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 الثاهيتاملحاضرة 

 )الجزء ألاول(

 الشبكاث املصاحيت

Survey Control Networkes 

 .Introduction  ـ ملدمت1

الهذف ألاظاس ي للمعاحت هى الخعُحن الذكُم ملىاكع الىلاط على ظعح ألاسض. ولخحلُم رلك جم جصمُم    

ت. واظدى  إلى هزه الىلاط ًخم بىاء الشبكاث الشبكت املعاحُت ألاظاظُت مً الذسحت ألاولى على معخىي ظىٍس
ً
ادا

 مً املشاجب ألادوى لخغعي معاحت الذولت ككل، وهزا ماهعلم علُه مصعلح جكثُف الشبكاث املعاحُت.

 .Survey Control Stations  ـ هلاط الشبكت املصاحيت2

بعت فُما بُنها شجبأنها مجمىعت الىلاط املخىضعت على ظعح ألاسض واملألاظاظُت حعّشف الشبكت املعاحُت    

شكل  املعاحُت.املثلثاجُت املثلث العىصش الهىذس ي ألاظاط في الشبكت  ببيُت شبكُت، َو

 

 

 (: الشبكت املثلثاجيت ألاشاشيت في شىريت. 1الشكل ) 
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عشف الىلعت املعاحُت )و  
ُ
ومىكٍع أفلي  (H(على أنها هلعت راث اسجفاع )Standard Survey Mark-SSMح

الاظمىذ، كما (. وجخجعذ الىلعت املعاحُت الىظامُت مً خالل صفُحت معذهُت مغشوظت في X,Yمحذدًً )

، أو مً خالل معامحر معذهُت وأوجاد مغشوظت في الاظمىذ بأعماق محذدة ضمً ألاسض.
ً
 ًظهش الحلا

 

 
 

 للمصىىعت مً الىحاس (: الىلعت املصاحيت الىظاميت 2الشكل )
ً
 .ىظام ألاشترالي[]وفلا

Standard Survey Mark-SSM 

 

خم جثبُذ هزه  خم جثبُذ لىحت وصف ٍو ب أو الضُاع. ٍو  لحماًتها مً الخخٍش
ً
الىلاط جحذ ظعح ألاسض عادة

 مىاظبت بجاهب الىلعت مً أحل ظهىلت إًجادها.

 

 
 

 للىظام ألاشترالي[ (: لىحت وصف الىلعت املصاحيت الىظاميت3الشكل )
ً
 .]وفلا

Plaque for a Standard Survey Mark 
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 للىظام ألاشترالي[ (: لىحت وصف هلعت مرجع الدصىيت4الشكل )
ً
 .]وفلا

Plaque for a Bench Mark 

وعلى لىحت الىصف هجذ املعافت وإلاججاه للىصىل إلى الىلعت املعاحُت املثلثاجُت. وحععي املىاصفاث الذولُت 

 بالىلعت ألافلُت للخمُح
ً
 خاصا

ً
ت إلاسجفاعي.لىها  ز بُنها وبحن مشحع الدعٍى

( هى اسجفاعها املعلىم أعلى أو أظفل املعخىي الىظعي للبحش Reduced Levelإلاسجفاع املختزل للىلعت )   

ت الهىذظُت. ، الدعٍى
ً
 )الىظام ألاوسجىمتري(، ولخحذًذه وعخخذم ،كما ظجري الحلا

ت     إلاسجفاع ضمً هظام الذولت، بِىما ًكىن الاسجفاع  هي هلعت معلىمت (Bench Mark)هلعت مشحع الدعٍى

في الىكذ الحالي هجذ أن مشاحع  ( معلىم ضمً الشبكت العامت.SSMواملىكع ألافلي للىلعت املعاحُت الىظامُت )

حاث هحاظُت  ت مصىىعت مً لٍى بحن الشكل )راث جصمُم مشابه للىلعت املثالدعٍى ( 5لثاجُت الىظامُت، ٍو

 الخصمُم املزكىس.

 

 
 

 للىظام ألاشترالي[.مً الىحاس  مصىىع هظاميمرجع حصىيت  BM(: هلعت 5الشكل )
ً
 ]وفلا

A brass plaque Bench Mark 

 مً هلاط املشجبت ألاولى ًخم جكثُف هلاط الشبكت املعاحُت ألافلُت والاسجفاعُت للىصىل إلى هلاط    
ً
اهعالكا

خم رلك بئوشاء املضلعاث ألافلُت أو املعالك الاسجفاعُت، كما جىحذ املشجبت الثاهُت فالثالثت وهكزا ........الخ. ٍو
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.
ً
  ظشق أخشي للخكثُف وعخعشضها الحلا

ً
 ألاوجاد املعذهُت أو أوجادا

ً
ولخجعُذ هلاط املشجبت الثاهُت وعخخذم عادة

 مً الخشب اللاس ي بأبعاد هظامُت محذدة على 

 ًخم حعلُم صواًا ألابيُت أ6الشكل )
ً
 أوجاد.اط حذود ألابيُت باظخخذام هكزا و هل(. وغالبا

 
 (: الىجد املصاحي.6الشكل ) 

Survey Peg 

 بشكل ٌعمح بئحشاء اللُاظاث املعاحُت مً هلعت 
ً
ا ىحذ في مشكض سأط الىجذ صفُحت معذهُت مخععت مشكضٍّ ٍو

 صفائح معذهُت مضودة بظفشٍ 
ً
مىاكع  حذًذ( لخ7مشكضي كالزي ًظهش في الشكل ) املشكض. وكذ وعخخذم أحُاها

 الىلاط املعاحُت العشكُت.

 

 
 

 (: إلاشارة املصاحيت العركيت.7الشكل )

Metal nail in the road with an aluminium plate 

 دق ألاوجاد املعذهُت لخحذًذ مىاكع الىلاط املعاحُت
ً
مكً أحُاها ، وهشمض لهزه الىلاط باظخخذام العالء ٍو

 حن.املىاظب كما ًظهش في الشكلحن الخالُ
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 (: وجد معدوي وحىله ظالء أبيض.8الشكل )

Nail without a plate 

 

 

 
 

 (: وجد معدوي مشاٌر إليه باللىن والداللت الركميت.9الشكل )

Chip in the road 

مً الضياع أو  (Protecting Survey Control Stations) وبهدف حماًت هلاط املرجبخين ألاولى والثاهيت

ظعح ألاسض ( [، ولىلعت جلع على 01ت جلع جحذ ظعح ألاسض ] الشكل )ُمحن الخالُحن لىلعهىسد الخصمالخلف 

 
ً
 ( [.00] الشكل )مباششة
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 مخىضعت جحذ شعح ألارض. SSM(: هلعت مصاحيت هظاميت 11الشكل )

Standard Survey Mark set below ground 
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 ض.شعح ألار  فىق مخىضعت  SSM(: هلعت مصاحيت هظاميت 11الشكل )

Standard Survey Mark set above ground 
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 الخرائغ واملخععاث

Maps & Plans 

 .  Definition of Map & Planـ حعريف الخريعت واملخعغ 1

عشف     عُت بأهه الخمثُل املشابه واملصغش لجضء مً ظعح ألاسض )بكافت معامله وجفاصُله العبُ املخعغٌُ

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

 لإلظلاط.
ً
 ظعحا

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

ت ألاسض والاصعىاعُت( على لىحت سظٍم بملُاط سظٍم مىاظب مع ألا   .(The Sphere) خز بعحن الاعخباس جأثحر كشٍو

رشُم    
ُ
 بملاًِغ كبحرة حتى ج

ً
رظم بملاًِغ صغحرة مً مشجبت  1/5000املخععاث عادة

ُ
، أما الخشائغ فت

 وما دون. 1/5000

 . Classification of Mapsـ جصييف الخرائغ 2

مكً جصيُف الخشائغ بحعب      إلى: (Scale) ملياس الرشمًُ

 .1/5000ـ مخععاث راث ملاًِغ أكبر مً 0   

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

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

 .11/100000ـ خشائغ صغحرة ملُاظها أصغش مً  4   

 الخشائغ حعب    
ُ
صىف

ُ
 منها إلى: الغاًتوج

عمى(General Map)ـ خشائغ عامت 0    
ُ
عت هفغ ألاهمُت، وح  : ًكىن لجمُع عىاصش الخٍش

افيتخشائغ      افيت. أو  جغر ت أوظبىغر ت العشبُت العىٍس عت الجمهىٍس  وكأمثلٍت عنها هزكش خٍش

 ([.0للمحافظاث أو لجضٍء مً محافظت ]اهظش الشكل )    

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

ُ
 عىاصش: ح

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

ت .. .      والعُاحُت والاداٍس
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 (: خريعت الجمهىريت العربيت الصىريت.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 البياهاث على الخريعت 3

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

عت 0     .(Scale of Map)ـ ملُاط 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

: هى الخغ املار مً هلعت على شعح ألارض باججاه (Geographic North)ـ الشمال الجغرافي الحليلي        

 اللعب

 باألرصاد الفلكيت.الشمالي، ويعين           

: هى اججاه الابرة املغىاظيصيت عىد الىلعت املحددة، وهى (Magnetic North)ـ الشمال املغىاظيس ي         

 غير ثابذ.
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: هى خغ ًمر وشغ املىعلت املراد مسحها، ويىعبم اججاهه مع (Vertual North)ـ الشمال الاعخباري         

خىشعت املحددة ممبدأ لججملت العامت )هلعت جدمر في اللعر العريي اججاه خغ العىل املار مً الىلعت امل

(. وهى ثابذ ومعخمد لألعمال املصاحيت على مصخىي الدولت. 
ً
 الصىري مثال

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

 . (Bench Marks)والاسجفاعُت    (Standard Survey Mark-SSM)ـ هلاط الشبغ املعاحُت ألافلُت 8   

 .(The Scale)ـ امللياس 4

عت     امللُاط بالخعٍشف هى ملذاس الخصغحر الزي ًصِب ظعح ألاسض العبُعي عىذ هلله إلى ظعح الخٍش

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

كخُب بشكل  أخز امللُاط عذة  صرٍ مالعبُعت. وٍُ بععه العذد واحذ وملامه ًمثل اللُمت امللابلت في العبُعت. ٍو

 .الخعيوامللُاط العددي أشكال منها امللُاط 

 .(Numerecal Scale)ـ امللياس العددي 1ـ4

 هى عباسة عً كعش بععه الىاحذ وملامه امللذاس امللابل في العبُعت، أي:   

 (0                       )                                                    
MA

a
Scale

1
 

 حُث:

   a .عت  : املعافت على املخعغ أو الخٍش

   A .عت  : املعافت الحلُلُت امللابلت على املخعغ أو الخٍش

   Mذل على عذد مشاث جصغحر املعافت الحلُلُت. وللعهىلت ًكىن العذد: العذد امل  لُاس ي، ٍو

 امللُاط Mامللُاس ي          
ً
. فمثال

ً
 أو صحُحا

ً
 ظم على  0ٌعني أن كل  1/500مذوسا

عت ًلابله            ظم على العبُعت. 511الخٍش

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

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

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

عخخذُم لخحمُل معافٍت ما مً مخعغ مععى بملُاط معح  ن إلى مخعغ آخش بملُاط مخخلف.ٌُ

 .(Linear Scale)ـ امللياس الخعي 2ـ4

    
ً
حن )مخباعذًً  01هى عباسة عً خغ معخلُم بعىٍل مىاظب )عادة ظم(، وكذ ًكىن على شكل خعحن مخىاٍص

 معُىت على ظعح ألاسض  0عً بعضهما بمعافت 
ً
مثل كل كعٍم معافت ت، ٍو مم( وملعم إلى أكعاٍم مدعاٍو

 ([.2]الشكل )العبُعُت 

 

 
 (: امللياس الخعي.2الشكل )

Linear Scale 
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فاث امللاظت على مً فىائذ امللُاط الخعي الاظخغىاء عً العملُاث الحعابُت في الحصىل على املعا   

عت أو جصغحرها.  عىذ جكبحر الخٍش
ً
بلى هزا امللُاط صالحا . ٍو

ً
عت مباششة  الخٍش

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

 ٌعمح باظخخذامه في ألاعمال الذكُلت.

 ـ اخخيار امللياس.5

 الشظم وفم اعخباساٍث أظاظُت مً أهمها:ًخم اخخُاس ملُاط    

عت.0     ـ الغشض )الهذف( مً املخعغ أو الخٍش

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

 شنرشم عليها املخعغ أو الخريعت.       

بُعت على لىحت الشظم، ًجب معشفت ألابعاد الكلُت ولكي هحذد وعبت الخصغحر الالصمت لشظم أبعاٍد أفلُت في الع

عت على لىحٍت  للععت 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 كععت أسٍض أبعادها     . cm (x 42 29.7)وهٍش

هشظم البعذ الكبحر على ظىل وسكت الشظم والبعذ الصغحر على عشض اللىحت،  اللىحت خفادة مً كامل ظعحلالظ

 وبزلك هحصل على امللُاظحن الخالُحن:

 ـ ملُاط سظم العىل، وباالعخماد على حعٍشف امللُاط:   

1905

1

100800

42


 cm

cm
 

 ـ ملُاط سظم العشض:   

 

1346

1

100400

7.29


 cm

cm
 

ن اخخُاس امللُاط ألاصغش لشظم املخعغ الزي ٌعمح بشمىل كامل معاحت ألاسض العبُعُت، وهى ًجب لا 

شه إلى امللُاط املعاحي ألاكشب ًمكً اكتراح امللُاط 1/1905 بحن  1/2000. وبعذ جذٍو لشظم املخعغ. ٍو

 ( الخالي بعض ملاًِغ الشظم املعخخذمت في ألاعمال املعاحُت.0الجذول )

 

 

 

 

 

 ( : بعض ملاًيض الرشم املصخخدمت في ألاعمال املصاحيت.1لجدول )ا       
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 ملياس الرشم امللترح هىع املسح أو الغرض مىه

 1/1000حتى  مخععاث ظبىغشافُت ومىاكع أبيُت

ع هىذظُت  1/10000إلى    1/5000 جخعُغ مذن ومشاَس

 1/20000إلى    1/5000 جحذًذ املىاكع

 1/250000ى إل  1/25000 خشائغ ظبىغشافُت

 1/5000إلى    1/500 خشائغ جفصُلُت

 1/6000000إلى   1/500000 خشائغ حغشافُت

 ملاظع ظىلُت: ملُاط أفلي

 ملُاط شاكىلي

 1/2000إلى   1/1000

 1/200إلى    1/100

 1/200إلى    1/100 ملاظع عشضُت

 

 


