسٌة األعمال الى الخارطة اتجهت كلما:  الخارطة من الغرض - 2 

 . المنطقة اتساع مع عكسٌاا  المقٌاس ٌتناسب:  المنطقة سعة - 3 

 . المتوفر للورق األبعاد مع طردٌاا  المقٌاس تتناسب:  المتوفر الورق ابعاد - 4 

 قٌمة لتحدٌد.  التقاطها المطلوب العوارض كثرة مع المقٌاس ٌكبر:  نقلها المطلوب العوارض عدد - 5 

 : االتً المنال وحسب المتوفر الورق وابعاد المنطقة سعة على االعتماد ٌمكن رقمٌاا  المقٌاس

 سم 52   22 ورق ابعاد توفرت اذا المجاور بالشكل المبٌنة األبعاد ذات لألرض رسم مقٌاس انسب جد

 :  األطراف جمٌع من سم 2  5 ترك ملحظة مع

 ( .  الحواف ازالة بعد)  سم  2    5 = الفعلً الورق ابعاد

 

1

   
 

2 

1   42 
 

طول الورقة الفعلً(سم)

طول اطوال خط باتجاة الطول   1 
 مقٌاس الرسم  الطولً 



1

12  
 

  

1      
 

عرض الورقة الفعلً(سم)

طول اطوال خط باتجاة العرض   1 
 مقٌاس الرسم  العرضً 

  

 

 وهو(  مقاما اكبرهما أي)  اصغرهما تختار وعلٌه 1599:  1 و 099: 1 هما مقٌاسٌن لدٌنا ٌصبح وهنا

 . ضمنٌاا  األبعاد جمٌع ٌضم لكً 2999:  1 الى ٌقرب لذا شائع غٌر المقٌاس هذا أن غٌر ، 1    12

 :  الرسم مقاٌٌس انواع

 :  الى الرسم مقاٌٌس تقسم

 الخارطة اسفل فً 1/  199 او 199:  1 بهٌئة أو كسر بهٌئة ٌكتب عدد هو:  العددي المقٌاس - 1

 : االتٌة لألسباب العالٌة الدقة ذات الخرائط فً مضلة غٌر وهذه ، المرسومة

 .  عنها الناتجة واالخطاء الحسابٌة العملٌات كثرة - 1

 .  تقلٌدٌة قٌاس ادوات استعمال الى الحاجة - 2

 .  القصٌرة المسافات قٌاس امكانٌة علم - 3

  واالنكماش التمدد ظروف نفس إلى المرسومة واألبعاد المقٌاس من كل تجانس او تعرض عدم - 4

 اهم ومن مدرجة مسطرة على الخارطة اسفل فً ترسم خطٌن او خط هو:  التخطٌطً المقٌاس - 2

 : ممٌزاته

 . عنها الناتجة واالخطاء الحسابٌة العملٌات قلة - 1

 . تقلٌدٌة قٌاس ادوات استعمال الى الحاجة عدم - 2

 مطلوبة مسافة أٌة أو القصٌرة المسافات قٌاس امكانٌة - 3 

 . واالنكماش التمدد ظروف نفس إلى المرسومة واالبعاد المقٌاس من كل تعرض - 4 

 

 . شٌكً واخر طولً تخطٌطً رسم مقٌاس الى ٌقسم وعادة

 

  طولً تخطٌطً رسم مقٌاس

 .  م 56 المسافة علٌه عٌن ثم م 2 بدقة 1999:  1 العددي الرسم مقٌاس ارسم:  مثال

 الطبٌعة على سم 1999 ٌعادل الخارطة على سم 1

 (  التدرٌج وحدة= )   م 19=     =      = سم   1

 م   =   =   1=    =   =      ملم 1



 (  الطولً المقٌاس دقة)  =     =   م 2 =   =     =    ملم 2

  

  شبكً تخطٌطً رسم مقٌاس

 .  م 156 المسافة علٌه عٌن ثم م 2 بدقة 5999:  1 العددي الرسم مقٌاس ارسم:  مثال

 الطبٌعة على سم 5999 ٌعادل الخارطة على سم 1

 ( التدرٌج وحدة)  =   =   م 59=    =  =  سم 1 

 =   =  م     5 =  =   = ملم 1 

 (  الطولً المقٌاس دقة) =   =   م   19 =   =  = ملم  2

2قسم  
1 

5
 

دقة المقٌاس الطولً

الدقة المطلوبة
 عدد االقسام الرأسٌة 

 

 

 

 

 

 


