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  فً المساحة أسئلة عامة

  (:1السؤال )

 .(Definition of Surveying )  عرف علم المساحة

 الجواب:

يبحث علم هندسة المساحة في الطرق المختلفة لتمثيل سطح األرض تمثيالً كامالً لما يحتويه          

 لم صناعية أو مدنيةمن معالم طبيعية  كالجبال والهضاب والوديان واألنهار والبحار والغابات ، ومعا

كثلل  فثي عمليثة هندسثة المسثاحة تبحثث و ت الهندسية المختلفة من مباني وطرق ومطارات.آكالمنش

تنفيل المشروعات الهندسية المختلفة علث  سثطح األرض و للث  بتو يث  أو تخطثيط حثدود ومسثارات 

 ملية "التو ي ".ت في الطبيعة من وا   لوحات التصميم الهندسي في عملية يطلق عليها عآالمنش

 

 : (2السؤال )

 ما هي أهمية علم المساحة ؟

 الجواب:

األساس لتخطيط وتنفيل ومتابعة معظم المشاري  الهندسية  لات الصلة بسطح  يعتبر علم المساحة 

 علوٍم أخرىاألرض مثل المباني والطرق والمطارات والسدود و نوات الري.  كما وأنها لات أهمية ل

أو غير مباشر باألعمال المساحية مثل علوم الجغرافيا والجيولوجيا وعلوم البحار اتصال مباشر  لات

 .والمحيطات وعلوم الغابات والزراعة والعلوم العسكرية

 (: 3السؤال )

 .هماوضح الفرق بينوأ ،ية يزالمساحة المستوية و المساحة الجيود عّرف

 الجواب:

مساحات ضمن التي يتم العمل المساحي فيها  :  وهي(Plane Surveying)  المساحة المستوية -1

بحيث ال تإثر خاصية كروية األرض في نتائج القياس . وهلا هو النوع من  صغيرة نسبياً  ومحدودة

 .يهم كثيراً من المهندسين وغيرهم من المستفيدين من العمل المساحي اللي المساحة

المسثاحة الجيوديزيثة باعتبارهثا أبعثاد  تؤخثل:    ( Geodetic Surveying) يثةيزالمسثاحة الجيود -2

وشثثكل األرض، وهثثلا يتطلثثب د ثثًة عاليثثة فثثي األعمثثال ج ياسثثات ، معالجثثة عدديثثة . تغطثثي المسثثاحة 

الجيوديزيثثة مسثثاحاٍت واسثثعًة نسثثبيا جدولثثة، واليثثة  بحيثثث يثثدخل بالحسثثبان أثثثر كرويثثة أو  هليلجيثثة 

 ية.األرض في المعالجة العددية للشبكة الجيوديزية المساح
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 (: 4السؤال )

 .(Branches of Surveying)  فروع المساحة المختلفة خمساً ألكر 

 الجواب:

 .(Detail Surveying) المساحة التفصيلية   -أ

 .(Topographic Surveying) المساحة الطبوغرافية ب ـ 

 .(Engineering Surveying) المساحة الهندسية ج ـ 

 .(Mining Surveying)مساحة األنفاق د ـ 

 .(Photogrametry)المساحة التصويرية  هـ ـ 

 .(Hydrographic Surveying)المساحة المائية و ـ 

 .  (Remot Senseng)بعد عناالستشعار ز ـ 

 (: 5السؤال )

 .(The Process of Surveying) ختصارمراحل  نجاز العمل المساحيعدد واشرح با

 الجواب:

 حل التالية:يتطلب العمل المساحي تنفيل المرا

 .Reconnaissanceـ استطالع المنطقة 1   

 في مرحلة التحضير يجب اسثتطالع المنطقثة وأخثل صثورة عامثة عثن مو ث  العمثل. فيثتم اختيثار   

 موا ثثث  تثبيثثثت نقثثثاط الضثثثبط المسثثثاحية، والد ثثثة المطلوبثثثة للمعاجثثثة العدديثثثة، وأنثثثواع األجهثثثزة    

 مساحية.المساحية الضرورية لتنفيل القياسات ال   

 .Measurement and Markingـ القياس وتعليم النقاط  2   

 فثثي مرحلثثة القيثثاس وتعلثثيم النقثثاط يقثثوم المسثثاح بثثسجراا جميثث  القياسثثات الضثثرورية لحسثثاب   

  حداثيات نقاط الضبط، وتثبيت وحساب النقاط المساعدة المإ تة.   

 .Plan Preparationـ  نجاز المخطط المساحي 3   

 له المرحلة تتم المعالجة العددية للقياسات المنفلة في الحقل، ولل  بعد التصحيحفي ه   

 والحصول عل  مخرجات العمل المساحي ورسم المخطط أو الخارطة.   
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  (:6السؤال )

 عّرف السطح الفيزيائي والسطح الرياضي لألرض م   عطاا األمثلة المناسبة.

 الجواب:

أما السطح  ض هو غير منتظم، واليمكن التعبير عنه بمعادلة رياضية.السطح الفيزيائي الحقيقي لألر

 الرياضي فهو منتظم ويمكن التعبير عنه بمعادلة رياضية.

 اآلتية:الرياضية  بالعال ة م  السطح اللي نجري عليه القياسات يمكن  بول سطوح اإلسقاط  

 اإلهليلج الدوراني ، الكرة ، المستوي.

Plane  , Sphere  ,  Ellipsoide)  

ج سطح السوية المار من المستوي الوسطي للبحار   سطحاً  الجٌوئٌدعالمياً تم  بول مايسم  

لإلسقاط، وتنسب  ليه اإلرتفاعات كاّفًة. ونتيجًة لوجود البحار والبحيرات والجبال واألنهار واختالف 

ة انحرافات عن توزع الكتل ضمن القشرة األرضية يطرأ عل  اتجاهات  وى الثقالة األرضي

اتجاهاتها النظامية، وبالتالي يمكن التؤكيد أن سطح الجيوئيد غير نظامي واليمكن التعبير عنه بمعادلة 

 رياضية، للا نعتبر الجيوئيد ج عموماً سطوح السوية   سطحاً فيزيائياً.

سقاط أظهرت الدراسات األستروجيوديزية أن اإلهليلج الدوراني هو األ رب من بين سطوح اإل   

  ل  الجيوئيد، وأن أكبر انحراف للجيوئيد عن اإلهليلج اليتجاوز المئة متر.

 أكمل الفقرة التالٌة: (:7السؤال )

 :قية نعتمد سطوح اإلسقاط كما يليلية بؤنه عند  جراا القياسات األفتفيد الدراسات العم 

 الجواب:

 ،2800kmضمن المساحات التي التتجاوز ـ المستوي: 

 ،215000kmضمن المساحات التي التتجاوز ـ الكرة: 

 .215000kmضمن المساحات األكبر من  ـ اإلهلٌلج الدورانً:

  (:8السؤال )

ف ماٌلً:  عرِّ

 ،(North & South Pole) القطبان الشمالي والجنوبيـ 

 ،(Plane of Meridian) مستوي الزوال ـ
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 ،(Meridian) طولخط ال ـ

 ،(Parallel)ـ الموازي 

 ،(Latitude Angle) زاوية عرض النقطة ـ

 .(Longitude Angle) زاوية طول النقطة ـ

 (Equator Plane)ـ مستوي االستواا 

 الجواب:

يقط  المحور الصغير لإلهليلج أو محور الكرة السطح في نقطتين ـ القطبان الشمالً والجنوبً: 

 القطب الجنوبي. SPالقطب الشمالي والنقطة  NP ، نسمي النقطة  SPو  NPهما ج 

 ينتج عن تقاط  أي مستٍو ماٍر من القطبين م  اإلهليلج أو الكرة، فينتج عنـ مستوي الزوال: 

 نا ص وم  الكرة دائرة. نسمي منحني التقاط  الناتج خط تقاط  المستوي م  اإلهليلج  ط  

 الزوال أو خط الطول.  

 ينتج عن تقاط  أي مستٍو عمودي بالنسبة  ل  خط القطبين م  اإلهليلج أو الكرة.  لا ـ الموازي:

 مر المستوي الملكور من نقطة المركز ندعوه مستوي االستواا، و ال فسننا ندعوه المستوي 

 خط العرض. يلج أو الكرة بدائرة ٍ صغيرة نسميهاكل مواٍز يتقاط  م  اإلهلالموازي. و 

م   P: هي تل  الزاوية التي يصنعها الناظم المار من النقطة Pللنقطة  Pـ زاوٌة العرض 

انطال اً من مستوي االستواا نحو القطب الشمالي ومن  90 ل   0مستوي االستواا، وتقاس من 

0   ل 90 .نحو القطب الجنوبي 

ومستوي زوال  Pزوال النقطة  هي الزاوية الثنائية بين مستوي :Pللنقطة  Pـ زاوٌة الطول 

ابتدائي مار من نقطة اصطالحية تق  في مدينة غرينتش. وتعتبر الزاوية موجبة باتجاه معاكس 

 لدوران عقارب الساعة.

 (:9السؤال )

 التالية: (Hight Systems)في العلوم المساحية نستخدم أنظمة اإلرتفاعات 

 ،(Orthometric Hight System)ومتري االرتفاع األورتـ نظام 

 ،(Normal Hight System)االرتفاع الطبيعي ـ نظام 

 .(Dynamic Hight System)االرتفاع الديناميكي ـ نظام 
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اشرح باختصار المبدأ العام لكٍل من األنظمة السابقة، والكر العال ات المستخدمة في حسابات هله 

 مة.االرتفاعات م  توضيح الرموز المستخد

  الجواب: 

وفقاً لسطح السوية المستخدم بالنسبة للقياسات االرتفاعية يمكن  يجاد ارتفاعات النقاط الجيوديزية  

 ضمن نظام اإلرتفاعات األورتومترية أو الطبيعية أو الديناميكية.

O ـ اإلرتفاع األورتومتري

AH  للنقطةA (Orthometric): الجيوئيد المار  هو بعد النقطة عن

 للبحر، ويقاس هلا البعد وفق اتجاه خط  وة الثقالة، ويمكن حسابه من العال ة: بالمستوي الوسطي

(1 )                                                             
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 حيث: 

     0W ،وة الجالبية األرضية عند الجيوئيد  : 

     AW وة الجالبية األرضية عند النقطة  :A، 

     A

mg القيمة الوسطية لتسارع الجالبية األرضية عند النقطة :A. 

N ـ اإلرتفاع الطبٌعً

AH  للنقطةAًنظام موودٌٌنسك / (Natural):  هو بعد النقطة عن سطح

محدد غير الجيوئيد. يقاس هلا البعد عل  طول خط  وة الثقالة األرضية ، ويمكن حسابه من سوية 

 العال ة اآلتية:
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Aونعني بـ    

m  التسارع الطبيعي للجالبية األرضية عند نقطة متوسطٍة من المسافة العمودية 

 .Aالواصلة بين سطح السوية المحدد والنقطة   

d ـ اإلرتفاع الدٌنامٌكً

AH  للنقطةA(Dynamic)  : 

 ويحسب من العال ة اآلتية:   
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 حيث:

    
45

:  يمة التسارع الطبيعي للجالبية األرضية عل  اإلهليلج عند زاوية العرض 45. 

 الهندسية ألن: من  انون حساب اإلرتفاع الديناميكي نجد أن  يمته غير مرتبطة بالتسوية
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.,. 045
constWWconst A  

وكلل  فسن اإلرتفاعات الديناميكية لنقاط السطح األفقي الواحد هي متساوية، فمثالً تتميز كافة نقاط 

 سطح البحيرة باإلرتفاع الديناميكي نفسه.

لل  نجد  ن مفهوم اإلرتفاع الديناميكي مهٌم جداً في بعض الدراسات الهيدروتكنيكية، وكمثال عل    

أن المياه الجوفية تتسرب من المناطق لات االرتفاع الديناميكي األكبر  ل  المناطق لات اإلرتفاع 

 الديناميكي األصغر.

 (: 11السؤال )

 ، وبين الفرق بينهما.(Definition of Map & Plan)عرف الخريطة والمخطط 

 الجواب:

من سطح األرض جبكافة معالمه وتفاصيله  بؤنه التمثيل المشابه والمصغر لجزا المخططُيعرف    

الطبيعية واالصطناعية  عل  لوحة رسم بمقياس رسم مناسب م   همال تؤثير كروية األرض، ولل  

 باعتماد المستوي سطحاً لإلسقاط.

بؤنها التمثيل المشابه والمصغر لجزٍا أكبر من سطح األرض جبكافة تفاصيله  الخرٌطةوُتعرف    

اعية  عل  لوحة رسٍم بمقياس رسٍم مناسب م  األخل بعين االعتبار تؤثير كروية الطبيعية واالصطن

 .(The Sphere) األرض 

، أما الخرائط فُترسم بمقاييس صغيرة من  1/5000 ييس كبيرة حت المخططات عادًة بمقاُترسُم    

 وما دون. 1/5000مرتبة 

 (: 11السؤال )

 .(Scale)بحسب مقياس الرسم  (Classification of Maps)تصنيف الخرائط بين كيفية 

 الجواب:

  ل : (Scale) مقٌاس الرسمُيمكن تصنيف الخرائط بحسب    

 .1/5000ـ مخططات لات مقاييس أكبر من 1   

 .1/100000و  1/5000ـ خرائط كبيرة المقياس بين 2   

 . 1/1000000و  1/100000ـ خرائط متوسطة المقياس بين 3   

 .01/100000رة مقياسها أصغر من  ـ خرائط صغي4   
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 (: 12السؤال )

 .الغاية منهابحسب   (Classification of Maps)تصنيف الخرائط بين كيفية 

 الجواب:

 منها  ل : الغاٌةوُتصنُف الخرائط حسب 

 : يكون لجمي  عناصر الخريطة نفس األهمية، وُتسم (General Map)ـ خرائط عامة 1    

 وكؤمثلٍة عنها نلكر خريطة الجمهورية العربية السورية أوطبوغرافٌة. أو  جغرافٌةخرائط     

 للمحافظات أو لجزٍا من محافظة.    

 : ُتعط  أهميٌة خاصة هنا لبعض العناصر(Purpose Map)خاصة -ـ خرائط غرضية2   

 ةدون األخرى، ولل  بحسب الغاية من الخريطة. وكؤمثلة عنها نلكر الخرائط الجيولوجي    

 والسياحية واالدارية .. .    

 

 (:13السؤال )

 ماٌلً: عّرف

 ، (Scale)المقياس  ـ

 ،(Numerecal Scale)ـ المقياس العددي 

 .(Linear Scale)ـ المقياس الخطي 

 الجواب:

 .(The Scale)المقٌاس 

المقياس بالتعريف هو مقدار التصغير اللي يصيب سطح األرض الطبيعي عند نقله  ل  سطح    

الخريطة المستوي. ويمكن تعريفه بؤنه النسبة  بين المسافة عل  المخطط أو الخريطة والمسافة 

بسطه العدد واحد ومقامه يمثل القيمة المقابلة في  كسر  الحقيقية المقابلة لها في الطبيعة. وُيكتُب بشكل 

 .الخطًوالمقياس العددي الطبيعة. ويؤخل المقياس عدة أشكال منها المقياس 

 .(Numerecal Scale)مقٌاس العددي ال

 هو عبارة عن كسر بسطه الواحد ومقامه المقدار المقابل في الطبيعة، أي:   

MA

a
Scale

1
 

 حيث:

   a .المسافة عل  المخطط أو الخريطة : 
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   A أو الخريطة. : المسافة الحقيقية المقابلة عل  المخطط 

   Mالعدد المقياسي، ويدل عل  عدد مرات تصغير المسافة الحقيقية. وللسهولة يكون العدد : 

 سم عل   1يعني أن كل  1/500مدوراً أو صحيحاً. فمثالً المقياس Mالمقياسي          

 لطبيعة.سم عل  ا 500الخريطة يقابله          

 .(Linear Scale)المقٌاس الخطً 

سم ، و د يكون عل  شكل خطين متوازيين  10جعادًة  هو عبارة عن خط مستقيم بطوٍل مناسب   

مم  ومقسم  ل  أ ساٍم متساوية، ويمثل كل  سٍم مسافًة معينة عل   1جمتباعدين عن بعضهما بمسافة 

  [.2سطح األرض الطبيعية ]الشكل ج

 

 
 المقٌاس الخطً.

Linear Scale 

من فوائد المقياس الخطي االستغناا عن العمليات الحسابية في الحصول عل  المسافات المقاسة    

   هلا المقياس صالحاً عند تكبير الخريطة أو تصغيرها.عل  الخريطة مباشرًة. ويبق

 (:14السؤال )

ونريد رسمها عل  لوحة أبعادها   m (x 900 600)لنفرض أن لدينا  طعة أرٍض أبعادها    

(29.7 x 42) cm. .ُيطلُب اختيار المقياس المناسب لرسم المخطط 

 الجواب:

ر عل  طول ور ة الرسم والبعد الصغير عل  نرسم البعد الكبي اللوحة لالستفادة من كامل سطح

 عرض اللوحة، وبلل  نحصل عل  المقياسين التاليين:

 ـ مقياس رسم الطول، وباالعتماد عل  تعريف المقياس:   

2142

1

100900

42


 cm

cm
 

 ـ مقياس رسم العرض:   

 

2020

1

100600

7.29


 cm

cm
 

يسمح بشمول كامل مساحة األرض  يجب اآلن اختيار المقياس األصغر لرسم المخطط اللي

 .1/2500الطبيعية، وهو 
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 (:15السؤال )

 باإلحداثيات التالية: Dو  Cو  Bو  Aتتميز النقاط 

Y   (m) X  (m) النقطة 

98500.00 -214400.00 A 

98900.00 -215400.00 B 

98650.00 -214900.00 C 

97900.00 -213400.00 D 

 

 :بالغرادات احسب سمت الضل 

AB , BA , AC , CA , AD , DA , BC , CB , CD , DC , BD , DB 

 (:16السؤال )

 عدد واشرح باختصار طرق  ياس المسافة، وبين الهدف من لل .

 يعتبر  ياس المسافة األساس في القياسات المساحية، ويمكن  ياس المسافة بطرق عديدة من أهمها:   

 . (Traditional Direct Measurement)ـ القياس المباشر باستخدام الشريط 1   

 ـ القياس غير المباشر باإلعتماد عل  خاصية انتشار األمواج اإلليكترومغناطيسية2   

    (Electronic Distance Measurement - EDM) ولل  باستخدام القائس ، 

 االليكتروني.   

 ولتحويل المسافة المائلة  الهدف الرئيسي من  ياس المسافة هو تمثيلها الحقاً عل  المخطط.   

  ل  أفقية يجب  دخال أثر الميل عل  نتيجة القياس. ويوضح الشكل التالي العال ة بين المسافة

 المائلة المقاسة والمسافة األفقية والعمودية الممكن حسابهما من خالل تطبيق العال ات 

 المثلثاتية المعروفة.
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 (:17السؤال )

 ضمن مجموعتٌن أساسٌتٌن هما: (EDM)رونٌة لقٌاس المسافات تندرج األجهزة اإللٌكت   

 للموجات اإللٌكترونٌة المستخدمة.بٌن الممٌزات األساسٌة و .وعتٌناذكر هاتٌن المجم

 .km1614نستخدمها لقياس المسافات حت   أجهزة  ليكتروبصرية المجموعة األولى:
(Elektro-Optical Instruments that transmit either modulated laser or infra-red Light). 

المجموعة الثانٌة: أجهزة ميكروموجية نستخدمها لقياس المسافات حت  عدة عشرات من 

 الكيلومترات.

(Radiowaves Instruments which transmits microwaves with wavelengths) 

تم اختيار مجالين  ليلي التؤثر بالظروف الجوية،  من المجال الكامل لألمواج اإلليكترومغناطيسية   

 وهما:

)1.135.0(ــ مجال الطيف المرئي واألشعة تحت الحمراا: بطول موجٍة يتراوح بين  mm ندعو ،

 هلا المجال باسم األمواج اإلليكتروبصرية.

)208.0(ــ مجال األمواج الميكروية: بطول يتراوح بين  mmنسميه األمواج الراديوية.، و 

تتؤثر سرعة انتشار األمواج اإلليكترومغناطيسية، من مجال الطيف المرئي واألشعة تحت الحمراا 

ومن مجال األمواج الراديوية، بالدرجة نفسها بالضغط الجوي وبحرارة الهواا. ويكون تؤثير رطوبة 

مرة   في حالة  011صغر منه بـ ج الهواا عل  تغير سرعة انتشار األمواج البصرية في الهواا أ

األمواج الراديوية. كما تتؤثر األمواج الميكروية بظاهرة انعكاس األشعة عل  سطح األرض أو عل  

 .األبنية المجاورة واألشجار وغيرها، وهلا يإثر سلبّياً طبعاً عل  د ة القياس

 

 (:11السؤال )

 إللٌكتروبصرٌة.قاعدة قٌاس المسافة باستخدام قائس المسافات ااشرح 

Principles of EDM Operation 

 

 تتكون مجموعة القائس البصري من األجزاا التالية:   

 مرسل، أداة عاكسة، مستقبل، جهاز  ياس.

لقياس طول ضل  ما باستخدام  ائس المسافات اإلليكتروني نثبت الجهاز جالمزود بالمرسل  

للطرف األول من الضل ، ونثبت فوق النقطة  والمستقبل وجهاز القرااة   فوق النقطة المحددة

 المحددة للطرف الثاني من الضل  العاكس، اللي يتؤلف من مجموعٍة من المواشير العاكسة

 [.التالي لحزمة األمواج ] كما هو مبين في الشكل 
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 ، الليTوكما لكرنا سابقاً يرتبط  ياس المسافة باستخدام القائس اإلليكتروبصري بقياس الزمن

 تستغر ه الموجة اإلليكترومغناطيسية في اللهاب واإلياب عل  طول خط التسديد. أي:

                                                                           v
T

d 
2

 

 حيث:

T،زمن لهاب الموجة وعودتها : 

v.سرعة انتشار موجة القياس في الهواا ضمن ضغٍط وحرارٍة محددين : 

ويقاس الزمن بطريقٍة غير مباشرٍة من خالل تعديل موجة القياس المحمولة. في األجهزة 

اإلليكتروبصرية يتم استخدام التعديل الجيبي للموجة، حيث ُتزّوُد األجهزة بمعدالت من نوع كيير أو 

 يلس.بوك

 (:11السؤال )

وبٌن مجاالت استخدام  .(Total Station Instrument)عرف جهاز المحطة الشاملة 

 وعٌوب هذا الجهاز.

عبارة عن نظاٍم  ليكتروني متكامل، يتؤلف من  (Total Station)المحطة الشاملة  جهاز    

سافات  ليكتروني، وهي تيودوليت  ليكتروني جلقياس الزاويتين الرأسية واألفقية  وجهاز  ياس م

 مزودة بآلة تسجيل البيانات اإلليكترونية وتخزينها وبحاسوب صغيٍر.

توجد المحطة الشاملة عل  أشكاٍل متعددة. فمنها ماهو مكون من وحداٍت منفصلة متوافقٍة م     

. ويسمح بعض (Self Obtained)، ومنها ماتشكل أجزاإه وحدًة متكاملًة (Modular)بعضها 

جهزة بسجراا العديد من العمليات الحسابية ميدانياً، وبعضها مصمٌم بحيث يتم التعامل م  هله األ

المعلومات الميدانية جالمسّجلة أوتوماتيكّياً  في المكتب باإلستعانة بحاسوٍب يمّكن من  جراا 

ألوتوكاد الحسابات وأعمال الرسم الضرورية أحياناً. يجدر باللكر هنا أنه يمكن االستعانة ببرامج ا

(auto CAD) راج المخططات والخرائط المتنوعة.ألعمال الرسم و خ 

 مجاالت استخدام وعٌوب أجهزة المحطة الشاملة. 

 هنا  مجاالت متعددةٌ لإلفادة من أجهزة المحطة الشاملة، منها:   
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 ـ المسح التفصيلي،

  نية الري ... الخ ،ـ المشاري  الهندسية جتو ي  المنشآت والطرق وخطوط الصرف والمياه وأ

 ـ التضلي  الجيوديزي،

 ـ أعمال المسح الد يق، والمسح الطبوغرافي بكل أنواعه.

 ومن عيوب هله األجهزة نلكر:   

 ـ يصعب  جراا التحقيق الميداني أثناا أخل القياسات،  ل البد من العودة  ل  المكتب و خراج 

 ،الحسابات والرسومات ومن ثم  جراا تحقيٍق شامل   

 ـ يجب استخدام فيلتر خاص عند رصد الشمس، كي التتعرض وحدة  ياس المسافة للعطب،

 ـ أحياناً تنعكس اإلشارة الكهرومغناطيسية من العوائق ججسم أو سطح عاكس ، مايإدي  ل  

 حدوث أغالٍط في نتائج القياسات.   

 (:20السئال )

موعة األعمال الضرورٌة لصنع ، واشرح مج(Detail Surveying) عرف المساحة التفصٌلٌة

 وانتاج الخارطة المساحٌة.

ُتستخدُم المساحة التفصيلية في الحصول عل  موا   التفاصيل الطبوغرافية ضمن منطقٍة محددٍة    

من األرض، وبما يخدم في رسم الخارطة المساحية. وتفيد الخارطة في العملية التطويرية وفي تمثيل 

 ية عل  سطح األرض. التفاصيل الطبيعية والصناع

يمكن استخدام طرٍق عديدٍة لتحديد الموا  ؛ بعضها يدويٌّ وتقليدي، وبعضها  ليكتروني. ويعتمد    

 اختيار طريقة المسح عل  العوامل التالية:

 ـ أبعاد المنطقة الممسوحة م  اعتبار مناطق التوس .

 لية مفردة.ـ نوعية التفاصيل الممسوحة، سواًا أكانت أبنية أو نقاط تفصي

 متوفرة.الـ األجهزة 

 ـ تقنيات الرسم التخطيطية المتاحة.

وبغض النظرعن الطريقة المستخدمة، يجب  جراا التحقيقات عل  األعمال المساحية بما يضمن 

 مستوى الموثو ية والجودة.

 عموماً لصن  الخارطة باستخدام أسس المساحة المستوية نقوم بمجموعة األعمال اآلتية:   

تتطلب معرفة طرق القياس باستخدام األجهزة المختلفة، وكلل  طرق التحقق  القٌاسات الحقلٌة:ـ 

 من صحة القياسات المنفلة.

تتطلب استخدام طرق المعالجة الرياضية للمعطيات القياسية، ولل  ـ الحسابات المساحٌة المكتبٌة: 

 بهدف الحصول عل  عناصر التمثيل المساحي وتحديد الد ة.

يتم هنا تمثيل المعلومات والتفاصيل الطبوغرافية الموجودة فوق سطح األرض م الخارطة: ـ رس

يوجد في متناول المهندسين حالّياً برامج متطورة يتم استخدامها عل  نطاٍق  عل  لوحة الخارطة.

 .Surpacوبرامج أخرى مثل  Civilcadو  Autocad Landواسٍ ، ومن أهمها  

 رفة المساح لمبادئ الرياضيات وحسابات التسوية ولنظرية األخطاا.ونشير هنا  ل  ضرورة مع
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 (:12)السؤال 

هً النقطة المطلوب تحدٌد موقعها األفقً بالربط مع نقاط قاعدة محددة الموقع فً  Pلتكن النقطة 

 عدد هذه الطرق، واشرح طرٌقتٌن مختلفتٌن منها. الطبٌعة )ومعلومة اإلحداثٌات(.

 : Pالتالية لتعيين مو   النقطة  يمكن استخدام الطرق
 التقاطع الخطً.ـ 2

. لتعيين مو   التفصيلة الطبوغرافية المتمثلة بالنقطة Bو  Aنفترض هنا معرفة مو عي النقطتين    

P  نقيس انطال اً من النقطةA  المسافةAPb وانطال اً من النقطة ،B  المسافةBPa  باستخدام

 [.شر أو غير المباشر]انظر الشكلطرق القياس المبا

 
 

 التقاطع الزاوي األمامً.ـ 1

. لتعيين مو   التفصيلة الطبوغرافية المتمثلة Bو  Aتين نفترض هنا معرفة مو عي النقط      

، وانطال اً Pنحو النقطة  الزاوية  ABنقيس باستخدام التيودوليت انطال ا من اإلتجاه  Pبالنقطة 

 [.]انظر الشكلPنحو النقطة الزاوية  BAمن االتجاه 

 
 

 ـ التقاطع المتعامد.3

بقياس طولي مستقيمين  P. يتعين مو   النقطة Bو  Aنفترض هنا معرفة مو عي النقطتين    

 متعامدين بالنسبة لبعضهما. ويمكن اختيار  حدى مجموعتي القياسات الخطية اآلتية: 

AD  وDP   أوBD  وDP 

ت بالطرق فيتم تحديد الزاوية القائمة باستخدام الموشور الضوئي أو التيودوليت، ونقيس المسافا

 [.المعروفة ]انظر الشكل
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 الطرٌقة القطبٌة.ـ 4

. لتعيين ABواتجاه المستقيم  Aطة ، أو مو   النقBوAنفترض هنا معرفة مو عي النقطتين    

باستخدام التيودوليت، ثم  ياس  APو  ABبين االتجاهين  يكفي  ياس الزاوية  Pمو   النقطة 

APDAPالمسافة   [.ام الطرق المعروفة ]انظر الشكلباستخد 

 

 تقاطع استقامتٌن.ـ 5

المطلوب تعيينها عن  P، تنتج النقطة DوCوBوAنفترض هنا معرفة موا   أرب  نقاط هي    

   [.5] الشكل ج CDو  ABتقاط  االستقامتين 

 

 التقاطع الزاوي الخلفً.ـ 6

 BAالمحتواة بين المستقيمين  والزاوية  CوBوAنفترض هنا معرفة موا   ثالث نقاط    

المبينتين  و  نثبت جهاز التيودوليت فو ها، ونقيس الزاويتين  P. لتعيين مو   النقطة BCو

 .بالشكل
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 (:11السؤال )

 عدد المبادئ األساسٌة للعمل المساحً. واشرح ثالثًة منها.

 ـ العمل من الكل إلى الجزء.2

Working from the Whole to the Part 

الشبكة المساحية األساسية عل  مستوى هلا هو المبدأ األساسي لكل المشاري  المساحية. يتم بناا     

الدولة، ويتم تعيين  حداثيات نقاطها بد ٍة عالية. ثم يتم تكثيف الشبكة المثلثاتية األساسية  ل  شبكات 

من مراتب أدن ، وتكون د ة تعيين  حداثيات النقاط متناسبًة م  درجة الشبكة. ثم ننتقل  ل  المشروع 

هلا األسلوب في العمل بتقليل تراكم األخطاا في األعمال  التخصصي والتثليث المناسب. يسمح

 المساحية اليومية.

 المضبوط.ـ التثلٌث المساحً 1

Form Well-Conditioned Triangles 

  

 ، ومتساوية األضالع  در اإلمكان، وتستند  ل 120حت   30 بحدود ال مثلثات زواياهتشكي  

 .في الشكل اعدة  وية ومحورية واحدٍة عل  األ ل. كما يظهر 

 
 

 ـ اعتبار الناحٌة اإلقتصادٌة.3

Economy of Lines 

 

القياسات الخطية الضرورية لتحديد المو   والتحقق من العدد األ ل من يتجل  لل  باستخدام    

 صحة العمل. 

 للنقاط المساحٌة. ةقع الصحٌحاـ اختٌار المو4

Station Selection 

يجب اختيار موا   النقاط المساحية الدائمة في أماكن مناسبة بحيث التتعرض للتخريب واإلزالة،    

ويفضل بجوار المعالم الثابتة جمثل: سياج  ديم ثابت، جدار  رميدي أو بيتوني ... الخ  بشكٍل يسمح 
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لنقطة يتكون من مسافتين باالستخدام المتكرر لمحطات القياس. ويجب تنظيم كرت وصٍف مناسب ل

 [.يِن ثابتين عل  األ ل ] الشكل ل  َمعلَمَ 

 
 

 ـ التراتٌب واألضالع الرابطة للتفاصٌل.5

Offsets and Ties to Detail 

من التفاصيل الممسوحة، بحيث تكون قريبًة قدر اإلمكان يجب اختيار خط القاعدة المساحية   

فة العمودية الفاصلة بين التفصيلة الممسوحة والقاعدة  . ندعو المساm 10وضمن مسافٍة التزيد عن 

 .باسم الترتيب

عل   مسافتين . عادًة نؤخل tiesنستخدم المسافات الرابطة ج m 10من أجل التراتيب األ صر من    

[، وبحيث يتشكل لدينا مثلث الربط ثلة للتفصيلة الممسوحة ]الشكلاأل ل لتعيين مو   النقطة المم

 ب.القوي المناس
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 (:23السؤال )

باستخدام التقاطع الزاوي األمامي انطالقًا من نقطتي  Pاإلحداثيات األفقية لمنقطة التقاطعية  أوجد
 القاعدة:

mB

mA

)00.98250,00.194200(

)00.98600,00.194500(



 

 حيث تم قياس الزاويتين األفقيتين:

gr

gr

4320.55

2304.68








 

  Y 

 

 X   

 :المعطيات 
 .Bو  Aاإلحداثيات األفقية لنقطتي القاعدة  

),,,( BBAA YXYX  

 :القياسات 

 .Bفوق النقطة  و  Aفوق النقطة   :الزاويتان األفقيتان

 الحسابات العددية: 
 .ABـ نحسب طول القاعدة 2
 باستخدام العالقة: Pلزاوية األفقية عند النقطة التقاطعية ـ نحسب قيمة ا1

)(200   
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 كالتالي:  bأو  aـ من عالقة الجيوب نحسب المسافة 3











sin

sin
,

sin

sin

sinsinsin





ABbABa

ABba

 

 من العالقتين التاليتين: BPأو الضمع  APنحسب سمت الضلع  ـ4

grBABP

ABAP

400)( 





 

 من العالقتين التاليتين: Pفقية لمنقطة التقاطعية نحسب اإلحداثيات األ ـ5

APAP

APAP

bYY

bXX





cos

sin



 

 أو من العالقتين:  

BPBP

BPBP

aYY

aXX





cos

sin



 

 الحسابات:
mABـ    2 977.460)9860098250())194500(194200( 22  

gr3376.76)4320.552304.68(200ـ 1  
 ـ 3

mABb

mABa

391.378
sin

sin

423.434
sin

sin













 

 ـ 4

gr

gr

AP

AB

65705.862304.6888745.154

88745.15420011255.45
9860098250

194500194200
arctan











 

gr

gr

BP

BA

31945.10400)4320.5588745.354(

88745.35420088745.154
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 ـ 5

mY

mX

P

P

728.9867865705.86cos391.37898600

890.19412965705.86sin391.378194500



 

 أو:

mY

mX

P

P

728.9867831945.10cos423.43498250

890.19412931945.10sin423.434194200



 

 
 (:14السؤال )

 عرف التسوية الهندسية، وبين يالرسم طريقة تعيين ارتفاعات النقط المساحية. 
 تعرٌف التسوٌة.

التسوية هي عملية تحديد فرق االرتفاع بين نقطتين أو أكثر عل  سطح األرض. وهي مهمة جداً    

 عمل الهندسي، سواًا في مرحلة التصميم أو في عمليات البناا.في ال

تحدد نظارة جهاز النيفو خطاً أفقياً جخط الرصد أو خط الكوليماتسيون . تتعين ارتفاعات النقاط من 

ل خالل  ياس التباعدات الشا ولية أسفل خط الرصد بالتسديد نحو ميرا مدرجة يتم تثبيتها فوق ك

 [.الشكل اآلتي نقطة من النقاط ]انظر

 

 
 الفكرة العامة للتسوٌة الهندسٌة.

 

 هو:Bو Aتمثل القرااة عل  الميرا، يكون فرق االرتفاع بين النقطتين  Rباعتبار 

                                                                          BA RRh  
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 (:15السؤال )

 .(Horizontal Line)والخط األفقً  (Level Line)اشرح مستعٌناً بالشكل مفهوم خط التسوٌة 

 هو خط لو ارتفاٍع ثابت عن المستوي الوسطي لسطح : (Level Line)ـ خط التسوٌة 

 .[]انظر الشكل سيكون خطاً منحنياً  وبالتالي، البحر     

 
 

 تمثٌل خط التسوٌة والخط األفقً. 

 هو الخط المماس لخط التسوية عند النقطة لاتها، وهو: (Horizontal Line)ـ الخط األفقً 

 متعامد م  اتجاه  وة الجالبية األرضية عند نفس النقطة. وهو خط مستقيم.      

 (:26السؤال )

 عرف ماٌلً:

نقطة مساحٌة ،  (Bench Mark: BM)وٌة ، مرجع التس  (Level Datum)سطح المقارنة

القراءة األمامٌة ،  (Backsight)القراءة الخلفٌة ،  (Standard Survey Mark: SSM)نظامٌة 

(Foresight)  ، القراءة البٌنٌة(Intermediate Sight)  ، خط الرصد(Line of 

Collimation)  جهاز النٌفو أو المٌزان ،(LEVEL). 

 هو المستوي المرجعي اللي ُتقاُس ارتفاعات جمي  (Level Datum)سطح المقارنةـ 

 النقاط بالنسبة له عل  مستوى الدولة الواحدة.      

 ارتفاع محدد أعل   هي نقطة مرجعية ثابتة لات: (Bench Mark: BM)ـ مرجع التسوٌة 

 أو أسفل سطح المقارنة.      

 : هي نقطة دائمة لات(Standard Survey Mark: SSM)ـ نقطة مساحٌة نظامٌة 

 ارتفاع و حداثيات أفقية محددة ضمن النظام العام للدولة.      



 أسئلة عامة

 

 22من  21الصفحة 

 

 هو ارتفاع النقطة المنسوب  ل  السطح : (Reduced Level: RL)ـ االرتفاع المختزل 

 المرجعي جفوق أو أسفل .     

 از النيفو.هي الرصدة األول  التي نجريها بعد تثبيت جه :(Backsight)ـ القراءة الخلفٌة 

 هي الرصدة األخيرة التي نجريها  بل نقل الجهاز  ل  :(Foresight)القراءة األمامٌة ـ 

 مو ٍ  آخر.      

 هي رصدة نجريها بين القرااة الخلفية: (Intermediate Sight)ـ القراءة البٌنٌة 

 واألمامية الالحقة.       

 المنطلق من عين االنسانهو خط الرصد : (Line of Collimation)ـ خط الرصد 

 مروراً بتقاط  شعيرات لوحة المحكم، وهو خط أفقي دوماً.        

 .(LEVEL)ـ  جهاز النٌفو أو المٌزان 

للحصول عل  فرو ات االرتفاعات بين النقاط أعل  أو أسفل الخط  جهاز النيفو جالميزان ُيستخدُم     

ات ٍد بالنسبة  ل  مرج  التسوية، عندها تتحدد االرتفاعاألفقي. فسلا كان الخط األفقي عل  ارتفاٍع محد

 [.المختزلة لهله النقاط ]الشكل 

 

 االرتفاعات المختزلة للنقاط.

  لوض  خط الرصد في compensatorيتكون النيفو أساساً من نظارة مساحية مزودٍة بآلية توازن ج

سوية، وبنفس الو ت تتخلص من تؤثير الحالة األفقية. وهله النظارة تقوم بتكبير تدريجات ميرا الت

   للرإية.parallaxالتشويش ج

 

 

 

 

 



 أسئلة عامة

 

 22من  22الصفحة 

 

 (:27السؤال )

 تنصٌب النٌفو األوتوماتٌكً وتحضٌره للقٌاس.اشرح كٌفٌة 

Adjustment of the Automatic Level 

 يوجد نوعان مختلفتان من  جرااات تحضير النيفو لعمليات القياس، وتُسم :   

 التحضيرات الدائمةالتحضيرات المإ تة ، 

 المؤقتة. ـ التحضٌرات 

 هي  جرااات نقوم بها كلما أردنا تنصيب الجهاز، وتتضمن:   

 ـ تثبيت أرجل الحامل جثالثي القوائم  بقوة في األرض، م  المحافظة عل  أفقية رأس الحامل   

  در اإلمكان.     

 ـ رف  الجهاز من علبته.   

 قوة وأمان.ـ تثبيت الجهاز فوق حامله ب   

 ـ تؤمين أفقية الجهاز باستخدام بزاالت رأس التوازن جالتريبراخ .   

 ـ  جراا عمليات اإلحكام.   

 ـ التسديد نحو الميرا.   

 وتتم عمليات اإلحكام بالتسلسل التالي:

 ـ النظر بالتلسكوب المساحي  ل  السماا أو  ل  نقطة مضيئة وتدوير العدسة العينية حت 1   

 تظهر شعيرات التسديد في المحكم بشكٍل د يق وواضح.       

 ـ التسديد نحو الهدف المرصود و جراا المطابقة الد يقة حت  يظهر الهدف بوضوح وبدون2   

 أي خيال للجسم المرصود.       

 

 

 خالل  جراا التحضيرات يقوم حامل الميرا بـِ :

 باستخدام الزئبقية الخاصة بلل .ـ توجيه الميرا نحو الراصد، وتؤمين شا وليتها 1   

 ـ  بقاا أصابعه بعيداً عن وجه الميرا، ولل  حرصاً عل  عدم  عا ة رإية تدريجاتها.2   

 ـ التحضٌرات الدائمة.

 حت  يعمل النيفو األوتوماتيكي بالشكل األفضل يجب أن يكون مضبوطاً، و اّل فسن     

 ن خط الرصد أفقّياً. للتحقق يجب:الكومبنساتور لن يعمل بشكل د يق ولن يكو     

 ـ تؤمين أفقية الجهاز باستخدام الزئبقية جبمساعد بزاالت التوازن .     

 بحيث يتجاوز بزالي توازن، ثم التحقق من الزئبقية. 180ـ تدوير الجهاز بزاوية      

 قق من مركزة الزئبقية مرًة أخرى.والتح 180ـ تدوير الجهاز بزاوية      

 ـ  لا حافظت الزئبقية عل  توازنها يكون الجهاز مإّهالً إلجراا القياسات.     

 


