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 الخرائط واملخططات

Maps & Plans 

 .  Definition of Map & Planـ جعريف الخريطة واملخطط 1

عشف     بأهه الخمثُل املشابه واملصغش لجضء مً ظعح ألاسض )بكافت معامله وجفاصُله العبُعُت  املخططٌُ

ت ألاسض، ورلك باعخماد املعخىي  والاصعىاعُت( على لىحت سظم بمقُاط سظم مىاظب مع إهمال جأثحر كشٍو

 لإلظقاط.
ً
 ظعحا

عشف    
ُ
بأنها الخمثُل املشابه واملصغش لجضٍء أكبر مً ظعح ألاسض )بكافت جفاصُله العبُعُت  الخريطةوح

ت ألاسض  والاصعىاعُت( على لىحت سظٍم بمقُاط سظٍم مىاظب مع ألاخز  .(The Sphere) بعحن الاعخباس جأثحر كشٍو

رسُم    
ُ
 بمقاًِغ كبحرة حتى ث

ً
رظم بمقاًِغ صغحرة مً مشجبت  1/5000املخععاث عادة

ُ
، أما الخشائغ فت

 وما دون. 1/5000

 . Classification of Mapsـ ثصنيف الخرائط 2

مكً جصيُف الخشائغ بحعب مقُاط الشظم     ًُ(Scale) :إلى 

 .1/5000ـ مخععاث راث مقاًِغ أكبر مً 1   

 .1/100000و  1/5000ـ خشائغ كبحرة املقُاط بحن 2   

 . 1/1000000و  1/100000ـ خشائغ مخىظعت املقُاط بحن 3   

 .01/100000ـ خشائغ صغحرة مقُاظها أصغش مً  4   

 الخشائغ حعب الغاًت منها إلى:   
ُ
صىف

ُ
 وج

عمى(General Map)ـ خشائغ عامت 1    
ُ
عت هفغ ألاهمُت، وح  : ًكىن لجمُع عىاصش الخٍش

ت أو     ت العشبُت العىٍس عت الجمهىٍس  خشائغ حغشافُت أو ظبىغشافُت. وكأمثلٍت عنها هزكش خٍش

 ([.1للمحافظاث أو لجضٍء مً محافظت ]اهظش الشكل )    

 خاصت هىا لبعض الع(Purpose Map)خاصت -ـ خشائغ غشضُت2   
ٌ
ععى أهمُت

ُ
 ىاصش: ح

عت. وكأمثلت عنها هزكش الخشائغ الجُىلىحُت      دون ألاخشي، ورلك بحعب الغاًت مً الخٍش

ت .. .      والعُاحُت والاداٍس
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 (: خريطة الجمهورية العربية السورية.1الشكل )

 General Map of Syrian Arab Republic  

 

ت بالخمثُل الثىائي ري  جخمحز الخشائغ العبىغشافُت بالخمثُل الاسجفاعي للخضاَسغ، وجخمحز الخشائغ املعخٍى

 للخفاصُل. yو  Xالبعذًً 

 .(ILLustrated Data on Maps)ـ البيانات على الخريطة 3

 أظاظُت مً البُاهاث والشظىماث، ومً أهمها:   
ُ
عت مجمىعت  جظهش على الخٍش

عت 1     .(Scale of Map)ـ مقُاط الخٍش

 .(The Terms)ـ املصعلحاث الىاسدة في الخٍشعت 2   

 .(Name & Adress)ـ الاظم والعىىان 3   

 .(Quadratic Network)ـ شبكت التربُعاث 4   

ت  -ـ خعىط الكىهخىس 5     ضمً الخشائغ العبىغشافُت. (Contour Lines)الدعٍى

عت.(North Direction)ـ اججاه الشمال 6     : بهذف جىحُه الخٍش
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 : هى الخغ املاس مً هقعت على ظعح ألاسض باججاه(Geographic North)ـ الشمال الجغشافي الحقُقي        

عحن باألسصاد الفلكُت. القعب           الشمالي، َو

 : هى اججاه الابشة املغىاظِعُت عىذ الىقعت املحذدة، وهى غحر(Magnetic North)ـ الشمال املغىاظِس ي         

 ثابذ.         

ىعبق اججاهه مع اججاه(Vertual North)ـ الشمال الاعخباسي           : هى خغ ًمش وظغ املىعقت املشاد مسحها، ٍو

 املاس مً الىقعت املخىظعت املحذدة كمبذأ للجملت العامت )هقعت جذمش في القعش العشبي  خغ العىل         

(. وهى ثابذ ومعخمذ        
ً
 لألعمال املعاحُت على معخىي الذولت.  العىسي مثال

عت 7    خ اهخاج الخٍش  .(Date of Map Production)ـ جاٍس

 ( .Bench Marks(  والاسجفاعُت )Standard Survey Mark-SSMـ هقاط الشبغ املعاحُت ألافقُت )8    

 .(The Scale)املقياس  ـ4

عت     املقُاط بالخعٍشف هى مقذاس الخصغحر الزي ًصِب ظعح ألاسض العبُعي عىذ هقله إلى ظعح الخٍش

عت واملعافت الحقُقُت املقابلت لها في  فه بأهه اليعبت  بحن املعافت على املخعغ أو الخٍش مكً حعٍش املعخىي. ٍو

كخُب بشكل كعٍش بععه العذد واحذ ومقامه ًمثل القُمت ا أخز املقُاط عذة العبُعت. وٍُ ملقابلت في العبُعت. ٍو

 أشكال منها املقُاط العذدي واملقُاط الخعي.

 .(Numerecal Scale)ـ املقياس العددي 1ـ4

 هى عباسة عً كعش بععه الىاحذ ومقامه املقذاس املقابل في العبُعت، أي:   

 (1                                                                           )MA

a
Scale

1


 

 حُث:

   a .عت  : املعافت على املخعغ أو الخٍش

   A .عت  : املعافت الحقُقُت املقابلت على املخعغ أو الخٍش

   Mذل على عذد مشاث جصغحر املعافت الحقُقُت. وللعهىلت ًكىن العذد  : العذد املقُاس ي، ٍو

 املقُاط Mاملقُاس ي          
ً
. فمثال

ً
 أو صحُحا

ً
 ظم على  1ٌعني أن كل  1/500مذوسا

عت ًقابله            ظم على العبُعت. 500الخٍش

. ووعخخذم لشظم الخشائغ 1/2000و  1/1000و  1/500في املخععاث وعخخذم املقاًِغ الكبحرة مً مشجبت    

 .........الخ. 1/25000و  1/10000املقاًِغ الصغحرة مً مشجبت 

عت إلى معافاث حقُقُت وبالعكغ. كما     ل املعافاث مً املخعغ أو الخٍش عخخَذم املقُاط العذدي في جحٍى ٌُ

عخخذمُ   لخحمُل معافٍت ما مً مخعغ مععى بمقُاط معحن إلى مخعغ آخش بمقُاط مخخلف. ٌُ
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 .(Linear Scale)ـ املقياس الخطي 2ـ4

    
ً
حن )مخباعذًً  10هى عباسة عً خغ معخقُم بعىٍل مىاظب )عادة ظم(، وقذ ًكىن على شكل خعحن مخىاٍص

مثل  1عً بعضهما بمعافت  ت، ٍو  معُىت على ظعح ألاسض مم( ومقعم إلى أقعاٍم مدعاٍو
ً
كل قعٍم معافت

 ([.2العبُعُت ]الشكل )

 
 (: املقياس الخطي.2الشكل )

Linear Scale 

مً فىائذ املقُاط الخعي الاظخغىاء عً العملُاث الحعابُت في الحصىل على املعافاث املقاظت على    

عت أو جصغ  عىذ جكبحر الخٍش
ً
بقى هزا املقُاط صالحا . ٍو

ً
عت مباششة  حرها.الخٍش

ت ًؤثش بىفغ اليعبت على املقُاط الخعي، مما   عت هدُجت الظشوف الجٍى كما أن الدشىه الحاصل على الخٍش

 ٌعمح باظخخذامه في ألاعمال الذقُقت.

 .ـ اخحيار املقياس5

 ًخم اخخُاس مقُاط الشظم وفق اعخباساٍث أظاظُت مً أهمها:   

عت.1     ـ الغشض )الهذف( مً املخعغ أو الخٍش

 ـ معاحت املىعقت مً ألاسض العبُعُت املشاد جمثُلها على املخعغ، وأبعاد اللىحت التي2   

عت.         ظجرظم عليها املخعغ أو الخٍش

ولكي هحذد وعبت الخصغحر الالصمت لشظم أبعاٍد أفقُت في العبُعت على لىحت الشظم، ًجب معشفت ألابعاد الكلُت 

عت على لىحٍت لقععت ألاسض املعلىب عمل مخعٍغ لها . وبالخالي ًمكً جحذًذ فُما إرا كان ظِخم سظم الخٍش

 واحذة أو أكثر.

ذ سظمها على لىحت أبعادها   m (x 800 400)لىفشض أن لذًىا قععت أسٍض أبعادها     . cm (x 42 29.7)وهٍش

عشض اللىحت،  لالظخفادة مً كامل ظعح اللىحت هشظم البعذ الكبحر على ظىل وسقت الشظم والبعذ الصغحر على

 وبزلك هحصل على املقُاظحن الخالُحن:

 ـ مقُاط سظم العىل، وباالعخماد على حعٍشف املقُاط:   

1905

1

100800

42


 cm

cm

 
 ـ مقُاط سظم العشض:   

1346

1

100400

7.29


 cm

cm
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ًجب آلان اخخُاس املقُاط ألاصغش لشظم املخعغ الزي ٌعمح بشمىل كامل معاحت ألاسض العبُعُت، وهى 

شه إلى املقُاط املعاحي ألاقشب ًمكً اقتراح املقُاط 1/1905 بحن  1/2000. وبعذ جذٍو لشظم املخعغ. ٍو

 ( الخالي بعض مقاًِغ الشظم املعخخذمت في ألاعمال املعاحُت.1الجذول )
 بعض مقاييس الرسم المستخدمة في األعمال المساحية. :( 1الجدول )       

 مقياس الرسم المقترح نوع المسح أو الغرض منه

 1/1000حتى  مخططات طبوغرافية ومواقع أبنية

 1/10000إلى    1/5000 تخطيط مدن ومشاريع هندسية

 1/20000إلى    1/5000 تحديد المواقع

 1/250000إلى   1/25000 خرائط طبوغرافية

 1/5000إلى    1/500 خرائط تفصيلية

 1/6000000إلى   1/500000 خرائط جغرافية

 مقاطع طولية: مقياس أفقي

 مقياس شاقولي

 1/2000إلى   1/1000

 1/200إلى    1/100

 1/200إلى    1/100 مقاطع عرضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


