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 شكل ألارض وأنظمة إلاحداثيات

The Earth & Coordinates Systems 

 .(Definition of Surveying )ـ جعزيف علم املساحة 1

 ملـــا يحح  ـــ  مـــ  م ـــالة          
 
 ـ ــام 

 
يجحـــل  هـــة املداـــة املســـاحة فـــي الثـــسط األارحهفـــة لحامالـــا اـــثه من  ثامـــال 

 املنشـتت الهملداـالة  طجال الة   الججال والهضاب وال ديان ومنهان والجحان والغابات ، وم الة صملا الة أو مدنالـة

اــقاا الجــلذ الــ   ثاــس  دنااــح  مــ  اــثه من  األارحهفــة مــ  مجــاق  وطــسط ومثــانات.  و ــحة اــ ا الحامالــا با

 لى مسح ى أفق  باقالاس ناة م ين ي افق الغس  املثه ب ، و يثهق  لى املسقط مفق  ال   نحصا  هالـ  

 انثفاع أو انخفا  امل الة الثجال الـة أو الصـملا الة بالنسـجة 
 
"الرس ثة املساحالة". كاا  ياك  أن يجين  هيها أيضا

  ين وفي أغهب محالان يسح اا السثه ال اث  لهجحس كاسجع ملقاننة الانثفا ات.لسثه مقاننة أفق  م

وكاا ثجحـل املداـة املسـاحة فـي كالفالـة ثامالـا اـثه من  و مـا  هالـ  مـ  يـ ااس طجال الـة ومنشـتت مدنالـة          

ات الهملداــالة فانهــا ثجحــل كــ لم فــي  اهالــة ثملفالــ  املشــسو   لــى الرــسايط فــي  اهالــة يثهــق  هيهــا  اهالــة "السفــع"  

األارحهفـــة  لـــى اـــثه من  و علـــم بح  الـــع أو ثخثـــالط حـــدود ومســـانات املنشـــتت فـــي الثجال ـــة مـــ  وا ـــع ل حـــات 

 الحصاالة الهملدس ي في  اهالة يثهق  هيها  اهالة "الح  الع".

ي حبــــم  هــــة املســــاحة  ماــــاس لحخثــــالط وثملفالــــ  ومحاة ــــة م لــــة املشــــان ع الهملداــــالة  عات الصــــهة ةســــثه          

  ممـــا املجـــاق  والثـــسط واملثـــانات والســـدود و ملـــ ات الـــس .  كاـــا وأنهـــا عات أااالـــة ل هـــ م  أ ـــسى عات اثصـــال من 

مجاشـــس أو غيـــم مجاشـــس باا اـــال املســـاحالة ممـــا  هـــ م الجغسافالـــا والجال ل جالـــا و هـــ م الجحـــان واألاخالثـــات و هـــ م 

 الغابات واللنا ة وال ه م ال سكس ة.

 .(Categories of Surveying)ة املساح ـ أقسام2

 ئمــى  ســاين أاااــالين ااـا   
 
   وهــي ال ــي يــحة (Plane Surveying) املســاحة املســح  ة  -1    ثقسـة املســاحة  ا مــا

ـــا    ومحــــدود ضــــا  ال اــــا املســــا ي فيهـ
 
بحالــــل ث ثــــإرس  اصــــالة كسو ــــة من  فــــي نحــــاي   مســــاحات صــــغيم  قســــحالا

 م  املهملداين وغيماة م  املسحفالدي  م  ال اا املسا ييهة  ال   القالاس . وا ا ا  المل ع م  املساحة
 
 ،كميما

 . املقسن  ا ا ول ا االك ن م ض ع

با حجاناـا أة ـاد وشـكا من ،  ثأ ـ  املسـاحة الجال ديل ـة     ( Geodetic Surveying)  ـةيل املسـاحة الجال د -2   

 
 
  الالة في م اال ) الااات ، م الجة  ددية(. جغث  املساحة الجال ديل ة مساحات  واا ة

 
 وا ا يحثهب د ة

قســــــحالا )دولــــــة، وثيــــــة( بحالــــــل يــــــد ا بالخســــــجان أرــــــس كسو ــــــة أو ئاهال جالــــــة من  فــــــي امل الجــــــة ال دديــــــة لهشــــــجكة 

 الجال ديل ة املساحالة.



 

 2الصفحة  مقدمة في املساحة ـ د. م. ئياد فحصة

 

 

 . (Branches of Surveying) فزوع علم املساحة ـ3

 املالم ال ديد م  فسوع املساحة ال ي يثجق فيها مملهج املساحة املسح  ة ، ن كس منها        

  ئن الغس  م  املساحة الحفصالهالة ا  ئقشاذ  سايط ثفصالهالة  (Detail Surveying) املساحة الحفصيلية   -أ

حدود املهكالات اللنا الة و مبنالة والش انع وغيم علم م  ثفاصالا في مساحة باقالاس ناة كجيم م  أجا ئيهان 

ــــى  511 1أن  محــــــدود  . و ســــــحخدم مقالــــــاس ناــــــة كجيــــــم ي ــــــماو  فالاــــــا بــــــين  ــــي املــــــدن  و   1111 1ئمــ ــــى  2511 1فــ ئمــ

 لكبـــم املقالـــاس املســـحخدم فـــان د ـــة اـــ   الرـــسايط ثكـــ ن  الالـــة ماـــا  5111 1
 
يســـاه  فـــي اململـــاطق الس فالـــة . و نلـــسا

 بااحخدامها في نلا ات املهكالات و ثقسالة مناض ي .

افيــــة ب ـ    والغــــس  مــــ  اــــ   املســــاحة اــــ  ئقشــــاذ وناــــة (Topographic Surveying) املســــاحة الرافيز

 مــع بالـــان مــا ثحح  ــ  مـــ  م ــالة طجال الــة و صـــملا الة و بالــان انثفــاع  وانخفـــا  
 
الرــسايط لهاملــاطق املخســـ ة قســحالا

 ث ا جساو  الانثفا ات وال ي ج سف بخث ا  الخس  ة ، و سـحفاد منهـا فـي الدنااـات اثه من  بااحخدام 

مولالة لحخثالط  املشان ع الهملداالة  عات الصهة ةسثه من  مما مشان ع الس  والثـسط واملثـانات وجسـحخدم 

 في الدنااات الجال ل جالة و ال سكس ة.
 
 أيضا

   وهـي ثخـحب بح  الـع مخثثـات املشـان ع الهملداـالة  لـى (Engineering Surveying) املسـاحة الندديـية ج ـ 

ت   الهملداـــالة م ــسى ممـــا الســـدود و تاــثه من  و جشـــاا اـــ   املشــان ع الثـــسط والرثـــ ا الخديديــة واملنشـــ

 ملــــ ات الــــس  و املثــــانات و الجســــ ن.  و خســــع الحثجالـــــق لتشــــاا السفــــع املســــا ي لهانشــــ ات و محاة ــــة و نصـــــد أ  

 لها.  و ك ن السفع بد ة  الالة والسفالع باقايتس ناة كجيم  ثملااب حجة املنشأ  .جغيمات املداالة ثحدذ 

ثحــد  املنشــتت  و خــحب اـ ا الفــسع مــ  املسـاحة ة اهالــات ثملفالـ   (Mining Surveying)مســاحة ألانفــا  د ـ 

 ه من .اثه من  مما منفاط و أنابتب املاذ والغاز والل د وشجكات الحصس ف ال ي يحة ئقشاؤاا ثحد اث

  وجســـحخدم فيهـــا الصـــ ن منضــالة و الج  ـــة و الفضـــايالة )املسيالـــة (Photogrametry)املســـاحة الحصــفيزية  هـــ ـ 

 والس االة( ل اهالات القالاس املسا ي األارحهفة وم  أاة ثثجالقاتها ئنحاج الرسايط الثج غسافالة.

 

 سايط لش اطئ منهان والجحان   وجسحخدم في  اا  (Hydrographic Surveying)املساحة املائية و ـ 

  اا الرسايط الثج غسافالة لقاع املاذ.
 
 واألاخالثات . و حة فيها أيضا

  وهــي ثقملالــة الح ـسف  لــى امل ه مــات املســاحالة  ــ  اــثه من    (Remot Senseng)بعــد عــ الايخشــعار س ـ 

م اـــان الصـــملا الة ال ـــي ثـــدون حـــ ل ب ااـــثة دنااـــة وثحهالـــا الصـــ ن ال ـــي يـــحة الحقاطهـــا بـــتثت ااخشـــ ان ثحاههـــا 

 من  .
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 . (The Process of Surveying)ـ ثدفيذ العمل املساحي 4

 يحثهب ال اا املسا ي ثملفال  املساحا الحالالة    

 .Reconnaissanceـ ايحرالع املدرقة 1     

 فــــــــــي مسحهــــــــــة الححضــــــــــيم ياــــــــــب ااــــــــــحث ع اململثقــــــــــة وأ ـــــــــــ  صــــــــــ ن   امــــــــــة  ــــــــــ  م  ــــــــــع ال اــــــــــا. فالــــــــــحة ا حالـــــــــــان   

ـــــل      ــ ــ ــ ــ ــــ اع مجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة، وأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة ال دديــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة لها اجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة املثه تــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاحالة، والد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــجط املســ ــ ــ ــ ــ ـــــاا الضــ ــ ــ ــ ــ ـــد نقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع ثمحالــ ــ ــ ــ ــ ــ  م ا ـ

 املساحالة الضسون ة لحملفال  القالااات املساحالة.   

 .Measurement and Markingـ القياس وجعليم الدقاط  2     

 فـــــــــــــي مسحهـــــــــــــة القالــــــــــــــاس وج هـــــــــــــالة الملقـــــــــــــاا يقــــــــــــــ م املســـــــــــــا  بـــــــــــــاجساذ جاالــــــــــــــع القالااـــــــــــــات الضـــــــــــــسون ة لخســــــــــــــاب   

 ئحدارالات نقاا الضجط، وثمحالد وحساب الملقاا املسا د  املإ حة.   

 .Plan Preparationـ إنجاس املخرط املساحي 3     

ــــخالهفــــــــــــــي اــــــــــــــ   املسحهــــــــــــــة ثــــــــــــــحة امل الجــــــــــــــة ال دديــــــــــــــة لهقالااــــــــــــــات اململفــــــــــــــ    ــ ــ ــ ــ ـــــد الح ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ة ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا، وعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الخقـ ــ ــ ــ ــ     فــ

 والخص ل  لى مخسجات ال اا املسا ي وناة األارثط أو الرانطة.   

 .(Unites of Measurement)ـ واحدات القياس 5

 في ال اا املسا ي.   
 
 ن ند فالاا يلي واحدات القالاس مكثم ااحخداما

 Quantityالكاالة   Unitال احد     Symbolالسمل  

 الث ل  kilometreكاله م م    Kmكة    

Length 
 metreم م           mم  

 millimetreمالهالا م     mmمة   

 املساحة square metreم م مسثع     m2   2م

Area 
ha   اكحانhectare 

 Volumeالدجة    cubic metreم م مك ب   m3   3م

)( degrees اللاو ة 

Angle 
)(  minutes 

)(  seconds 

 Mas (Weight)الكحهة )ال زن(   Kg Kilogramكغ    

°C Degrees Celsius  الخسان (Temperature) 
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