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	�<د� 	
ـــــــم المـــــــساحة  ـــــــم الخـــــــرائط Surveying     يعتبـــــــر عل  مـــــــن األفـــــــرع المهمـــــــة لعل

Cartography وال يعتبــر مــستقل، إذ أن التــداخل فــي أقــسام الخــرائط أدى إلــى ،
ا الــبعض، وتــأتي المــساحة مــن واقــع القياســات والحــسابات أن تكمــل مكوناتــه بعــضه

لعناصر مكونة لجزء من سطح األرض أو كله، وعنـدما يـتم توقيعهـا علـى الخـرائط، 
تصبح أدوات مهمة لإلنسان، بحيث يستطيع أن يتعامـل مـع سـطح األرض بالكيفيـة 

احية إلـى التي يرضـاها، وأدى التطـور الـسريع فـي تكنولوجيـا األدوات واألجهـزة المـس
  .التيسير على اإلنسان في رفعه لسطح األرض على الخرائط

   ولم يقتصر األمر على ذلك، إذ تم ربط األجهزة المساحية بالحاسوب، مما سـهل 
علــى اإلنــسان دراســة نتــائج العمــل الميــداني، وســرعة توقيــع البيانــات علــى الخــرائط، 

ة بـــسطح األرض ، كمـــا ســـاعدت الحواســـيب علـــى ســـرعة إنجـــاز الحـــسابات الخاصـــ
  .بالوجهين الكروي، وشبه الكروي، إضافة إلى إنتاج الخرائط بالصورة األفضل

    وال يعــرف الــدارس لعلــم المــساحة قيمتــه إال عنــدما يغــوص فــي أدواتــه ووســائله، 
ليجد نفسه في بحـر تكثـر فيـه القـوانين الرياضـية، وقـوانين حـساب المثلثـات، إضـافة 

وب ترجمتها على الخرائط من واقـع اإلحـساس الكرتـوجرافي إلى النواحي الفنية المطل
لفاعلها، إذ يعتبـر توقيـع العمـل المـساحي علـى الخـرائط نتيجـة نهائيـة لمجموعـة مـن 

  .التداخالت الحسابية ، والفنية، ومدى رضى مستخدم الخريطة عنها
ة    وتعتبر الخرائط برونق جمالها، وتأديتها للغرض الذي أنشئت من أجلـه، حـصيل

، والعمـــل المكتبـــي، واألقمـــار )الحقلـــي ( جهـــد كبيـــر، يـــشترك فيـــه العمـــل الميـــداني 
الصناعية، والطائرات، ثم يأتي صانع الخريطة آخذا فـي االعتبـار كـل الجهـود التـي 
بذلت، لينتج خريطة قد تبـاع بـسعر زهيـد فـي نهايـة األمـر، وال يـدرك مـن يـستخدمها 

  . بالصورة المناسبة، والتي يرضى عنهاتلك الجهود التي بذلت من أجل إخراجها
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ً    ويــأتي هــذا الكتــاب متنــاوال لــبعض مواضــيع المــساحة، والمتعلقــة بــأمور تخــص 
ســـطح األرض، ولمـــساحات صـــغيرة وكبيـــرة منـــه، وهـــو جهـــد جـــاء بعـــد خبـــرة طويلـــة 

 م حتى ١٩٨٤(للمؤلف في تدريس مقررات الخرائط، والمساحة، والخرائط الكنتورية 
لـــك لطلبـــة قــسم الجغرافيـــا فـــي الجامعـــة اإلســالمية، ثـــم جامعـــة األزهـــر، ، وذ)تاريخــه

، والميداني على موضوعاته، وهما )الحسابي(فلسطين، وقد ساد النمط العملي -غزة
جانبـــان مهمـــان مـــن أجـــل ترســـيخ ارتبـــاط دارس الجغرافيـــا بـــسطح األرض، باعتبـــاره 

ءت موضــوعات الكتــاب المكــان الــرئيس لــدارس الجغرافيــا، والتطبيــق المــساحي، وجــا
ميــسرة، دون شــرح ممــل، وال اختــصار مخــل، كمــا زود الكتــاب باللوحــات واألشــكال 

ـــغ عـــددها  ً شـــكال، ١١٩ً شـــكال دمجـــت فـــي ٢٩٣الموضـــحة لموضـــوعاته، حيـــث بل
  .ً جدوال ،  وهي وسائل إيضاح لموضوعات الكتاب٤٠وبالجداول التي بلغ عددها 

  -:ت على النحو اآلتي   يتكون هذا الكتاب من عدة فصول، جاء
 تناول علم المساحة وأدواته بشكل عام، مع التركيز على مفهومها، -:الفصل األول

وأنواعها، إضافة إلى مجاالت استخدامها، والعمليـات المـساحية، كمـا تـم فيـه تـسمية 
أهــم األدوات واألجهــزة المــساحية، وأهــم اســتخداماتها، واختــتم هــذا الفــصل بــالتعرف 

ل المساحي المطلـوب، ويعتبـر هـذا الفـصل كمـدخل لفـصول الكتـاب على جودة العم
  .األخرى

، حيــث تــم التعــرف علــى Level ركــز هــذا الفــصل علــى الميــزان -:الفــصل الثــاني
تركيبــه، وكيفيــة اســتخدامه، بمــا يحتويــه مــن مكونــات، كمــا تــم التعــرف علــى شــعرات 

تـم التعـرف علـى شـروط االستاديا بأنواعهـا المختلفـة، والوظـائف الرئيـسة لهـا، كـذلك 
  .استخدام الميزان، واختتم هذا الفصل بذكر األدوات التي تستخدم مع الميزان

ًجاء اسـتكماال للفـصل الثـاني، حيـث تـم فيـه شـرح الميزانيـات، إذ تـم -:الفصل الثالث
ســرد بعــض المفــاهيم، تــال ذلــك التعــرف علــى قــراءات القامــة، ومعرفــة العالقــة بــين 
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لميــــزان، وذكــــر أســــباب نقــــل الميــــزان علــــى طــــول خــــط المنــــسوب ومنــــسوب ســــطح ا
ًالميزانية، ثم شرحت الميزانيات بأنواعها، ابتداء من الميزانية البسيطة، إلى المركبة، 

  .ًوأخيرا الشبكية، واختتم هذا الفصل بمجموعة من التدريبات العملية 
ــع ســيما  تنــاول هــذا الفــصل بعــض التطبيقــات العمليــة للميزانيــات، ال-:الفــصل الراب

مـــشاريع الحفـــر والـــردم، وبخاصـــة المـــشاريع الطوليـــة، ومـــشاريع تـــسوية واستـــصالح 
  .ًاألراضي، أفقيا ، وبميول، واختتم بمجموعة من التمارين على مثل هذه المشاريع

ــــصل الخــــامس ــــى جهــــاز الثيودوليــــت -:الف  Theodolite ركــــز هــــذا الفــــصل عل
نـه وبـين الميـزان، تـال ذلـك التعـرف ًالمساحي، ومبتدئا بأهم اسـتخداماته، ثـم الفـرق بي

علـــــى تركيبــــــه، وفكـــــرة عملــــــه، تبـــــع ذلــــــك بعـــــض الموضــــــوعات التـــــي لهــــــا عالقــــــة 
، وتــصحيح زوايــا )الترافرسـات( بالثيودوليـت، مثــل قيــاس الزوايـا، وأنــواع المــضلعات 

ًالمضلعين  المقفل والمفتوح، وأخيرا تصحيح زوايا ومركبـات المـضلع المقفـل، اختـتم 
  .دريبات متنوعةهذا الفصل بت

 خــصص هــذا الفــصل لدراســة بعــض الحــاالت المــساحية، والتــي -:الفــصل الــسادس
بدأت بحساب المسافة األفقية، وفرق المنسوب باستخدام الميزان والثيودوليت، تالهـا 
اعتــراض األســوار والمبــاني لخــط نظــر الميــزان، ثــم حــساب مــساحة المــضلع المقفــل 

ت أضالعه، تبع ذلك بعض الحسابات المتعلقة عن طريق إحداثيات أركانه، ومركبا
بالمثلــث الكــروي، وقــوانين العــرض المتوســط، اختــتم هــذا الفــصل بتمــارين متنوعــة، 

  .ٕوارشادات لحلها
ً تناول هذا الفصل مساقط الخرائط نظريا، مبتـدئا بـذكر طـرق رسـم -:الفصل السابع ً

ـــى المـــساقط، ثـــم أنواعهـــا، ومجموعاتهـــا المختلفـــة، إضـــافة إلـــى تعـــد دها للوصـــول إل
  .المسقط األفضل للخريطة، واختتم بسرد لنماذج وأشكال المساقط المختلفة

ً يعتبــر هــذا الفــصل امتــدادا للفــصل الــسابق، حيــث تــم فيــه دراســة -:الفــصل الثــامن
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ــــا  المخروطيــــة، ( فــــي مجموعاتهــــا ) ًرياضــــيا( ًبعــــض أنــــواع مــــساقط الخــــرائط عملي
 مــع ذكــر أمثلــة لهــا وشــرحها، واختــتم بتمــارين ،)واألســطوانية، والمعدلــة، واالتجاهيــة

  .متنوعة شملت المساقط الواردة فيه، مع إرشادات لحلها
ً   ختاما، يعتبر هذا الكتـاب محاولـة متواضـعة إليـصال الفكـرة مـن موضـوعاته إلـى 
الدارس الفاضل لها، آملين من اهللا عز وجل أن نكون قد وفقنـا فـي ذلـك، وال نـدعي 

 وحــده، كمــا نــسأل اهللا أن يكــون الجهــد الــذي بــذل فــي إتمــام هــذا الكمــال، فالكمــال هللا
  .الكتاب صدقة جارية ينتفع بها، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

   
��מ	�دو��	�����.		د																																																																																		���د	א�	 	
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  الفصل األول

  مكوناتهاالمساحة و
Surveying And It's Formatives  

 لتمثيـل سـطح األرض علـى خـرائط  يبحـث فـي الطـرق المناسـبةالمساحة علم    
، وبــذلك فـــإن الرفــع المـــساحي يعــرف بأنـــه عمليــات القيـــاس )اللوحــات المـــستوية(

علـــى الخـــرائط، باســـتخدام األجهـــزة ) طبيعيـــة وبـــشرية(والرصـــد، ونقـــل الظـــاهرات 
 التــي تنقــل األعمــال المــساحية ثــرتكوالمــساحية، وبوجــود مقيــاس رســم مناســب،  

 يرجــع ذلــك إلــى مجموعــة أســباب، منهــا الخريطــة، علــى ســطح األرض تفاصــيل
،  تنفيــذه العمــل المــساحي المطلــوبوخــصائص، وجودتهــانــوع األجهــزة المــساحية 

ومقـدار حجـم التمويـل ، يحتاجها العمل المـساحي ما يتوفر من أجهزة مساحية ثم
ارتــبط بعــضه باليــابس ، وارتــبط و تــشعبفقــد مهــم  ولمــا كــان علــم المــساحة  .لهــا

علـــم الطيـــران واألقمـــار ب قـــسم آخـــرآخـــر بالمـــسطحات المائيـــة ، فـــي حـــين ارتـــبط 
  .، وهكذاالمساحة الجويةب ليختصالصناعية 

لكنهــا تتـــأثر  ًبأنهـــا األكثــر تنفيــذا،  علــى ســطح األرض المــساحة تتميــز  
 نــوع وة األجهــزة المــساحية  ودقــبكبــر أو صــغر المنــاطق التــي يــتم فيهــا العمــل،

  .العمل المساحي المطلوب
  -:أنواع المساحة

  :       تنقسم المساحة إلى األنواع اآلتية
 وهـــي العمليـــات المـــساحية :Plane Surveying المـــساحة المـــستوية – ١

  -:، وتنقسم إلى األنواع اآلتية)يجرى معظمها على اليابس(األرضية 
 تجـرى لمـساحة صـغيرة :Cadastral Surveyingالمـساحة التفـصيلية  -أ 

  .من األرض، وترفع فيها كل التفاصيل األرضية على الخرائط
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 المدن  تجرى في:Topographic Surveying المساحة الطبوغرافية –ب 
  ).٢كم٣٠٠-٢٠٠( مساحة صغيرة وتنفذ في والوحدات اإلدارية

 يؤخــــذ فـــــي :Geodetically Surveyingالمــــساحة الجيوديــــسية  -ج 
  .ًالعتبار عند إجرائها كروية األرض، وتجرى لمساحات واسعة جداا

ــة – ٢  عمليــات الرفــع المــساحية  :Marine Surveying المــساحة البحري
التــــي تجــــرى للمــــسطحات المائيــــة، وتأخــــذ أحــــد المــــسميات الخاصــــة بالمــــساحة 

  .المستوية ، وذلك حسب اتساع المنطقة
ميت بـذلك ألنهـا تعتمـد علـى  سـ:Aerial Surveying المساحة الجوية – ٣

ًالتـــصوير الجـــوي، وكانـــت قـــديما تعتمـــد علـــى تـــصوير الطـــائرات، وبـــدأ يتطــــور 
  .التصوير الجوي، وانتقل إلى األقمار الصناعية

  -:ً   هذا، وقد تقسم المساحة بشكل أكثر تفصيال، كاآلتي
  -:وتنقسم إلى:  المساحة و مكان إجرائها– ١
وتعنــى بالقياســات علــى ســطح : Land Surveying  المــساحة األرضــية–أ 

  .اليابس من األرض
ًوتعنـــــى أساســـــا : Navigation Surveyingالمـــــساحة المالحيـــــة  –ب 

  .بالقياسات في البحار والمحيطات، وما يرتبط بحركة السفن
ــة  –ج  وتعنــى بالقياســات : Astronomical Surveyingالمــساحة الفلكي

  .الخاصة بقبة السماء، وما هو خارج األرض
  -:وتنقسم إلى عدة أنواع منها:  المساحة والهدف منها– ٢
وتهـــتم بالطبقـــات : Geological Surveying ةالمـــساحة الجيولوجيـــ –أ 

  .الصخرية ومكاشفها على سطح األرض
وتهـــــتم بالقياســـــات : Military Surveyingالمـــــساحة العـــــسكرية  –ب 

  .لربط بينهاواألرصاد الخاصة بالمواقع واألهداف العسكرية، ووسائل ا
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 وتهـتم بالقياسـات : Archaeological Surveying المـساحة األثريـة –ج 
  .الخاصة باألماكن األثرية، والمباني القديمة

وتهـتم  : Mine and Caves Surveying مـساحة المنـاجم والكهـوف –د 
بالقياســــات واألرصــــاد تحــــت الــــسطحية فــــي منــــاجم المعــــادن والفحــــم، والكهــــوف 

  .ريةالكارستية والبح
  -: وتنقسم إلى األنواع اآلتية-: المساحة واألجهزة المستخدمة فيها– ٣
ـــــالجنزير–أ   تقـــــع ضـــــمن المـــــساحات :Chain Surveying المـــــساحة ب

  .التفصيلية، حيث يتم رفع مناطق صغيرة المساحة بالجنزير
 وتقــاس فيهــا األهــداف :Compass Surveying المــساحة بالبوصــلة –ب 

ال المغناطيـــــسي، وفيهـــــا يجـــــب معرفـــــة زاويـــــة االخـــــتالف بالنـــــسبة التجـــــاه الـــــشم
  .المغناطيسي، لمعادلة القياسات باالتجاه الجغرافي

ً تهـتم أيـضا :Plane-Table Surveying المساحة باللوحة المـستوية –ج 
  .بالرفع التفصيلي لسطح األرض، ولمناطق صغيرة المساحة

ب المناسـيب علـى  وتهـتم بحـسا:Level Surveying المـساحة بـالميزان –د 
  .سطح األرض، إضافة إلى أمور أخرى

وتهتم بقياس الزوايا : Theodolite Surveying المساحة بالثيودوليت -هـ 
األفقيــة والرأســية، والمــسافات األفقيــة، إضــافة إلــى القياســات واألرصــاد الخاصــة 

  .بشبكات المثلثات، والمضلعات ، وغيرها
 وهـي تطبيقـات  :Tachometric Surveying المـساحة التاكيومتريـة –و 

  .الثيودوليت واألجهزة الحديثة في القياس على سطح األرض
 وهي المساحة التـي :Photometry Surveying المساحة التصويرية –ط 

  .تعمل بالتصوير الجوي بالطائرات، أو األقمار الصناعية
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  -: وتنقسم إلى: المساحة وطريقة المسح– ٤
 تقـوم فكرتهـا علـى :Triangulations Surveying مـساحات المثلثـات –أ 

تقــــــسيم ســــــطح األرض إلــــــى مثلثــــــات، ثــــــم أخــــــذ القياســــــات الخاصــــــة بأركانهــــــا، 
  .وأضالعها، وزواياها

 وتهــــتم بالقياســــات :Traverses Surveying مــــساحة المــــضلعات –ب 
الخاصــــة بالمــــضلعات المقفلــــة والمفتوحــــة، وغيرهــــا، وذلــــك فيمــــا يتعلــــق بالزوايــــا 

  .أطوال األضالع، والزوايا بين األضالع، وانحرافات أضالعهااألفقية، و
  -:مجاالت استخدامات علم المساحة

  -:يستخدم علم المساحة في كثير من األمور ، منها
 أي نقــــل التفاصــــيل األرضــــية األحــــدث علــــى : تحــــديث وتطــــوير الخــــرائط- ١

 والحديثـة فـي ٕالخرائط األقدم، وانتاج خرائط جديـدة، ويـستفاد مـن الخـرائط القديمـة
  .دراسة تطور الظاهرات التي تمثلها الخرائط

 تخـــــص شـــــبكات المثلثـــــات والمـــــضلعات ونـــــواحي : األعمـــــال الطبوغرافيـــــة– ٢
  .متعددة، ترتبط بسطح األرض

ــة– ٣  منهــا اإلنــشاءات، ومــا يــرتبط بهــا مــن تفاصــيل أرضــية : األعمــال المدني
  .وطرق، وجسور، وأنفاق، وكباري، إلى غير ذلك

 نـذكر منهـا عمـل التـرع والمـصارف المائيـة، واستـصالح :عمال الزراعية األ– ٤
  .األراضي، وتحديد قطع األراضي والقسائم الزراعية

 يقـصد بهـا األعمـال المـساحية التـي تـرتبط بـالموارد : مجاالت الهيـدرولوجيا– ٥
، ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن مـــشاريع، مثـــل الـــسدود )أنهـــار وبحـــار وبحيـــرات( المائيـــة 
  .ر، إلى غير ذلكوالقناط
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 حيث يتم تتبع الطبقات الحاوية علـى المعـادن : المناجم والثروات الطبيعية– ٦
المختلفة من حيث االمتداد والـسمك والميـل، ومـا يـرتبط بهـا مـن منـشآت وطـرق، 

  .ومناطق تجميع، وتصنيع
 كثيـرة األعمـال العـسكرية التـي تتـدخل فيهـا المـساحة، : المجاالت العسكرية– ٧

 األمــــر بالمنــــشآت العــــسكرية، والعمليــــات القتاليــــة، وخاصــــة عنــــد تحديــــد ويــــرتبط
  .ٕمصدر القذائف، واطالقها

 على الرغم من اهتمام الجيولوجيا بما تحت السطح : المجاالت الجيولوجية– ٨
بــصفة رئيــسة، إال أن ســمك الطبقــات، ومكاشــفها، وامتــدادها، وميلهــا، وتوقيعهــا 

  .من العمل المساحيعلى الخرائط، يحتاج إلى الكثير 
 تظهــر اإلبــداعات المــساحية فــي شــكل الطــرق، والــدورانات : مجــاالت النقــل– ٩

والكبــاري واألنفــاق، والــسكك الحديديــة، والمطــارات، ومــا يــرتبط بهــا مــن منــشآت 
  .تخص وسائل النقل المختلفة

 كـذلك تظهـر فنـون المـساحة فـي إبـداعات المنــاطق : المجـاالت الـسياحية– ١٠
  .من منتزهات وفنادق ومناطق استجمام، إلى غير ذلكالسياحية 

  -:العمليات المساحية 
  :    تتلخص العمليات المساحية لعلم المساحة في اآلتي

  . األفقي والرأسين قياس المسافات بين النقط والمواقع في االتجاهي– ١
  . حساب المساحات للمناطق، منها صغيرة المساحة والكبيرة– ٢
  .اهات للخطوط، وقياس الزوايا األفقية والرأسية منها تحديد االتج– ٣
للنقط المختلفة بالنسبة لمستوى سطح ) البعد الرأسي( حساب المناسيب – ٤

  .المقارنة، وعمل الخرائط الكنتورية
 النقط من فترة إلى أخرى، وتحديث الخرائط بمعالمها ت تحديد إحداثيا– ٥

  .  الطبيعية والبشرية
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   -:المساحيةاألدوات واألجهزة 
   تتباين األدوات واألجهزة المساحية في أشكالها، وأحجامها، واستخدامها، حتى 
ٍأن النـــواحي الفنيــــة فـــي صــــناعاتها بــــدأت تنحـــى منــــاح مختلفـــة، حيــــث التنــــافس 
ًالتجاري بين صانعيها، وتنقسم األدوات واألجهزة المساحية وفقـا ألسـس مختلفـة، 

  :منها
  -:ستخدام حسب نوع االالتقسيم:ًأوال
ــــاس المــــسافة- ١ ، ومنهــــا )التقليــــدي أو اليــــدوي(  منهــــا البــــسيط :  أجهــــزة قي

  .الحديث، ومن أمثلتها شريط القياس، والجنزير، واألجهزة التاكيومترية
ً أيضا منها البسيط ومنها الحـديث، نـذكر : أجهزة قياس الزوايا واالتجاهات– ٢

ًومنهـا أيـضا النظـام . ل الثيودوليتمنها البوصلة المنشورية، واألجهزة الحديثة مث
  .GBSالعالمي المعروف باسم 

 مـن أمثلتهـا مـسطرة التفـدين، والبالنيميتـر، : أدوات وأجهزة قيـاس المـساحة– ٣
  . وتستخدم اآلن برامج الحاسوب لتعطي نتائج أكثر دقة، ومنها برنامج األوتوكاد

  .موازين التسوية نذكر منها القامة، و : أدوات وأجهزة قياس المناسيب– ٤
 تــــستخدم فــــي العمليــــات المــــساحية ومــــع األجهــــزة بــــصفة : أدوات مــــساعدة– ٥

خاصة بعض األدوات المساعدة مثل الشواخص، والشوك، والعالمات، إلى غير 
  .ذلك
  -: وتعقيدهااالتقسيم حسب بساطته: ًثانيا

  :   تنقسم األدوات واألجهزة المساحية حسب نوع االستخدام إلى
 وهي أجهزة بسيطة في استخدامها، متوفرة : وأجهزة مساحية تقليدية أدوات– ١

للجميـع، ويـستخدمها الكثيـرون مـن النـاس، وال تحتـاج إلـى خبـرة كبيـرة فـي العمــل 
مـــن أمثلتهـــا . حتـــى تـــستخدم، كـــذلك تتـــوفر فـــي األمـــاكن ذات العالقـــة باســـتمرار
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 إضـــافة إلـــى ، واللوحـــة المـــستوية،ةشـــريط قيـــاس المـــسافات، والبوصـــلة المنـــشوري
  .بعض األجهزة البسيطة مثل المثلث المساح، وعجلة القياس ، إلى غير ذلك

ًوهـــي األجهـــزة األكثـــر تطـــورا، واألوســـع :   أدوات وأجهـــزة مـــساحية حديثـــة- ٢
  :ًعمال، وتنقسم إلى قسمين

  . من أمثلتها الميزان والثيودوليت العادي: أجهزة عادية–أ 
، )الـدجتال أو الرقمـي( الثيودوليـت االلكترونـي  من أمثلتها:أجهزة الكترونية-ب 

، وتعمــل عــن طريــق إرســال (A D M)ًومنهــا أيــضا أجهــزة قيــاس المــسافات 
ـــة بـــين الجهـــاز الـــشاخص ، ومنهـــا أيـــضا محطـــة  ًواســـتقبال اإلشـــارات االلكتروني

، وهي جهاز يجمع الثيودوليت االلكترونـي (Total Station)العمل المتكاملة 
مــسافة االلكترونــي، وتتميــز هــذه المحطــة بتخــزين المعلومــات مــع جهــاز قيــاس ال

ٕوامكانية اتصالها بالحاسوب، لرفـع المعلومـات علـى الخـرائط، وهـي وسـيلة دقيقـة 
  .في القياس

  -: جودة العمل المساحي
ـــى جـــودة  ـــة األمـــر عل ـــنعكس فـــي نهاي    تـــأتي جـــودة العمـــل المـــساحي، والتـــي ت

  :يها من عدة أمورالخرائط الناتجة من رفع هذا العمل عل
 وتأتي الخبرة من طـول فتـرة العمـل، ومعرفـة العمـل علـى : الخبرة في العمل– ١

األجهــزة المــساحية المختلفــة، ومعرفــة التعامــل مــع ســطح األرض، والخــرائط التــي 
نوقــع عليهــا، كــذلك تــأتي الخبــرة فــي معرفــة القــوانين الحــسابية، والخبــرة فــي رســم 

  .والجغرافيةالخرائط حسب األصول الدولية 
ً حيــث تكــون النتــائج أفــضل كثيــرا عنــد اســتخدام : دقــة األجهــزة المــستخدمة– ٢

  .األجهزة الحديثة، لكن إذا لم تتوفر نحاول استخدام ما توفر من أجهزة 
ـــين مـــسافة تقـــاس بـــشريط : نـــوع العمـــل– ٣  يمكـــن إجـــراء مقارنـــة فـــي العمـــل ب

ويــــــة تقــــــاس بالبوصــــــلة القيــــــاس، وأخــــــرى تقــــــاس بــــــاألجهزة الحديثــــــة، أو بــــــين زا
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المنشورية، وأخرى تقاس بالثيودوليت، وتتبعها المقارنة في حساب بيانـات لنقطـة 
  . ًشبكة مثلثات، وبيانات لنقطة ميزانية شبكية مثال، وهكذا

 فكلمــا كانــت التغطيــة الماليــة للعمــل أفــضل ، فــإن : التغطيــة الماليــة للعمــل– ٤
وتكـون .  عمليـة المـسح أوسـع وأعمـقالعمل يمر بهدوء، وفي فترة كافيـة، وتكـون

  .الخرائط في النهاية أكثر دقة
  -: واستخداماتهاأهم األجهزة المساحية

قيـاس المـسافات  و.مسح منطقة صغيرة المـساحة في يستخدم :Chain الجنزير
أو علـى   العمـل،عمل خـط عمـودي علـى خـط ثم ،)وحدة قياس الجنزير(بالعقلة 

 يتركـب .الجنزير  خطعمل خط يوازيدم في الرئيسي، كذلك يستخخط المساحة 
 .ًمتـرا ٢٠ الكلـيسـم، و طولـه ٢٠قلـة معدنيـة، طـول الواحـدة ُ عمائةالجنزير من 

وعنـد كـل متـرين منتـصفه  لتـسهيل القيـاس عنـد ُ بين عقله،معدنيةتوجد عالمات 
  . عند بدايته ونهايتهين معدنيينمقبضكذلك له . فيه

 ،Poles والــــشواخص ،Arrowsلــــشوك منهــــا ا	:الجنزيــــرمــــع  تــــستخدمأدوات 
 لتـــسجيل Field Book دفتـــر العمـــل الميـــداني إضـــافة إلـــى ،Begsواألوتـــاد 

  .البيانات أثناء القياس
ولتأكيــــد   أثنــــاء العمــــل،حتــــاج إلــــى جهــــدت و دقيقــــة،    المــــساحة بــــالجنزير غيــــر

 بــه المــسافاتتقــاس المـسافات المقيــسة بــه تـستخدم أدوات أخــرى فــي القيــاس، ثـم 
، وللعلـــم فقـــد أصـــبح الجنزيـــر مـــن األدوات المـــساحية األثريـــة ، فقـــد مـــرات عـــدة 

اضمحل استخدامه، لدرجـة كـاد أن ينتهـي، وذلـك فـي ظـل تقـدم األجهـزة األخـرى 
  .الخاصة بقياس المسافات

  
  

  الجنزير ) : ١( شكل رقم 
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  . الجنزير وأدواته):أ-١(شكل رقم 

  

  .ً الجنزير كامال):ب-١(شكل رقم 

  
  . الجنزير في غمده):ج -١(م شكل رق

  

  .عقل وعالمات الجنزير):د -١(شكل رقم 
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 ومـضاعفاتها ْ ٤٥الزوايـا قيـاس فـي يـستخدم  :Cross Staffالمثلـث المـساح 
ٕواذا تطلــــب األمـــــر قيـــــاس زوايـــــا أخــــرى بينهـــــا تـــــستخدم معـــــه  ْ ١٣٥ْ  ، ٩٠أي 

يتركــب . آخـريـستخدم فـي عمــل خـط متعامـد علــى خـط بوصـلة منـشورية، كــذلك 
  فكرتــهوتعتمــدًمــن قطعــة معدنيــة جوفــاء لهــا عــدة أوجــه غالبــا مــا تكــون ثمانيــة، 

علــى وجــود فتحــات رأســية طوليــة متقابلــة ومتعامــدة، يمكــن منهــا النظــر ورصـــد 
  .ُويثبت على قاعدة عند العملالهدف، 
ـــــث مـــــع  تـــــستخدمأدوات  مثـــــل  األدوات  معـــــه بعـــــضميـــــستخد: المـــــساحالمثل

ال يعتبــر .  منــشوريةشــريط القيــاس، باإلضــافة إلــى بوصــلةالــشواخص، األوتــاد، و
ٕالعمل به دقيق ، واذا كان المطلوب قياس درجـات بدقـة، يفـضل اسـتخدام أجهـزة 

  .ويستخدم في المسح لمناطق صغيرة. أخرى
  الزوايـــاتـــستخدم فـــي قيـــاس :Prismatic Compassالبوصـــلة المنـــشورية 

 مـن معرفـة ال بـد لذلك ،Magnetic North الشمال المغناطيسي ًمنسوبة إلى
 عنـــــــد  Magnetic Variationقيمــــــة زاويــــــة االخـــــــتالف المغناطيــــــسي 

  .استخدامها
منقلـــة مقـــسمة إلـــى واإلبـــرة المغناطيـــسية، تتركـــب مـــن ثالثـــة أجـــزاء رئيـــسة،     

  حيـث يثبــت عليــهجـسم البوصــلةثــم . المغناطيــسية تتحـرك عليهــا اإلبـرة ْ  ،٣٦٠
أثنـاء العمـل، كمـا يفـضل بـت البوصـلة علـى حامـل وتث. للرصدمؤشران متقابالن 

  .عدم وجود قطع حديدية بجوارها، أو أسفلها، حتى ال تؤثر على اإلبرة
 اتدرجـ يـستخدم معهـا جـدول يوضـح : البوصـلة المنـشوريةعمساعدة مـأدوات 

     والـشواخص واألوتـاد والـشوك كعالمـات للقيـاس، ثم االختالف المغناطيسي 
 عدم وضع أدوات أو أشياء حديديـة أسـفل البوصـلة يراعى ، كذلكشريط القياس 

  .البوصلة بأنواعها ) ٢( أثناء العمل، ويوضح شكل رقم 
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  . البوصلة المنشوريةنماذج من) :٢(شكل رقم 
   ).١( نموذج ): أ-٢(شكل رقم 

  

   ).٢( نموذج ):  ب-٢(شكل رقم 

  
   ).٣( نموذج ): ج-  ٢(شكل رقم 

  

  .صلة مع حاملهاالبو):د-٢(شكل رقم 
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 المـستوية يـرتبط اسـم اللوحـة :Plane Table) البالنـشيطة(اللوحـة المـستوية 
  فــي عمليــات رفــعمــع بعــضها تــستخدم  التــيمــساحيةال بمجموعــة مــن األدوات

، وهــــي مــــن أقـــــدم  الخــــرائط الطبوغرافيـــــة والتفــــصيلية الــــسطحية علــــىلالتفاصــــي
ًيتهــا إلــى أن الرفــع يكــون مباشــرا الوســائل فــي ذلــك لكنهــا غيــر دقيقــة، وتعــود أهم

 حيـث يـتم عليـه الرفـع ، وهـو ، الرسم من أهم األجـزاءحويعتبر لو. على الخريطة
وقـــد  ً تمامـــا،ٍســـطحه مـــستويكـــون ، و  والقـــوي مـــن الخـــشب الجيـــدحلـــو عـــن عبــارة

ًيكون مربعا أو مستطيال،  ٨٠× سـم ٦٠ أوسـم ٥٠×سـم٤٠مـابين   تتـراوح أبعـادهً
ُ، وتثبـت  بقاعدة معدنية بها ثالث مسامير للتسويةلسفلييتم تثبيت سطحه ا ،سم

 مـــسمار حلزونـــي بالقاعـــدة المعدنيـــة  بهـــايتـــصل،كمـــا  علـــى حامـــل بثالثـــة أرجـــل
   .بالحامل لتثبيتها

  -:أدوات تستخدم معها
 ، وحاملـــه)حملــت اســمه(يــستخدم معهــا بعــض األدوات مثــل اللـــوح الخــشبي     
تـستخدم إلنـزال  ( التـسوية ، وشـوكة اإلسـقاط،، واألليداد، ثم ميـزان)بثالثة أرجل(

ــــــشاغول ــــــه،)خــــــيط ال ــــــشوك والــــــشواخص . والبوصــــــلة للتوجي  كــــــذلك تــــــستخدم ال
  .كعالمات، وشريط القياس لقياس المسافة

مـسطرة مـن الحديـد أو النحـاس ويعتبر األليداد جزء رئـيس منهـا، ويتكـون مـن    
 مــسطرة األليــداد نتكــوالمنظــار بحيــث  يــتم وضــع  ومحــوره األفقــي،يــدور حــول 
 الــــنقطاألساســــية بــــين  االتجاهــــاتتعيــــين  ، وتــــستخدم المــــسطرة فــــيًأفقيــــة تمامــــا

بينهـا حـسب مقيـاس المـسافات   تحديـد، ثـمالمرصودة وبين موضع اللوحة مباشرة
  .اللوحة المستوية ) ٣( ، ويوضح شكل رقم الرسم

م تـــسويتها   هـــذا، وعنـــد اســـتخدام اللوحـــة المـــستوية يجـــب أن تكـــون أفقيـــة ، ويـــت
بميــزان ميــاه طــولي أو أفقــي يوضــع فــوق اللــوح المــستوي،، ويكــون مركزهــا فــوق 
نقطـــة العمـــل ، ويـــصعب اســـتخدام اللوحـــة المـــستوية فـــي الغابـــات، حيـــث المطـــر 
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الـــشديد، وال فـــي المنـــاطق شـــديدة االنحـــدار، حيـــث يـــصعب تثبيتهـــا ،كـــذلك فـــإن 
ـــــاء ا ـــــدي أثن ـــــة أو مـــــن عـــــرق األي ـــــورق مـــــن الرطوب لعمـــــل يحـــــد مـــــن انكمـــــاش ال

اســـتخدامها، كـــذلك فهـــي وســـيلة غيـــر دقيقـــة، وعنـــد حـــساب المـــساحات للمنـــاطق 
  .المرفوعة بها يجب استخدام أدوات مثل البالنيميتر، أو مسطرة التفدين

  .اللوحة المستوية): ٣(شكل رقم 
  .اللوحة المستوية): أ-  ٣(شكل رقم 
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  .منظار اللوحة المستوية):ب-  ٣(شكل رقم 

  
  

 مـن خـالل عمليـات قياس مناسيب سطح األرض يستخدم في -: levelيزان الم
ًميدانية تعرف بالميزانيات بأنواعها المختلفـة، وأحيانـا المـسافات، وبـذلك فهـو مـن 
األجهــــزة التــــي تــــستخدم فــــي دراســــة خــــصائص الظــــاهرات األرضــــية الــــسطحية، 

 ،الطـــرق و،المـــشاريع الهندســـية المدنيـــة كالـــصرف الـــصحيًويـــستخدم أيـــضا فـــي 
فــي تــسوية كــذلك يــستخدم  بميــول معينــة،  المائيــة المــصارف وفــي إنــشاء.وغيرهــا

، ويعتبـر الميـزان مـن  أو للمشاريع األخرى، استصالحها للزراعة بهدفاألراضي
ـــــت بـــــأخرى مثـــــل جهـــــاز  ًاألجهـــــزة المـــــساحية ســـــهلة االســـــتخدام نـــــسبيا، إذا قورن

  .الثيودوليت
 قاعــدة ف، ثــماألهــدابهــدف رصــد ) نظــارالم( التلــسكوبيتركــب الميــزان مــن     

 عليـــه، وعنـــد اســـتخدامه  يثبـــت الميـــزان حيـــثرجـــل،األ الجهـــاز، والحامـــل ثالثـــي
ًيجــب أن يكــون خــط نظــره أفقيـــا تمامــا، وموازيــا لمــستوى ســطح المقارنـــة، إذ أن  ً ً
فكــرة عمــل الميــزان تــأتي مــن تعامــد الخطــوط األفقيــة الممثلــة للمــسافات األفقيــة، 
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ـــال ـــة ب ـــة، ومـــن والمقارن ـــزان والمقارن ـــة بمـــستوى ســـطحي المي ـــة الممثل خطوط األفقي
  .الخطوط الرأسية الممثلة للمناسيب أو الفروقات بينها

    يحتـاج العمــل بــالميزان إلــى خبــره فــي اســتخدامه، وضــبط تــسويته، وخبــرة فــي 
التعامـــل مـــع ســـطح األرض بتغيراتـــه المرتفعـــة والمنخفـــضة، كـــذلك تعتبـــر صـــحة 

   .  جيلها، والمهارة في الحسابات من أدوات المساح الماهرالقراءة وصحة تس
   −:أدوات تستخدم مع الميزان

، ) م٤مـــسطرة طولهـــا (  تـــستخدم معـــه مجموعـــة مـــن األدوات، منهـــا  القامـــة    
  واألوتــاد)عالمــات مؤقتــة توضــع علــى الــنقط أثنــاء العمــل ( والــشوك،الـشواخصو
شـــريط ، كـــذلك يـــستخدم )لرئيـــسةعالمــات دائمـــة تثبـــت فـــي األرض عنـــد الـــنقط ا(

   ).٤( ، ويظهر الميزان في شكل رقم  الميزانية وجدولللقياس،
  

 LEVELSأشكال مختلفة من الموازين ): ٤( شكل رقم 

   )١( نموذج رقم ): أ-  ٤(شكل رقم 
  

  

   )٢(نموذج رقم ): ب- ٤(شكل رقم 

  
   )٤(قم نموذج ر): د-  ٤(شكل رقم    )٣(نموذج رقم ): ج-  ٤(شكل رقم 
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، الزوايـــا األفقيـــة الرأســـية قيمـــة قيـــاس  يـــستخدم فـــي :Theodoliteالثيودوليـــت 
عمل شبكة حيث يتحرك تلسكوبه على المحورين األفقي والرأسي،  ويستخدم في 

ــــى اســــتخدامات عديــــدة ومتنوعــــة، الســــيما فــــي المثلثــــات المــــساحية  ، إضــــافة إل
فـي قيـاس المـسافات األفقيـة والمائلـة، ًالمشاريع المدنية، وغيرها، ويستخدم أيـضا 

يحتاج ًويعرف باسم جهاز المهمات الصعبة نظرا التساع مجاالت استخدامه، و 
  . قراءة الزوايا ًوصوال إلىلعمل، ل همن تجهيزًإبتداء   كبيرة إلى دقةبهالعمل 

   وتتنـــــوع الثيودوليتـــــات فـــــي الوقـــــت الحاضـــــر، إال أن الثيودوليـــــت االلكترونـــــي 
ًأصـــبح المـــسيطر فـــي ميـــدان العمـــل، وذلـــك نظـــرا إلمكاناتـــه الكثيـــرة، ) الـــدجتال(

ثيودوليــت (وســهولة اســتخداماته النــسبية، وكــان يــستخدم قبلــه الثيودوليــت العــادي 
، وهــو جهــاز يحتــاج مهــارة أكبــر فــي العمــل الســيما عنــد أخــذ القــراءات )الورنيــات

كـم أن ). الدقائق والثواني(على الدائرتين الرأسية واألفقية، وكذلك قراءة الورنيات 
قدرة منظار التلسكوب في الثيودوليت االلكتروني أفضل من حيث وضوح الرؤيا 

  .على األهداف المرصودة
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غيــره مــن األجهــزة المــساحية، مــن حيــث ًيعتبــر الثيودوليــت أكثــر تعقيــدا مــن     
 ًالـذي يتحـرك أفقيـا) الرصـدمنظـار ( التلـسكوب  من، ويتركبالتركيب واالستخدام

 ةالمــسامير المتحكمــمــن الثيودوليــت، إضــافة إلــى مجموعــة  قاعــدة ومــن  ًورأســيا،
القيــاس لقيــاس ورنيـات  يـضاف إلــى ذلــك  الحــركتين األفقيـة والرأســية البطيئــة،فـي

  .ثالثة أرجل منزلقة يثبت على حامل له . الثواني من الدرجات
، منهـــا قطلبيـــان الـــن عالمـــات هيـــستخدم معـــ -:تـــستخدم مـــع الثيودوليـــتأدوات 

مـــضيئة،  ليليـــة تومنهـــا عالمـــاعالمـــات نهاريـــة كالرايـــات والـــشواخص والقامـــة، 
  .كذلك تستخدم األوتاد، والروبيرات، وأشرطة القياس في المسافات الصغيرة

  

  .نماذج من الثيودوليت): ٥(شكل رقم 

  ثيودوليت عادي قديم):  أ-  ٥(شكل رقم 

  

  ثيودوليت عادي):  ب-  ٥(شكل رقم 

  
           ثيودوليت دقيق ):ج-  ٥(رقم شكل 

  )جزء من ثانية( 
  ثيودوليت الكتروني):  د-  ٥(شكل رقم 
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 عــالمي يعتمــد علــى العديــد مــن هــو نظــام   -: GPSجهــاز تحديــد المواقــع 
األقمــار الــصناعية ، والمحطــات األرضــية التــي تــستقبل اإلشــارات منهــا، ويعــرف 

 ( Global Positioning Systemباســـم نظـــام تحديـــد المواقـــع العـــالمي 

GPS( صــمم هــذا النظــام فــي األصــل لتــوفير المعلومــات المالحيــة لألغــراض ،
يـشبه (العسكرية، ويستطيع المرء تحديد موقعه الجغرافي باستخدام جهاز صـغير 

 م، وأصــبح يــستخدم هــذا الجهــاز ألغــراض مختلفــة ١٠فــي دائــرة قطرهــا ) الجــوال
ني واإلسعاف، والـسياحة، و فـي المنـاطق البعيـدة السيما في أعراض الدفاع المد

والخطـــرة، ويـــستخدمه األشـــخاص لتحديـــد مـــواقعهم واإلبـــالغ عـــنهم، وهـــو نظــــام 
ـــسباقين فـــي  ـــات المتحـــدة مـــن ال ـــت الوالي ـــل الجـــيش أيـــضا، وكان ًمـــستخدم مـــن قب

  .هذا النظام) ٦(استخدام مثل هذا النظام، ويوضح الشكل رقم 
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  .GPS من نظام أشكال مختلفة): ٦(شكل رقم 

  
ــشاملة     عبــارة عــن عــدة أجهــزة متــصلة مــع -:Total Stationالمحطــة ال

بعضها البعض، لتعمل حلقة تبدأ من الرصد والقياس، ثم التسجيل والتخزين، ثم 
نقـــل المعلومـــات إلـــى جهـــاز حاســـوب مـــزود بعـــدد مـــن البـــرامج التـــي تتعامـــل مـــع 

ة تخـزين كبيـرة، ويعتبـر الثيودوليـت بيانات القياس والخرائط، والجهاز مزود بوحـد
  -:جهاز القياس الرئيس في المحطة، بمعنى أن المحطة الشاملة تتكون من

  .ً جهاز قياس المسافة والزوايا األفقية والرأسية إلكترونيا– ١
  . وحدة تخزين البيانات المأخوذة من القياس الميداني– ٢
  . آلة حاسبة مجهزة ببرامج للحسابات المساحية– ٣
  . قسم اإلسقاط والرسم الخرائطي، حيث يرفع البيانات على الخرائط– ٤
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ٕ    وال توجد هـذه الوحـدات واألجهـزة والبـرامج منفـصلة، وانمـا توجـد مجتمعـة فـي 
جهــاز كامــل، وتكمــل بعــضها الــبعض، ومــن أمثلــة الــشركات المنتجــة للمحطــات 

لبـا ال  وغا ،Sokkia , Nikon , Topcon , Leica , Trimbleالـشاملة 
ٕتوجــد مثــل هــذه األجهــزة مــع أشــخاص، وانمــا توجــد فــي المؤســسات، والــشركات 
المهتمـة بهـا، إذ أن ارتفـاع أسـعارها، وطريقـة اسـتخدامها، وصـيانتها، يحـتم علـى 
ًمـن يـستخدمها أن يكـون خبيـرا بهـا، وملمـا ببـرامج الحاسـوب التـي تتعامـل معهــا،  ً

  .ي تعمل بهاكما يكون له خبرة في المواضيع المساحية الت
    كـــم أن مثـــل هـــذه المحطـــات تحتـــاج إلـــى بعـــض االحتياطـــات الخاصـــة عنـــد 
ـــف، ومـــن التغيـــرات  اســـتخدامها، مـــن أجـــل حمايتهـــا، والمحافظـــة عليهـــا مـــن التل
الجويــة، إضــافة إلـــى إتبــاع الطـــرق الــسليمة فـــي التعامــل معهـــا عنــد االســـتخدام، 

  .املةأنواع مختلفة من المحطات الش ) ٧( ويوضح شكل رقم 
  

  .نماذج مختلفة من المحطات الشاملة:  )٧( شكل رقم 
  Sokkiaمحطة من نوع ):  أ-  ٧(شكل رقم 

  
 

  

 Topconمحطة من نوع): ب-٧(شكل رقم 

 

  Leica محطة من نوع ): ج- ٧(شكل رقم 
 

  Trimbleمحطة من نوع ): د- ٧(شكل رقم 
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  الثانيالفصل 
 Level الميزان

 Field يستخدم في العمل الميداني Instrumentجهاز: التعريف بالميزان   

Workاء عمليــــات مــــساحية، منهــــا حــــساب المناســــيب  مــــع أدوات أخــــرى إلجــــر
Elevations والمــــــسافة ،Distances األفقيــــــة باســـــــتخدام شــــــعرات االســـــــتاديا

Stadia Hair ،كمــا يــستخدم فــي مــشاريع التــسوية ، واستــصالح األراضــي ،
ـــد مـــن  ـــه، إذ ال ب ـــة، وال يـــستغني الجغرافـــي عن ـــد مـــن المـــشاريع المدني وفـــي العدي

ة كثيـــرة، يتعلـــق معظمهـــا فـــي دراســـة خـــصائص اســـتخدامه فـــي عمليـــات جغرافيـــ
  .الظاهرات التضاريسية، وأهمها المناسيب والمسافات

ـــاين المـــوازين فـــي تراكيبهـــا، وأشـــكالها، وأحجامهـــا، فمنهـــا العاديـــة، ومنهـــا     تتب
موازين الليزر، ومنهـا مـوازين الـضبط الـسريع، ومـوازين الـضبط اليدويـة، كمـا أن 

خـــر، ومهمـــا اختلفـــت فيمـــا بينهـــا، تبقـــى مـــن مـــدى الرؤيـــة مختلـــف مـــن جهـــاز آل
األجهــــزة المــــساحية البــــسيطة فــــي اســــتخداماتها، إذا قورنــــت بــــاألجهزة المــــساحية 

، والــذي يــستخدم ألغــراض أخــرى مثــل Theodoliteاألخــرى مثــل الثيودوليــت 
قيــــــاس الزوايــــــا األفقيــــــة والرأســــــية، والمــــــسافات المائلــــــة واألفقيــــــة، والكثيــــــر مــــــن 

  .نية االستخدامات المد
ٕ   وال يـستخدم الميـزان لوحـده فــي العمـل المـساحي الميــداني، وانمـا تـستخدم معــه 

، والـــشواخص، والـــشوك، وشـــريط القيـــاس، إلـــى Staffأدوات أخـــرى مثـــل القامـــة 
غيـر ذلـك ، وال تحــسب المناسـيب بواســطته مباشـرة، إذ تؤخــذ ببواسـطته القــراءات 

. بعمليـــات حـــسابية بـــسيطة معلـــوم، وBMعلـــى القامـــة، مـــع االســـتعانة بروبيـــر 
بمعنــــى آخــــر أن حــــساب المناســــيب يحتــــاج إلــــى عمــــل ميــــداني، وجهــــد حــــسابي 

  . بسيط
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  -:تركيب الميزان
  - ):١٠ ، ٩ ، ٨انظر األشكال(   يتركب الميزان من المكونات اآلتية 

  :جسم الجهاز: ًأوال
  -:   ويتكون من

بواسـطته تؤخـذ هـو أداة الرصـد، و: level Telescope  تلـسكوب الميـزان– ١
  -:القراءات على القامة، ويرتبط بالتلسكوب المكونات اآلتية

 ننظر منها بـالعين نحـو الهـدف، لـذلك سـميت :Eyepiece  العدسة العينية–أ 
بالعدسـة العينيــة، ويلتـصق بالعدســة العينيـة مفتــاح توضـيح الرؤيــة داخـل الجهــاز 

Reticle adjusting screw cover شــعرات ، حيــث بــه يمكــن توضــيح
  .االستاديا

ـــشيئية–ب  وهـــي العدســـة التـــي توجـــه نحـــو : Objective Len  العدســـة ال
 Focusing، ويــرتبط بهــا مفتــاح جــانبي )ًالقامــة أو الــشاخص مــثال( الهــدف، 

Knobيمكن من خالله توضيح الرؤية على الهدف ، .  
قطعــة بالســتيكية أو معدنيــة مثبتــة أعلــى : Gun sight  مؤشــر التوجيــه–ج 

ـــه المبـــدئي نحـــو الهـــدف، إذ تكـــون عـــين جـــسم ا ـــد التوجي ـــسكوب، تـــستخدم عن لتل
  . مع المؤشر نحو الهدف على خط واحدSurveyorالمساح 

هـي جـزء مـن جـسم  :  Telescope plate (base)   قاعدة التلسكوب- ٢ 
  -:ًالميزات متصلة كليا بالتلسكوب، ويرتبط بها المكونات اآلتية

: Horizontal fine motion screwبطيئـة مفتـاح الحركـة األفقيـة ال– أ
، )اليمنــــى أو اليــــسرى(مفتــــاح مــــزدوج ، أي يــــستخدمه المــــساح باليــــد التــــي يريــــد 

ُيـــستخدم هـــذا المفتـــاح لتحريـــك التلـــسكوب حركـــة أفقيـــة بطيئـــة، ويـــأتي اســـتخدامه 
  .لضبط التوجيه النهائي على الهدف
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  .الجانب اآلخر للميزان:  )٩( شكل رقم 

  . الجانب األول للميزان): ٨ (شكل رقم 
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  .مخطط يوضح تركيب الميزان ) : ١٠( شكل رقم 

  
يــربط التلــسكوب بقاعــدة : Levelling screws براغــي التــسوية األفقيــة– ب

ًتكــون القاعــدة مثلثــة الــشكل تقريبـــا، لتتناســب مــع قاعــدة التثبيــت علـــى (التثبيــت 
ث، وتـــستخدم فـــي تـــسوية علـــى الحامـــل ثالثـــة براغـــي، تأخـــذ شـــكل مثلـــ) الحامـــل

ًأفقيـــــا، ويـــــرتبط ) مـــــستوى ســـــطح الميـــــزان( الميـــــزان، أي أن يكـــــون خـــــط النظـــــر 
ــــسوية  ــــد عمــــل الت ــــسوية، وعن ــــة ( بتحريكهــــا تحــــرك فقاعــــة ميــــزان الت ضــــبط أفقي

منهمــا للــداخل أو الخــارج حتــى تقــع فقاعــة ) مــسماران(ُ، يحــرك مفتاحــان )الميــزان
لــث، عندئــذ يحــرك الثالــث لوحــده حتــى ميــزان التــسوية علــى خــط مــع المفتــاح الثا

  .تدخل الفقاعة وسط الدائرة الداخلية لميزان التسوية
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  . الفقاعةموضعميزان المياه الدائري و): ١١(شكل رقم 

  الفقاعة غير صحيحة): أ-١١(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  . صحيحة غيرالفقاعة)ب-١١(شكل رقم 
  

  الفقاعة غير صحيحة): ج-١١(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  .الفقاعة صحيحة): د-١١(شكل رقم 
  

  الفقاعة غير صحيحة): هـ- ١١(شكل رقم 
  
  

  الفقاعة غير صحيحة): و-١١(شكل رقم 
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ميزان مياه : Circular level(Pond bubble) ميزان التسوية الدائري– ج
محــدد وجهــه بــدائرتين، خارجيــة ) بحجــم القــرش المعــدني(دائــري، صــغير الحجــم 

ًيــة، وفقاعــة مــن المــاء تتـــحرك خاللهمــا، وعنــدما يكــون الجهــاز أفقيــا تكــون وداخل
الفقاعـــة فـــي وســـط الـــدائرة الداخليـــة، ويجـــب التأكـــد مـــن صـــحة األفقيـــة قبـــل أخـــذ 
القــراءات علــى القامــة، إذ أن تحريــك التلــسكوب أثنــاء التوجيــه والرصــد قــد يــؤثر 

لفـة لميـزان التـسوية، ًأوضاعا مخت ) ١١( على أفقية الجهاز، ويوضح شكل رقم 
  .ومواضع مختلفة للفقاعة أثناء تحركها

تثبـت علـى قاعـدة : Horizontal circle setting ring منقلـة دائريـة– د
التلـسكوب منقلــة دائريــة، تــستخدم لقيــاس الزوايــا بــين الــنقط، لكــن يجــب أن يكــون 

ٕمعلوما أن الزوايا المرصودة بـالميزان غيـر دقيقـة، واذا أريـد قيـاس زوا يـا أفقيـة أو ً
رأســية يجــب اســتخدام أجهــزة أخــرى كالثيودوليــت، إذ أنــه يجــب أن تقــاس الزوايــا 

    . بالدرجات والدقائق والثواني، والميزان ال يحقق ذلك
تتبــاين حوامــل األجهــزة المــساحية فــي شــكلها وحجمهــا :  حامــل الجهــاز- :ًثانيــا

وقاعـدة تـربطهم مـن ووزنها، إال أن معظمها يتفق في أنه يتكون من ثالثة أرجل 
األعلـــى، وتتفـــق فـــي شـــكلها مـــع قاعـــدة التلـــسكوب، وتـــصنع أرجـــل الحوامـــل مـــن 

ـــة،  انظـــر شـــكل   ( الخـــشب أو األلمنيـــوم، إال أن نهايتهـــا تـــصنع مـــن مـــادة معدني
  -:ويتكون حامل الميزان من )  ١٢رقم 

غـي ً مثلثة الشكل تقريبا بها فراغ دائري في الوسـط، ويتحـرك فيـه بر: القاعدة–أ 
، يستخدم لتثبيت الميزان على قاعدة )مقبضه ألسفل ، وسنه ألعلى(حر الحركة 

الحامــل، وبــه مكــان لوضــع خــيط الــشاغول، حيــث يــتم بــه تعيــين مــسقط المحــور 
الرأســـي للميـــزان، وتـــصنع قاعـــدة الحامـــل مـــن مـــادة معدنيـــة مثـــل األلمنيــــوم، أو 

  .الحديد الذي ال يصدأ
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  .)خشب وألمنيوم (ن حوامل الميزانأشكال مختلفة م) : ١٢(شكل رقم 

  

لكل حامل جهاز ثالثة أرجل، وكل منها يتكون من قطعتـين :  رجل الحامل–ب 
تنزلقان في بعضهما البعض، وذلك للتحكم في ارتفاع الميزان، وبما يتناسـب مـع 
طـول المـساح، وتثبــت القطعتـان مـع بعــضهما بواسـطة برغـي، أمــا نهايـة الحامــل 

ن قطعـة حديديـة، لهـا رأس مـدبب مـن أسـفل مـن أجـل تثبيـت من أسفل فتتكون م
  .الحامل في األرض

  -:Stadia hairشعرات االستاديا: ًثانيا
   عنــدما ننظــر فــي العدســة العينيــة نــرى مجموعــة مــن الخطــوط الــسوداء، منهــا 
األفقــي ومنهــا الرأســي،ومنها الكبيــر ومنهــا الــصغير، هــذا، ويختلــف عــددها مــن 

كة المـــصنعة، ومواصـــفات الجهـــاز الهندســـية، أال أنـــه جهـــاز آلخـــر حـــسب الـــشر
توجد في معظم األجهزة شعرتان رئيستان، األولى أفقية، وتعـرف بالـشعرة األفقيـة 

، والثانيـة رأسـية، وتعـرف بالـشعرة الرأسـية Horizontal cross hairالرئيـسة 
ــــسة  ــــضاف إليهــــا شــــعرتان Vertical hairالرئي ــــة ي ــــي المــــوازين العادي ، وف

، وتعـرف Upper Stadia hairان، تعرف األولى بالـشعرة العليـا األفقيـةثانويت
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 ١٣شـكل رقـم .     ( Lower Stadia hairالثانيـة بالـشعرة الـسفلى األفقيـة 
.(  

  .  نماذج من شعرات االستاديا): ١٣(شكل رقم 
  من شعرات االستاديا ) ١( نموذج رقم  ):  أ -١٣(شكل رقم 

  

  
  .من شعرات االستاديا ) ٢(  رقم نموذج ): ب -١٣(شكل رقم 

  

  
، لتسهيل )ب ( الحظ أنه أضيفت شعرات استاديا ثانوية أفقية ورأسية في أشكال النموذج 

  .عمليات القياس
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  -:وظائف شعرات االستاديا
   تتعــــد اســــتخدامات شــــعرات االســــتاديا، ولكــــل منهــــا اســــتخداماته علــــى النحــــو 

  -:اآلتي
ــة الرئيــسة ــشعرة األفقي  ،Elevationخدم قراءتهــا فــي حــساب المنــسوبتــست: ال

 مـــع قـــراءة الـــشعرات Horizontal distanceوفـــي حـــساب المـــسافة األفقيـــة
ـــرة  الثانويـــة، إذ أن الفـــرق بـــين قراءتـــي الـــشعرتين العليـــا والـــسفلى يعـــرف باســـم فت

  .Stadia Intervalاالستاديا
لتوجيــــه تـــستخدم فـــي التوجيــــه علـــى الهــــدف، فعنـــد ا: الـــشعرة الرأســــية الرئيــــسة

  .الصحيح تكون منصفة للهدف
تستخدم قراءاتهـا فـي حـساب المـسافة األفقيـة :  الثانويةالشعرات األفقية والرأسية

  .بين موضع الميزان وموضع القامة
   هــذا، وعنــد اســـتخدام الميــزان يجــب التفريـــق بــين اســتخدام الميـــزان فــي إجـــراء 

ـــات الجيوديـــسية، فتجـــر ـــة، والميزاني ـــات العادي ى األخـــرى بواســـطة مـــوازين الميزاني
دقيقـــة، منهـــا مـــوازين مناظيرهـــا غيـــر قابلـــة للـــدوران الرأســـي، ومـــن أمثلتهـــا ميـــزان 

 األلمــاني الــشرقي، وميــزان N1004 السويــسري، وميــزان زايــس NK3-Mكيــرن 
كــذلك نجــد منهــا مــوازين قابلــة للــدوران الرأســي .  األلمــاني الغربــي N14زايــس 

 Wild ، ومــن أمثلتهــا ميــزان وايلــد Telting Levelsحـول المحــور األفقــي 

N3 ـــة  Automatic Levellingً ، ومنهـــا أيـــضا مـــوازين الـــضبط الذاتي

Levels وهـــي مـــوازين يـــرتبط خـــط نظرهـــا بالجاذبيـــة األرضـــية، ومـــن أمثلتهـــا ، 
  . صناعة ألمانيا الغربيةNi2ميزان كارل زايس 

  -:شروط استخدام الميزان 
  -: بها عند استخدامه أهمها    للميزان عدة شروط يجب األخذ
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ً وتعني أن يكون محور الميزان الرأسي عموديا تماما على : تسامت الميزان– ١ ً
ًنقطــة األصــل، وقــد ال نحتــاج لهــذه العمليــة كثيــرا عنــد حــساب المناســيب، إال أنــه 
عنـــد حـــساب المـــسافة األفقيـــة بـــه نحتاجهـــا، ويـــستخدم لـــذلك خـــيط الـــشاغول، أو 

  .إذا كان الميزان مزود بهالمنظار المخصص لذلك 
 ويــتم ضــبطها بواســطة مــسامير التــسوية الثالثــة المثبتــة فــي : أفقيــة الميــزان– ٢

قاعدتـــه، مـــع االســـتعانة بميـــزان الميـــاه الـــدائري، وعنـــد وقـــوع الفقاعـــة فـــي الوســـط 
ًيكـون خـط نظـر الميـزان أفقيـا، وموازيـا لمتوسـط منـسوب البحـر  ًMean Sea 

Levelى سطح المقارنة ، أو ما يعرف بمستو.  
ــــه والرصــــد– ٣ يقــــصد بالتوجيــــه أن تنــــصف الــــشعرة الرأســــية الرئيــــسة :  التوجي

للهـدف، ويقـصد بالرصـد أخـذ القـراءات علـى القامـة، بهـدف حـساب المنــسوب أو 
  . المسافة األفقية

  -:أدوات تستخدم مع الميزان
  م، وقـد تـصنع٤ًهي مسطرة خاصة غالبـا مـا يكـون طولهـا : Staff القامة– ١

مــن الخــشب، أو مــن األلمنيــوم، وتختلــف عــن القامــة البحريــة، التــي تــستخدم فــي 
، تتكــون القامــة مــن أربــع قطــع طــول الواحــدة ) م١.٨٥٢طولهــا (قيــاس األعمــاق 

 م، ومنهـــا نوعـــان، إمـــا أن تكـــون منطويـــة، أو منزلقـــة، كمـــا أنهـــا مرقمـــة ١منهـــا 
ًة، وغالبــا مــا يــستخدم فيهــا بطريقــة تبــادل األلــوان فــي األقــسام المتريــة والــسنتيمتري

اللونان األحمر واألسود لألقـسام المتريـة، واللونـان األحمـر واألبـيض، أو األسـود 
ـــــى ديـــــسيمترات،  ـــــسمة إل ـــــة مق ـــــسنتيمترية، والقامـــــات العادي ـــــسام ال ـــــيض لألق واألب
وســنتيمترات فــي أقــسامها المتريــة، ويمكــن القيــاس عليهــا بدقــة نــصف ســنتيمتر، 

لمـــن عنـــده خبـــره فـــي ذلـــك، وفـــي القامـــات التـــي تـــستخدم للمبتـــدئ، وبدقـــة أكبـــر 
لألغراض الهندسية المدنية قد يكـون ترقيمهـا أدق مـن ذلـك، هـذا، ويوضـح شـكل 

. القامـة وتقـسيماتها وقراءاتهـا، وكيفيــة ظهورهـا فـي تلـسكوب الميــزان ) ١٤( رقـم 
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وعند استخدام القامة يجب أن توضع بصورة رأسية فوق النقط المطلـوب حـساب 
اســيبها ، إذ أن أي ميــل فيهــا يحــدث خطــأ فــي القــراءات بالزيــادة أو النقــصان، من

   ).١٥( انظر شكل رقم 
   

  القامة وترقيمها، ومنظرها في تلسكوب الميزان ): ١٤( شكل رقم 

الفرق بين ترقيمي شريط ) : أ- ١٤(شكل رقم 
   والقامةالقياس

  

قراءات مختلفة على ): ب-١٤(شكل رقم 
  القامة
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منظر القامة عند     ):  ج-١٤(قم شكل ر
  .أول متر

  

منظر القامة في تلسكوب ): د-١٤(شكل رقم 
  .الميزان

  
  
  

  الوضع الصحيح للقامة على النقط ) : ١٥( شكل رقم 
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مــن ( ً بوصــة تقريبــا ١ الــشكل، قطرهــا ةقطــع اســطواني: Poles الــشواخص– ٢
يــة مدببـة مــن أســفل، حتــى ، طولهــا متـرين، ولهــا رأس معدن)الخـشب أو األلمنيــوم

كـــل ) ًاألحمـــر واألبـــيض غالبـــا(يمكــن تثبيتهـــا فـــي األرض، تلـــون بـــألوان متبادلــة 
ًنصف متر تقريبا، تستخدم كعالمات على النقط المطلـوب حـساب مناسـيبها، أو 
كعالمــــات علــــى الــــنقط الرئيــــسة، أو تــــستخدم كعالمــــات لعمــــل نقــــط علــــى خــــط 

نــاء العمــل فقــط، و تنقــسم الــشواخص مــستقيم، وهــي عالمــات مؤقتــة، تــستخدم أث
 ، ومنهــا شــواخص  Normal Polesإلــى أنــواع، فمنهــا الــشواخص العاديــة 

 ، وهــي شــواخص مــزودة بملحقــات مثــل ميــزان الميــاه Prism Polesالبرزمــا 
ًالـــــدائري لتثبيـــــت الـــــشاخص رأســـــيا، أو مـــــزودة بعاكـــــسات األشـــــعة حيـــــث تقـــــاس 

( ويوضح شـكل رقـم .ر من الجغرافيينالمسافات بدقة، وهي مفيدة للمهندسين أكث
  .ًأشكاال مختلفة من الشواخص ) ١٦

  أشكال مختلفة من الشواخص  ): ١٦(  شكل رقم 
شاخص ): أ-١٦(شكل رقم 

  .عادي

  

  .مجموعة من الشواخص العادية): ب-١٦(شكل رقم 
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  .ًأشكال من الشواخص األكثر تطورا): ج-١٦(شكل رقم 

  

عدنية أو خشبية صـغيرة، تـشبه الـسهام الهنديـة، قطع م: Arrows الشوك – ٣
أو شوك الشواء، ولها مقبض لحملها، وتثبيتهـا فـي األرض، تلـون عـادة بـاللونين 
ًاألبـــيض واألحمـــر، تـــستخدم كعالمـــات مؤقتـــة عنـــدما يكـــون عـــدد الـــنقط كبيـــرا، 

 ٨الســيما عنــد إجــراء الميزانيــات الــشبكية، تــستبدل أحيانــا بقطــع حديديــة ســمكها 
 سـم، تـدق مكـان الـنقط وتعلـم مـن طرفهـا بـشريط ٤٠ – ٣٠ًترا وطولهـا مـن ملليم

بعــض  ) ١٧( ويوضــح شــكل رقــم     . الزق أحمــر أو تــدهن بــالطالء األحمــر
  . أنواع الشوك

  
  



 

- ٤٨ -

  

  .أشكال مختلفة من الشوك) : ١٧(شكل رقم 
  .شوك معدنية): أ- ١٧( شكل رقم 

  

  .شوك خشبية): ب-  ١٧( شكل رقم 

  

أداة يدويـــة تـــستخدم لقيـــاس : Measurement Tapeاسـ القيـــطـ شريـــ– ٤
ًالمــسافة بــين الــنقط، وتتعــد أشــرطة القيــاس كثيــرا ، فمنهــا المــصنوع مــن القمــاش 
المقــوى، وأخــرى مــن مــادة معدنيــة، ومنهــا الطويــل، والقــصير، وتــستخدم أشــرطة 
القيـاس لقيـاس المــسافات بـين الــنقط، ويجـب الحـرص عــن اسـتخدامها، أي يجــب 

أكد من أن شريط القياس ممدود بين النقط دون التواءات أو انكماشات، انظر الت
   ).١٨( شكل رقم 

  .أشكال مختلفة من أشرطة قياس المسافة ): ١٨( شكل رقم 
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  الفصل الثاني
 Levellingsالميزانيات 

نهـــا عمليـــة يـــتم فيهـــا حـــساب مناســـيب ســـطح األرض، مـــن ُ   تعـــرف الميزانيـــة بأ
خـــالل قـــراءات تؤخـــذ علـــى القامـــة بواســـطة الميـــزان، وبعمليـــات حـــسابية بـــسيطة، 
ًوتتبــاين الميزانيــات وفقــا لمعــايير تتحــد مــن خــالل نــوع العمــل المطلــوب، إضــافة 

  .إلى طبيعة سطح األرض، والهدف من إجرائها
  -:بعض المفاهيم

تفاصــــيل الميزانيــــات الطوليــــة، نوضــــح بعــــض المفــــاهيم      قبــــل الخــــوض فــــي 
  . المرتبطة بها
عـــن مـــستوى ) المـــسافة الرأســـية(هـــو االرتفـــاع الرأســـي : Elevationالمنـــسوب 

، ويعــرف )متوســط منــسوب ســطح البحــر(ثابــت يعــرف بمــستوى ســطح المقارنــة 
ًأيضا بأنه فـرق المنـسوب بـين نقطتـه ومنـسوب مـستوى سـطح المقارنـة، ويوضـح 

  .هذا المفهوم ) ١٩( رقم شكل 

  .منسوب النقطة ): ١٩( شكل رقم 
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 Aهو المسافة الرأسية   ) A( أن منسوب النقطة  ) ١٩( يبدو من الشكل رقم 

A كيــــف يظهــــر فــــرق المنــــسوب بــــين  ) ٢٠( َ◌ ، كــــذلك يبــــدوا مــــن شــــكل رقــــم
  .نقطتين

  .الفرق بين منسوبين ): ٢٠( شكل رقم 

  
 هــــو ٢ ، ١أن فــــرق المنــــسوب بــــين النقطتــــين  ) ٢٠( ويبــــدوا مــــن الــــشكل رقــــم 

  .ًالمسافة الرأسية أيضا بين النقطتين
هــو منــسوب نقطــة مــا محــسوب بدقــة مــن قبــل دائــرة أو مــصلحة :  BMالروبيــر

المــساحة فــي الدولــة ، ويؤخــذ كمرجــع للعمــل المــساحي، أي قــد نبــدأ منــه حــساب 
ًمنـسوبا فـي وسـط العمـل ، أو قـد يكـون )نـربط عنـده ( المناسيب، أو ننتهـي إليـه 

ًالمساحي، يعني ذلك أن المناسيب ترجـع إلـى أصـلها بـأن تقـارن جميعـا بمـستوى 
  .ثابت هو مستوى سطح المقارنة

   ومهما يكن نوع وشكل الروبير ، فإن معلومات أساسية يجب أن تكتب عليه، 
 فيكتــب عليــه اســم الجهــة التــي أنــشأته، والدولــة، وقيمــة المنــسوب، وســنة حــسابه،

وتوضــع إشــارة فــوق أو تحــت مــستوى ســطح البحــر، يــذكر أن الروبيــرات تــصنع 
  .من مادة تتحمل رطوبة الجو إلى حد ما مثل البرونز أو النحاس
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  : أنواع الروبيرات
يثبــت بواســطة األســمنت : Land Bench Mark الروبيــر األرضــي – ١

ه قطعـة ُالمسلح ويوضع على قطعة من الحديـد،  يظهـر طرفهـا األعلـى ويلحـم بـ
المعدن يكتب عليها تفاصيل المنـسوب، وتحـسب مواقـع الروبيـرات بدقـة ، وتـوزع 
علــى الخــرائط، حتــى يمكــن الرجــوع إليهــا لبــدء العمــل المــساحي منهــا، يوجــد هــذا 
ًالنــوع مــن الروبيــرات فــي األراضــي الزراعيــة، وفــي المــدن أيــضا، فقــد نجــده علــى 

 البيانــات التـــي تكتـــب علـــى ، وأهـــمكرصــيف الطـــرق أو داخـــل متنــزه أو غيـــر ذلـــ
  :الروبير فهي

  . اسم الدولة التي يتبع لها–أ 
 المؤسسة التي حسبته وأسسته، مثل مصلحة المـساحة، أو دائـرة المـساحة، –ب 

  .أو المساحة الجيولوجية، إلى غير ذلك
 قيمــة المنــسوب ، أي ارتفاعــه أو انخفاضــه بالنــسبة لمــستوى ســطح البحــر، –ج 

  .لى ذلكمع وضع إشارة تدل ع
  . سنة إنشائه–د 

كـــأن .  عنـــوان االتـــصال مـــع الجهـــة المـــسئولة عنـــد االستفـــسار بخـــصوصه–هــــ 
ـــه غيـــر واضـــحة بـــسبب ظـــروف الجـــو، أو يكـــون أحـــدهم ســـبب لـــه  تكـــون بيانات

  .ًضررا
 تكتب عبارة فوق مستوى سطح البحـر، أو تحـت مـستوى سـطح البحـر، مـع –و 

ًمثــاال لمثــل هــذه )  ٢١(كل رقــم ويوضــح شــ ). -( أو إشــارة ( + ) وضـع إشــارة 
  .الروبيرات

   .BM أو Bench Mark يكتب عليه مصطلح روبير أو –ط 

  الروبير األرضي ): ٢١( شكل رقم 
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  .تفاصيل روبير أرضي):  أ-٢١( شكل رقم 

  
  .موضع روبير أرضي):  ب -٢١(شكل رقم 
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ا كمـ( هـو نفـس القطعـة الـسابقة :Wall Bench Mark  روبيـر الحـائط– ٢
ً، ولكــن بــدال مــن تثبيتهــا فــي األرض،  يــتم تثبيتهــا أســفل )فــي الروبيــر األرضــي

حائط غير قابلة لإلزالة إال لظروف طارئة، مثل حوائط المـساجد أو الـوزارات أو 
   ).٢٢( المؤسسات العامة، إلى غير ذلك، انظر شكل رقم 

  .أشكال مختلفة من روبيرات الحائط ): ٢٢( شكل رقم 
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  -:Bench Marks Degreesدرجات الروبيرات 
ُ   كمـــا أن للروبيـــرات أشـــكال وأنـــواع مختلفـــة، فـــإن لهـــا درجـــات أيـــضا، وتتحـــدد  ً
درجاتها من موقعها بالنسبة للمدن والريف، ومـن قيمـة األرض التـي توجـد عليهـا 
وأهميتها، إضافة إلى الدقة في قيمة المنسوب واحتمال الخطأ فيه، وتقع درجـات 

  :الروبيرات في
ـــى– ١ ـــر درجـــة أول ًتحـــسب مناســـيبها بدقـــة عاليـــة جـــدا، وال يوجـــد فيهـــا :  روبي

ًاحتمــال للخطــأ، وان وجــد يكــون فــي حــدود ملليمتــرات قليلــة، وغالبــا مــا توجــد فــي  ٕ
ًالمدن، ويمكن رؤيته على حائط غير قابل للهـدم مـثال، وتكـون دقـة القيـاس فيهـا 

  .إلى نصف سم 
ُيوجـد عـادة فـي األراضـي الزراعيـة والريفيـة، ويـستخدم :  روبير درجـة ثانيـة– ٢

ُفـــي عمـــل المـــشاريع مثـــل التـــرع والمـــصارف، واستـــصالح األراضـــي، ويثبـــت فـــي 
األرض، وال يظهـــــر إال طرفـــــه العلـــــوي المكتـــــوب عليـــــه البيانـــــات، وتكـــــون دقـــــة 

  .المناسيب فيها إلى سنتيمترات
 والمـشاع ، خـارج نطـاق  يوجد في األراضي الصحراوية: روبير درجة ثالثة– ٣

األراضـــي الريفيـــة والزراعيـــة، ويثبـــت فـــي األرض كمـــا هـــو الحـــال فـــي روبيـــرات 
األراضي الزراعيـة، وتكـون نـسبة الخطـأ فيـه أكبـر مـن نـسبة الخطـأ فـي روبيـرات 

  .الدرجة الثانية
   هــذا، ويكــون مقــدار الخطــأ المــسموح بــه فــي حــساب مناســيب الروبيــرات فــي 

  :درجاتها كالتالي
  .     ك  للميزانيات المركبة٤= الخطأ المسموح به لروبير الدرجة األولى

  .     ك  للميزانيات البسيطة٥                                         = 
  .     ك    لكل الميزانيات٨= الخطأ المسموح به لروبير الدرجة الثانية
  .     ك    لكل الميزانيات١٢ =الخطأ المسموح به لروبير الدرجة الثالثة
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  .هي طول الميزانية بالكيلومترات، وأن الخطأ الناتج بالملليمتر) ك ( ًعلما بأن  
  -: وأنواعهاقراءات القامة

   تؤخذ على القامة ثالثة أنواع من القـراءات لكـل موضـع مـن مواضـع الميـزان، 
  :تكون كالتالي

 تؤخـذ علـى القامـة لموضـع  وهـي أول قـراءة:Back Site (BS) الخلفيـة – ١
  .ٕالميزان، واذا تغير موضع الميزان، فإنه يجب أخذ خلفية جديدة

وهـــي آخـــر قـــراءة تؤخـــذ علـــى القامـــة  : Front Site (FS) ة األماميـــ- ٢
  .ٕلموضع الميزان، واذا تغير موضع الميزان، فإنه يجب أخذ أمامية أخرى

أو القـراءة التـي وهـي القـراءات  :  Middle Sites (MS) المتوسـطات – ٣
ــــد تؤخــــذ  ــــي العمــــل المــــساحي ق ــــة، وف ــــة واألمامي ــــى القامــــة بــــين الخلفي تؤخــــذ عل
متوسطات وقد ال تؤخذ، إذ يتحدد ذلك من خـالل طبيعـة سـطح األرض، أو مـن 
مواصـفات المــشروع، بمعنـى أنــه قــد تؤخـذ قراءتــان فقــط لموضـع الميــزان ، خلفيــة 

  .وأمامية، ثم ينقل الميزان لموضع جديد
محطـــة  (  Stationعنــي ذلـــك أن نـــوع القـــراءات مـــرتبط بموضـــع الميـــزان    ي

، وكلما نقل الميزان إلى موضع جديد البد من أخذ خلفية جديدة وأمامية )الميزان
  .جديدة

  :العالقة بين المنسوب ومنسوب سطح الميزان
  :   تتحدد العالقة بين االثنين كاآلتي

  .قراءة القامة عندها+ طة منسوب النق = )م.س.م(منسوب سطح الميزان 
  . قراءة القامة عندها–منسوب سطح الميزان  = منسوب النقطة

بمعنــى آخــر أن الحــديث هنــا عــن مــستوى أفقــي مــواز لمــستوى ســطح المقارنــة، 
ًويتمثـل فـي مــستوى سـطح الميـزان، ومــسافات رأسـية صـعودا إلــى منـسوب ســطح 
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ويمكن التعرف على . د النقطًالميزان، أو هبوطا منه تتمثل في قراءات القامة عن
   ).٢٣( هذه العالقات من شكل رقم 

  .العالقة بين المنسوب ومنسوب سطح الميزان): ٢٣(شكل رقم 

  
  -:األتي ) ٢٣(    يبدوا من شكل رقم 

، وأن  )٢( ،  ) ١(  أن الموضـــع األول للميـــزان يتكـــون مـــن نقطتـــين همـــا – ١
  . م ٠٠.٨٢هي  م ، وأماميته ٣.٣٧خلفية هذا الموضع هي 

 م، وهي خلفية للموضع الثاني ٢.٩٨ أخذت من الموضع الثاني قراءة هي – ٢
   ).٢( عند النقطة 

قــــراءة القامــــة عنــــد  (٣.٣٧)+ ١منــــسوب  (٥٠.٠٠ = م للموضــــع األول.س.م
   . م٥٣.٣٧ ) = ١( النقطة 

ـــسوب النقطـــة  قـــراءة  (٠٠.٨٢ –)منـــسوب ســـطح الميـــزان (٥٣.٣٧  )=٢( من
  . م ٥٢.٥٥ ) = ٢(القامة عند 

خلفيـة الموضـع  ( ٢.٩٨ ) + ٢(  منـسوب ٥٢.٥٥ = م للموضع الثـاني.س.م
  . م ٥٥.٥٣) = الثاني
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هذا ويمكـن تحديـد هـذه العالقـة بطريقـة أخـرى هـي طريقـة االرتفـاع واالنخفـاض، 
ويمكن فهمها من تتابع نقط الميزانية، على أساس مقارنـة النقطـة التاليـة بالنقطـة 

هـــي الــــسابقة،  ) ١( ، فــــإن النقطـــة رقــــم  )٢٣( فـــي شــــكل رقـــم الـــسابقة، وكمــــا 
  :ويمكن فهم ذلك من اآلتي. هي التالية ) ٢( والنقطة رقم 

 إذا قلت قراءة القامة في النقطة التالية عن قراءة القامة في النقطة السابقة، – ١
  :فإن بها ارتفاع، ويكون منسوبها كالتالي

  .قيمة االرتفاع بينهما+ ة السابقة منسوب النقط= منسوب النقطة التالية
 إذا زادت قــــراءة القامــــة فــــي النقطــــة التاليــــة عــــن قــــراءة القامــــة فــــي النقطــــة – ٢

  :السابقة، فإن بها انخفاض، ويكون منسوبها كالتالي
  . قيمة االنخفاض بينهما–منسوب النقطة السابقة = منسوب النقطة التالية 

ض بــين النقطتــين بطــرح قراءتــي القامــة  هــذا، وتحــسب قيمــة االرتفــاع أو االنخفــا
، واتجـاه العمـل  )٢٣( وحسب بيانات الشكل رقـم . بين النقطتين التالية والسابقة

، والنقطـة التاليـة  )١( ، فإن النقطة السابقة هي نقطة رقم  )٢( إلى  ) ١( من 
وبحسب قراءات القامـة فإنـه يوجـد ارتفـاع عنـد النقطـة رقـم  ). ٢( هي نقطة رقم 

، وتكــون قيمــة االرتفــاع  )١( ، حيــث قلــت قــراءة القامــة عــن قراءتهــا عنــد  )٢( 
  :كالتالي

  . م٢.٥٥=٠٠.٨٢ - ٣.٣٧ ) = ١( و  ) ٢( قيمة االرتفاع بين النقطتين 
  . م٥٢.٥٥ =٢.٥٥ + ٥٠.٠٠ )= ٢( منسوب النقطة رقم 

    مــن التفــسير الــسابق للعالقــة بــين قــراءات القامــة والمنــسوب ومنــسوب ســطح 
لميزان، تحـسب مناسـيب الـنقط علـى طـول خطـوط الميزانيـات بطـريقتين، تعـرف ا

، وتعـــــرف الثانيـــــة بطريقـــــة )م.س.م( األولـــــي بطريقـــــة منـــــسوب ســـــطح الميـــــزان 
ًاالرتفـــاع واالنخفـــاض، لـــذلك تـــصمم الجـــداول الخاصـــة بالميزانيـــات وفقـــا لهـــاتين 

  .الطريقتين
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  -:أنواع الميزانيات الطولية
  : نوعينتنقسم الميزانيات إلى

  . ميزانيات طولية– ١
  . ميزانيات شبكية٢

  -:الميزانيات الطولية: ًأوال
  تسمى الميزانيـات باسـم مواضـع الميـزان ، أو باسـم الظـاهرات التـي تجـرى لهـا، 

   -:فبحسب مواضع الميزان تنقسم إلى نوعين
 وهي الميزانية التي تجرى بـين منـسوبين، بحيـث ال : ميزانية طولية بسيطة– ١
  :قل الميزان من موضعه، وفي هذا النوع نجدين
  . لهذا النوع تؤخذ خلفية واحدة وأمامية واحدة–أ 
  . ال ينقل الميزان من موضعه-ب
  .واحد) م.س.م( يكون له منسوب سطح ميزان –ج 
 وهــــي الميزانيــــة التــــي تجــــرى بــــين ):متسلــــسلة(  ميزانيــــة طوليــــة مركبــــة - ٢

علــى طــول خــط ) محطــة(  مــن موضــع منــسوبين، بحيــث ينقــل الميــزان فــي أكثــر
  :الميزانية، وفي هذا النوع نجد

 تؤخـــذ عـــدة خلفيـــات وعـــدة أماميـــات، يتـــساوى عـــددها، وعـــددها يـــساوي عـــدد –أ 
  .مرات نقل الميزان

 ينقل الميزان عـدة مـرات علـى طـول خـط الميزانيـة، ويحـدد مـرات نقلـه عـدة –ب 
  .ًأمور نذكرها الحقا

ناسيب لسطح الميزان، وعددها يساوي عدد مـرات  يكون في الميزانية عدة م–ج 
  .نقل الميزان

 يوجــد فيهــا نقــط دوران، وهــي نقــط تؤخــذ فيهــا قراءتــان علــى القامــة، األولــى –د 
  .أمامية للوضع السابق، واألخرى خلفية للموضع الالحق
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 ال تختلـف عـن النـوعين الـسابقين، فقـد تكـون :الميزانيات الطولية العرضية - ٣
ًمركبة، وغالبا ما تكون بـسيطة ألن خطوطهـا قـصيرة نـسبيا، وتجـرى بسيطة، أو  ً

فـي خطـوط متعامــدة علـى خـط الميزانيــة األصـلي، تجـري هــذه الميزانيـات لدراســة 
خـصائص الظــاهرات التــي لهــا اتــساع عرضـي علــى طــول امتــدادها، كــأن تجــرى 

رق، لدراسة القطاعات العرضية لألودية، أو تستخدم في مـشاريع مدنيـة مثـل الطـ
  ..   .   وهكذا 

  -:أسباب نقل الميزان على خط الميزانية
    تتعــد أســباب نقــل الميــزان علــى طــول خــط الميزانيــة، والمكونــة لــنقط الــدوران، 

  :نذكر منها
يـنخفض سـطح األرض أو :   نقط الدوران الناتجة عن تغير سطح األرض- ١

ة للمـسافة األفقيـة يرتفع بسرعة، بحيـث يكـون مقـدار التغيـر أكبـر مـن طـول القامـ
ويوضح . ، أو أعلى منهزالقصيرة، عندها إما تقع القامة أسفل خط النظر للجها

  ).٢٤(هذه الحالة شكل رقم 

  .نقط الدوران الناتجة عن التغير الواضح في مناسيب سطح األرض): ٢٤(شكل رقم 
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ب  عنـدما يتغيـر خـط االتجـاه بـسب: نقط الدوران الناتجة عـن تغيـر االتجـاه– ٢
، فــإن القامــة ال تــرى علــى نقــط المناســيب بعــد )وجــود زاويــة(انحنائــه أو انكــساره 

تغيـــــر اتجاهـــــه ، حيـــــث توجـــــد العوائـــــق التـــــي تمنـــــع الرؤيـــــة، مثـــــل المبـــــاني، أو 
األشــــجار، أو الــــتالل المرتفعــــة، إلــــى غيــــر ذلــــك، عنــــدها يتوجــــب نقــــل الميــــزان، 

   ).٢٥( يوضح هذه الحالة شكل رقم 
تعتبـر البحيـرات، : ناتجـة عـن العوائـق المعترضـة للميزانيـة نقط الـدوران ال– ٣

والمستنقعات، وتجمعات األشجار الكثيفة، والمبـاني، واألسـوار، مـن أهـم العوائـق 
التــي تحــول دون اســتمرار خــط الميزانيــة، وحتــى يــستمر خــط الميزانيــة البــد مــن 

ضـح هـذه إزالة العائق، وهذا أمر صعب، أو االلتفاف حوله وهذا مـا يحـدث، ويو
   ).٢٦( الحالة شكل رقم 

  

  .نقط الدوران الناتجة عن تغير االتجاه ): ٢٥( شكل رقم 
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 لكل جهاز مسافة معينة للرؤية، : بعد المسافة بين موضع الميزان والقامة– ٤
فعندما تكون القامة أبعد من مدى الرؤية، ال يمكن رؤيـة ترقيمهـا بوضـوح، علـى 

سكوب الميــزان، لـــذلك يتوجـــب نقــل الجهـــاز إلـــى الــرغم مـــن ظهـــور القامــة فـــي تلـــ
  . موضع جديد

  

  نقط الدوران الناتجة عن اعتراض العوائق لخط الميزانية) : ٢٦(شكل رقم 

  
  

    ال تعتبر كل ميزانية منفصلة عن سابقتها، كما أنها تعتبر مكملة لتاليتها في 
إن المناســيب المــستقبل، وال تعتبــر منفــصلة عــن مــستوى ســطح المقارنــة، لــذلك فــ

مرتبطة مع بعضها، ومنسوبة إلى مستوى سطح المقارنة، لذلك ال بـد مـن وجـود 
  :روبير معلوم ، وفي هذا الصدد نذكر

 قــد يكــون الروبيــر المعلــوم أول نقطــة فــي العمــل ، وفــي هــذه الحالــة تكمــل – ١
  .الميزانية الجديدة ما سبقها من ميزانيات
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طـة فـي الميزانيـة ، وفـي هـذه الحالـة تـربط  قد يكون الروبير المعلـوم آخـر نق– ٢
  .الميزانية الجديدة على ما سبقها

 قد يكون الروبير المعلوم نقطة في وسط خط الميزانية، وهنا تقع الميزانيات – ٣
  .السابقة وسط خط الميزانية الجديد، وتربط عليه

قـرب   عندما ال يقع الروبير المعلـوم علـى خـط الميزانيـة، فإننـا نبحـث عـن أ- ٤
روبير في المنطقة حسب الخرائط الرسمية للمنطقة، ثم نبـدأ منـه ميزانيـة طوليـة، 
حتى نصل إلى إحدى نقط الميزانية، ثم يكمـل العمـل المـساحي كمـا هـو مخطـط 

  .له
فــي صــحراء ( ً  تكــون أحيانــا منطقــة المــسح بعيــدة عــن الروبيــرات المعلومــة - ٥

فــرض روبيــر عنــد أول نقطــة، يعــرف ، تجــري الميزانيــات فــي هــذه الحالــة ب) ًمــثال
باسم الروبير الفرضي، وهو غير حقيقـي، ويكمـل العمـل المـساحي، وعنـد تعيـين 

فــــي المنطقــــة، يــــتم تعــــديل ) منــــسوبة لمــــستوى ســــطح المقارنــــة(روبيــــرات رســــمية 
  .ًالمناسيب المحسوبة بناء عليها

   -:جدول الميزانية
ً   يـــصمم جـــدول الميزانيـــة وفقـــا لطريقـــة حـــساب الم ناســـيب، ولمـــا كانـــت تحـــسب ُ

، وطريقــة )م . س . م (المناســيب بطــريقتين، همــا طريقــة منــسوب ســطح الميــزان
االرتفـــاع، فإنـــه يوجـــد نموذجـــان لجـــداول الميزانيـــة، ويمكـــن التعـــرف عليهمـــا مـــن 

  .خالل أمثلة الشرح
   -:الميزانية الطولية البسيطة

ًبيا، والتــي يمكـن فيهــا     يجـرى هـذا النــوع عـادة لخطـوط الميزانيــات القـصيرة نـس
رؤية القامة على نقط الميزانيـة مـن موضـع واحـد للميـزان، ويكـون المـدي الرأسـي 
بين ارتفاعات سـطح األرض وانخفاضـاتها أقـل مـن طـول القامـة، كـذلك ال يوجـد 



 

- ٦٤ -

ولـــشرح طريقـــة إجرائهـــا، نـــضرب المثـــال الـــذي تظهـــر .  ســـبب لعمـــل نقـــط دوران
   ).٢٧( بياناته في شكل رقم 

  -: مثال
،  )٦( و  ) ١( احــسب مناســيب الــنقط علــى طــول خــط الميزانيــة بــين النقطتــين 

، وأن النقطة األولى روبيـر  )٢٧( مع العلم أن القراءات موضحة في شكل رقم 
  . م٢٠.٠٠ م، وأن المسافة بين النقطة والتي تليها ٥٠.٠٠معلوم قيمته 

  .ميزانية طولية بسيطة): ٢٧(شكل رقم 

  
  -:طريقة منسوب سطح الميزانالحل ب:ًأوال 

  :   تتلخص خطوات العمل والحل في األتي
ً نكــون جــدوال لتــسجيل قــراءات القامــة، وكتابــة البيانــات الخاصــة بالميزانيــة، – ١

ويتكون من عدد من األعمـدة، وعـدد مـن الـصفوف يكـون عـددها أكبـر مـن عـدد 
بالحاســوب، وال ًالــنقط بــصفين، وعــادة مــا تكــون جــداول الميزانيــة مــصممة مــسبقا 

  .نضطر لتخطيط الجدول في كل مرة
 نضع الميزان في مكان يمكن منه رؤية القامـة علـى كـل الـنقط، وتجـرى لـه – ٢

  ).األفقية( عملية التسوية 
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، ثــــــم يوجــــــه نحوهــــــا  )١( ً نــــــضع القامــــــة رأســــــية تمامــــــا علــــــى أول نقطــــــة - ٣
مفــاتيح الخاصــة التلــسكوب، ويــتم توضــيح الرؤيــة الخارجيــة والداخليــة بواســطة ال

بـذلك، ويــتم التأكــد مــرة أخــرى مــن أفقيـة الجهــاز ، ثــم تؤخــذ قــراءة القامــة، وتعتبــر 
  .في عمود الخلفية ) ١( خلفية، وتكتب في صف النقطة 

، وتؤخــذ قراءتهــا بعــد التوجيــه والرصــد،  )٢(  تنقــل القامــة علــى نقطــة رقــم – ٤
ــــــسجل فــــــي صــــــف النقطــــــة  ــــــة، وت ــــــة والرؤي فــــــي عمــــــود ، و )٢( وضــــــبط األفقي

  . المتوسطات
، وتؤخــذ القــراءات، وقبــل  )٥( و  ) ٤( و  ) ٣(  تنقــل القامــة علــى الــنقط – ٥

أخـذ القـراءات يـتم التأكـد مـن أفقيـة الجهـاز، وتوضـح الرؤيـة الداخليـة والخارجيــة، 
  .وتسجل في عمود المتوسطات، وفي صفوف النقط المذكورة

 قراءتهــــــا، بعـــــــد عمـــــــل ، وتؤخـــــــذ )٦(  نــــــضع القامـــــــة علـــــــى النقطــــــة رقـــــــم – ٦
االحتياطــات التــي عملــت فــي كــل قــراءة، ولمــا كانــت هــذه النقطــة آخــر نقطــة فــي 
العمل، فإنها تعتبر أمامية، وتسجل فـي عمـود األماميـة، وفـي صـف النقطـة رقـم 

   ):١( ، وبذلك فإن جدول الميزانية يكون كما في جدول رقم  )٦( 
  .نسوب سطح الميزانالميزانية البسيطة بطريقة م ): ١( جدول رقم 

  مالحظات  المسافة  المنسوب  م.س.م  أمامية  متوسطات  خلفية  النقطة
  بداية العمل  ٠٠.٠٠  ٣٠.٠٠  ٣١.٧٢      ١.٧٢  ١

   م٣٠.٠٠= روبير
٢٠.٠٠  ٢٩.٥٩      ٢.١٣    ٢    
٤٠.٠٠  ٢٨.٩٠      ٢.٨٢    ٣    
٦٠.٠٠  ٢٨.٦٧      ٣.٠٥    ٤    
٨٠.٠٠  ٢٨.١٤      ٣.٥٨    ٥    
   العملنهاية  ١٠٠،٠٠  ٢٧.٩٦    ٣.٧٦      ٦

          ٣.٧٦    ١.٧٢  المجموع
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  :   وتحسب المناسيب كما أسلفنا، بحيث 
  .قراءة القامة عندها+ منسوب النقطة) = م.س.م( منسوب سطح الميزان – ١
  . قراءة القامة عندها–م .س.م=  منسوب النقطة - ٢

  :بعد االنتهاء من الحل يجب أن يكون
  . منسوب أول نقطة–ب آخر نقطة منسو=  مجموع األماميات –مجموع الخلفيات 

  :وفي المثال السابق
  . م ٢.٠٤= ٣.٧٦-١.٧٢= مجموع األماميات –مجموع الخلفيات 

  . م٢.٠٤=٣٠.٠٠-٢٧.٩٦= منسوب أول نقطة –منسوب آخر نقطة 
               -:الحل بطريقة االرتفاع واالنخفاض: ًثانيا

 العمــل فــي الطريقــة    ال تختلــف خطــوات العمــل فــي هــذه الطريقــة عــن خطــوات
ـــستبدل خانـــة م ـــه ت ـــى .س.الـــسابقة، إال أن ـــاع(م بخـــانتين، يكتـــب فـــي األول ، )ارتف

، وبذلك فإن حساب المناسيب يختلف عن الطريقـة )انخفاض(ويكتب في الثانية 
  .هذه الطريقة ) ٢٢( السابقة، ويبين الجدول رقم 

  .خفاضالميزانية البسيطة بطريقة االرتفاع واالن ): ٢( جدول رقم 
  مالحظات  المسافة  المنسوب  انخفاض  ارتفاع  أمامية  متوسطة  خلفية  النقطة
  بداية العمل  ٠٠.٠٠  ٣٠.٠٠          ١.٧٢  ١

   م٣٠.٠٠= روبير
٢٠.٠٠  ٢٩.٥٩  ٠.٤١      ٢.١٣    ٢    
٤٠.٠٠  ٢٨.٩٠  ٠.٦٩      ٢.٨٢    ٣    
٦٠.٠٠  ٢٨.٦٧  ٠.٢٣      ٣.٠٥    ٤    
٨٠.٠٠  ٢٨.١٤  ٠.٥٣      ٣.٥٨    ٥    
  نهاية العمل  ١٠٠،٠٠  ٢٧.٩٦  ٠.١٨    ٣.٧٦      ٦

        ٢.٠٤    ٣.٧٦    ١.٧٢  المجموع
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  -:ما يأتي ) ٢(    يالحظ على الجدول رقم 
 للــنقط ، ويوجــد انخفاضــات فقــط، ويعنــي ذلــك أن ســطح ت ال يوجــد ارتفاعــا– ١

  :األرض في انخفاض مستمر من أول نقطة إلى آخر نقطة، ويكون
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  .م٢٩.٥٩) =انخفاض (٠.٤١ -٣٠.٠٠ ) = ٢( منسوب : ًفمثال
  ..  . م، وهكذا٢٨.٩٠)=انخفاض (٠.٦٩-٢٩.٥٩ ) = ٣( ومنسوب 

  : عند الحل بهذه الطريقة فإن– ٢
  . منسوب أول نقطة–منسوب آخر نقطة =  مجموع األماميات –مجموع الخلفيات 

  . مجموع االنخفاضات–ات مجموع االرتفاع= 
  :    ومن واقع الجدول نجد

  . م ٢.٠٤= ٣.٧٦-١.٧٢= مجموع األماميات –مجموع الخلفيات 
  . م٢.٠٤=٣٠.٠٠-٢٧.٩٦= منسوب أول نقطة –منسوب آخر نقطة 
  . م٢.٠٤ =٢.٠٤ - ٠٠.٠٠=  مجموع االنخفاضات –مجموع االرتفاعات 

  -):المتسلسلة( المركبة  الطوليةالميزانية
 تــسمى ميزانيـــة مركبــة ألنهـــا تتكــون مـــن عــدد مـــن الميزانيــات البـــسيطة تكمـــل   

الميزانيات البسيطة فيه، ) تسلسل( ًبعضها البعض، وتسمى متسلسلة نظرا لتتالي
ًويجــرى هــذا النــوع مــن الميزانيــات للمــشاريع الطويلــة نــسبيا، أو التــي تتغيــر فيهــا 

ًمناســــيب ســــطح األرض تغيــــرا ملموســــا، أو عنــــد وجــــود ــــات تعتــــرض خــــط ً  عقب
الميزانيـــة، ونـــذكر بعـــض المالحظـــات علـــى الميزانيـــة المركبـــة قبـــل الخـــوض فـــي 

  :طرق حساب المناسيب
 قد تكون المسافات بين الـنقط منتظمـة، أو غيـر منتظمـة، ويتحـدد ذلـك مـن – ١

  واقع تغيرات السطح، أو من خصائص مشروع الميزانية، فال تكون منتظمة 
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ات الجيومورفولوجيــة، ألن تغيــرات الــسطح تــتحكم عنــد دراســة خــصائص الظــاهر
ًفــي ذلــك، وتكــون منتظمــة غالبــا فــي المــشاريع المدنيــة، ومــشاريع الحفــر والــردم 

  .والتسوية
، )بـدون متوسـطات(الميزان على خلفية وأماميـة ) محطة( قد يشمل موضع – ٢

  .وقد يشمل على خلفيات وأماميات ومتوسطات
ًوليـة المركبـة رئيـسية، واذا كـان المـشروع متـسعا  تعتبر خطـوط الميزانيـة الط– ٣ ٕ

، وتكون في معظـم الحـاالت قـصيرة )ثانوية(تؤخذ عليها خطوط ميزانية عرضية 
  .، ومن النوع البسيط

 يجرى هذا النوع عادة على محاور الظاهرات الجغرافية مثل قيعان األودية، – ٤
  . وخطوط تقسيم المياه، والترع والمصارف

  .المناسيب بأسمائها أو أرقامها مسبقا في حاالت كثيرة تحدد نقط – ٥
 يعتبــر وضــع القــراءات بالــصورة الــسليمة لهــا فــي جــدول الميزانيــة جــزء مهــم – ٦

  .في طريق الحل السليم للمناسيب
 التسجيل الصحيح للقراءات المرصـودة علـى القامـة، يعطـي ميزانيـة سـليمة، – ٧

ــ سليم فــي الجــدول لــه أهميــة كبيــرة فــي بمعنــي الخبــرة فــي القــراءات، وتــسجيلها ال
  .حساب المناسيب

     ولفهم هذا النوع نحاول حساب المناسيب لخط الميزانيـة الموضـح فـي شـكل 
   ).٢٨( رقم 
  -:الحل بطريقة منسوب سطح الميزان: أوال
، وتجـرى بـين )Sta. 1المحطـة األولـى ( نـضع الميـزان فـي الموضـع األول – ١

انيــة بــسيطة، وتــسجل قراءاتهــا فــي أماكنهــا فــي جــدول ميز ) ٢( و  ) ١( الــنقط 
  .الميزانية
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  .ميزانية مركبة): ٢٨( شكل رقم 

  

ْ  ، وتؤخــذ عليهــا ١٨٠، ويلــف وجههــا  )٢(  تبقــى القامــة علــى النقطــة رقــم – ٢
، )الثـــاني( ،  وخلفيـــة للوضـــع الجديـــد )األول( قراءتـــان، أماميـــة للوضـــع الـــسابق 

  .وتسمى نقطة دوران
، وتجــري  ) ٥( و  ) ٢( قــل الميــزان إلــى الموضــع الثــاني بــين النقطتــين  ين– ٣

، وتنتهـــي بأماميـــة عنـــد  ) ٢( بينهمـــا ميزانيـــة بـــسيطة تبـــدأ بخلفيـــة عنـــد النقطـــة 
قراءتان، خلفية وأمامية، وتسجل  ) ٢( ، ويسجل في صف النقطة  )٥( النقطة 

  .باقي القراءات في أماكنها في جدول الميزانية
ْ ، لتكــون نقطــة دوران، ١٨٠ويلــف وجههــا  ) ٥(  القامــة عنــد النقطــة  تبقــى– ٤

تؤخـــذ عليهـــا قراءتـــان، خلفيـــة للوضـــع الـــسابق، وأماميـــة للوضـــع الجديـــد، وينقـــل 
  .الميزان للموضع الثالث

 تكمـــل الميزانيـــة بمواضـــعها المختلفـــة كمـــا ســـبق، وفـــي كـــل مـــرة ينقـــل فيهـــا – ٥
ـــتم التأكـــد مـــ ـــة الميـــزان تـــضبط تـــسويته، كمـــا ي ن تـــسوية الجهـــاز، ووضـــوح الرؤي

  . الخارجية والداخلية قبل أخذ أية قراءة
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 يجــب مالحظــة أنــه فــي الميزانيــات المركبــة يكــون عــدد الــنقط أقــل مــن عــدد – ٦
  .القراءات، وذلك ألنه تؤخذ على نقط الدوران قراءتان

المناسـيب محـسوبة بطريقـة منـسوب سـطح  ) ٣(    هذا ، ويوضح الجدول رقـم 
ن والتـــي شـــرحت فـــي الميزانيـــة البـــسيطة، كمـــا أســـلفنا شـــرحها فـــي الميزانيـــة الميـــزا

  .البسيطة
  .ميزانية طولية مركبة بطريقة منسوب سطح الميزان ): ٣( جدول رقم 

  مالحظات  المسافة  المنسوب  م.س.م  أمامية  متوسطات  خلفية  النقطة
  بداية العمل  ٠٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ٥٣.١٤      ٣.١٤  ١

   م٥٠.٠٠= روبير
  نقطة دوران  ٢٠.٠٠  ٥١.٦٣  ٥٢.٤٠  ١.٥١    ٠.٧٧  ٢
٦٠.٠٠  ٥٢.٠٨      ٠.٣٢    ٣    
٧٠.٠٠  ٥١.٢٩      ١.١١    ٤    
  نقطة دوران  ٨٠.٠٠  ٥٠.٤٨  ٥٠.٥٧  ١.٩٢    ٠.٠٩  ٥
٩٠.٠٠  ٤٩.٣٨      ١.١٩    ٦    
  نقطة دوران  ١٠٥.٠٠  ٤٧.٧١  ٤٧.٩٤  ٢.٨٦    ٠.٢٣  ٧
١٢٠.٠٠  ٤٦.١٥      ١.٧٩    ٨    
١٣٥.٠٠  ٤٤.٩٦      ٢.٩٨    ٩    
  نهاية العمل  ١٤٥.٠٠  ٤٤.٣٧    ٣.٥٧      ١٠

          ٩.٨٦    ٤.٢٣  المجموع

بعـــد االنتهـــاء مـــن حـــساب المناســـيب، يـــتم التأكـــد مـــن صـــحة الحـــل علـــى النحـــو 
  -:اآلتي

  . م٥.٦٣ -= ٩.٨٦-٤.٢٣= مجموع األماميات –مجموع الخلفيات 
  . م٥.٦٣ -= ٥٠.٠٠-٤٤.٣٧=  منسوب أول نقطة –منسوب آخر نقطة 
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  -:االرتفاع واالنخفاضالحل بطريقة : ًثانيا
   تعتمد هذه الطريقة كما أسلفنا على مقـدار الـنقص أو الزيـادة فـي قـراءة القامـة 
عنـــد النقطـــة التاليـــة بالنـــسبة للنقطـــة الـــسابق، وال نريـــد التكـــرار فـــي كيفيـــة إجـــراء 
الميزانيــة، لكــن نؤكــد علــى أن قيمــة االنخفــاض أو االرتفــاع تخــصم، أو تــضاف 

حـــساب المنـــسوب التـــالي، كـــذلك نؤكـــد علـــى أن مجمـــوع للمنـــسوب الـــسابق عنـــد 
=  مجموع األماميـات –مجموع الخلفيات =  مجموع االنخفاضات –االرتفاعات 

  . منسوب أول نقطة–منسوب آخر نقطة 
   ).٤(   يمكن توضيح هذه الطريقة في الجدول رقم 

  .ميزانية طولية مركبة بطريقة االرتفاع واالنخفاض ): ٤( جدول رقم 
  مالحظات  المسافة  المنسوب  انخفاض  ارتفاع  أمامية  متوسطات  خلفية  قطةالن

  بداية العمل  ٠٠.٠٠  ٥٠.٠٠          ٣.١٤  ١
   م٥٠.٠٠روبير 

  نقطة دوران  ٢٠.٠٠  ٥١.٦٣    ١.٦٣  ١.٥١    ٠.٧٧  ٢
٦٠.٠٠  ٥٢.٠٨    ٠.٤٥    ٠.٣٢    ٣    
٧٠.٠٠  ٥١.٢٩  ٠.٧٩      ١.١١    ٤    
  نقطة دوران  ٨٠.٠٠  ٥٠.٤٨  ٠.٨١    ١.٩٢    ٠.٠٩  ٥
٩٠.٠٠  ٤٩.٣٨  ١.١٠      ١.١٩    ٦    
  نقطة دوران  ١٠٥.٠٠  ٤٧.٧١  ١.٦٧    ٢.٨٦    ٠.٢٣  ٧
١٢٠.٠٠  ٤٦.١٥  ١.٥٦      ١.٧٩    ٨    
١٣٥.٠٠  ٤٤.٩٦  ١.١٩      ٢.٩٨    ٩    
  نهاية العمل  ١٤٥.٠٠  ٤٤.٣٧  ٠.٥٩    ٣.٥٧      ١٠
        ٧.٧١  ٢.٠٨  ٩.٨٦    ٤.٢٣  مج

  :وحسب بيانات الجدول السابق فإن
  . م٥.٦٣ -= ٩.٨٦-٤.٢٣=وع األماميات  مجم–مجموع الخلفيات 

  . م٥.٦٣ -= ٥٠.٠٠-٤٤.٣٧=  منسوب أول نقطة –منسوب آخر نقطة 
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  . م٥.٦٣ -=٧.٧١-٢.٠٨= مجموع االنخفاضات–مجموع االرتفاعات 
ويجـب .    ولما كانت نتيجة المعادالت الـسابقة واحـدة، فـإن المناسـيب صـحيحة

لتأكـــد مـــن صـــحة المناســـيب، ففـــي الـــذكر بأنـــه فـــي كـــل حـــاالت الميزانيـــة يمكـــن ا
األمثلة السابقة تم التأكد من صحتها بتطبيق القوانين السابقة، وتـساوي نتيجتهـا، 

  :إال أنه يجب الذكر
 إذا ربطــت الميزانيــة علــى روبيــر معلــوم ، فــإن حــساب المناســيب يبــدأ مــن – ١

تطبيــق القــانون، حيــث يحــسب بواســطته منــسوب أول نقطــة، ويكمــل الحــل كمــا 
نا، أمــا التأكــد مــن صــحة الحــل فيــتم بحــساب أخــر منــسوب مــرة أخــرى، فــإذا أســلف

  .ًكانت النتيجة نفسها، يكون الحل صحيحا
 إذا كـــان الروبيـــر المعلـــوم نقطـــة فـــي وســـط خـــط الميزانيـــة، فإننـــا نبـــدأ منهـــا – ٢

ًحــساب المناســيب هبوطــا فــي الجــدول حتــى نهايتــه، ثــم نطبــق القــانون لنحــسب 
ل الحـــل كالمعتـــاد، أمـــا التأكـــد مـــن صـــحة الحـــل فيـــتم منـــسوب أول نقطـــة، ونكمـــ

  ًم لموضع الروبير مرة أخرى، فإن كان هو كان الحل صحيحا، .س.بحساب م

  .تكرار نقط الدوران ): ٢٩( شكل رقم 

  
أو نحـــــــسب الروبيـــــــر المعلـــــــوم مـــــــرة أخـــــــرى إذا كـــــــان الحـــــــل بطريقـــــــة االرتفـــــــاع 

  .واالنخفاض
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  -:تكرار نقط الدوران
ً العمــــل المــــساحي أن يتغيــــر ســــطح األرض ارتفاعــــا أو هبوطــــا    يحــــدث أثنــــاء ً

بـــسرعة، عندئـــذ قـــد ال تؤخـــذ متوســـطات، ويتكـــون جـــدول الميزانيـــة مـــن خلفيـــات 
  .وأماميات 

ـــــم  ـــــشكل رق ـــــز حـــــساب  )٢٩( ويوضـــــح هـــــذه الحالـــــة ال ـــــب العزي ، ونتـــــرك للطال
لتــي المناســيب للــنقط المــذكورة فــي الــشكل، مــع العلــم أن المــسافة بــين النقطــة وا

  .ً مترا٢٠.٠٠تليها 
   كـــذلك يجـــب التأكيـــد علـــى أنـــه عنـــدما تكـــون الميزانيـــة مركبـــة بمتوســـطات أو 
بدونها، فإن مستويات أسطح الميـزان تكـون متوازيـة فـي وضـعها األفقـي، وتكـون 
ٕموازية لمستوى سطح المقارنة، واذا كانت غير ذلك فإن حساب المناسيب يكـون 

  . حالة التوازي لهذه المستويات )٣٠( خطًأ، ويوضح الشكل رقم 

  .مقارنة مناسيب أسطح الميزان بمنسوب مستوى المقارنة): ٣٠(شكل رقم 

  
  -:يبدوا من الشكل أن
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 ، ٢م .س. ، م١م .س.م(  مــــستويات أســـــطح الميـــــزان لمواضـــــعه األربعـــــة – ١
  .ًمتوازية تماما ) ٤م .س. ، م٣م .س.م
  .ازي مستوى سطح المقارنة كذلك فإن هذه األسطح في مستوياتها تو– ٢

  -:الميزانية الشبكية: ًثانيا
 تعتبر الميزانية الشبكية تطبيق علـى الميزانيـات الطوليـة، إذ أن طريقـة حـساب   

المناسيب ال تختلف عن مثيلتها فـي الميزانيـة الطوليـة، ويمكـن الفـرق بينهمـا فـي 
ـــات الطوليـــة تجـــرى علـــى طـــول خـــط  ـــداد طـــولي(أن الميزاني ين أن ، فـــي حـــ)امت

  ).امتداد مساحي(الميزانيات الشبكية تجرى على مساحة من األرض 
  -:استخداماتها

  -:   تستخدم الميزانيات الشبكية في أغراض متعددة، نجملها في
 عمــل الخــرائط الكنتوريــة مــن لوحــة المناســيب الناتجــة عنهــا، حيــث تحــسب – ١

ف باســم خطـــوط فئــات المناســيب المتــساوية، ويــتم التوصــيل بينهــا بخطــوط تعــر
  .الكنتور

 تـــستخدم فـــي عمليـــات التـــسوية واالستـــصالح لألغـــراض والمنـــشآت المدنيـــة – ٢
  .والعسكرية

ً تستخدم أيضا في حساب كميات الحفر والردم الناتجة عن تسوية األراضي – ٣
  .ًأفقيا أو بميول معينة

  -:أدوات العمل
  :ية إلجرائها   تحتاج الميزانيات الشبكية إلى األدوات واألجهزة اآلت

  .Theodolite أو الثيودوليت Level أجهزة مساحية أهمها الميزان – ١
 أدوات مــــــساعدة لألجهــــــزة المــــــساحية، وتتمثــــــل فــــــي القامــــــة، والــــــشواخص، – ٢

  .ًوالشوك، وأحيانا األوتاد، إضافة إلى شريط القياس، ودفتر التسجيل
  -:الشبكيةأنواع الميزانيات 
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رض فــــي تحديــــد وتوزيــــع نقــــط المناســــيب علــــى    تتــــدخل طبوغرافيــــا ســــطح األ
  :ًالمساحة المطلوبة، وبناء على ذلك تنقسم الميزانية الشبكية إلى األنواع اآلتية

  -: الميزانية المنتظمة– ١
ً     تعــرف بالميزانيــة المنتظمــة نظــرا النتظــام الخطــوط الممثلــة لــنقط المناســيب، 

ذه الميزانيات لألراضي التي والتي تأخذ أركان مربعات أو مستطيالت، وتجرى ه
توزيـــع  ) ٣١( ويوضـــح الـــشكل رقـــم    . تتميـــز بهـــدوء ارتفاعاتهـــا وانخفاضـــاتها

  .تالمناسيب في مثل هذه الميزانيا

  .نموذج لنقط ميزانية شبكية ) ٣١( شكل رقم 
  .النموذج األول): أ- ٣١(شكل رقم 

  
  .النموذج الثاني): ب -٣١(شكل رقم 
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  -:مركزية الميزانية ال– ٢
      تجرى الميزانية المركزية في حالتين، األولـي عنـدما تكـون المنطقـة مرتفعـة 
فـــي الوســـط، والثانيـــة عنـــدما تكـــون منخفـــضة فـــي الوســـط، وفـــي هـــاتين الحـــالتين 

محـددة، ويفـضل اتخاذهـا ) خطـوط تقـسيم الميـاه واألوديـة(تكون محـاور المنطقـة 
تؤخذ المحـاور الفرعيـة خطـوط ثانويـة كخطوط رئيسية للميزانيات الطولية، كذلك 

ًللميزانيـــات، وتختلـــف تـــسميات هـــذا النـــوع مـــن شـــخص آلخـــر، فيقـــال لهـــا أحيانـــا 
المناســـيب لمثـــل هـــذه  ) ٣٢( بالميزانيـــة اإلشـــعاعية، ويوضـــح توزيـــع شـــكل رقـــم 

  .الحالة
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  .خريطة للمناسيب المركزية): ٣٢(شكل رقم 

  
  -):العشوائية( الميزانية المبعثرة – ٣
  تجــــــرى للمنــــــاطق مــــــشوشة التــــــضاريس، ال تظهــــــر فيهــــــا خطــــــوط واضــــــحة  

للتــضاريس، وفــي هــذه الحالــة تؤخــذ االرتفاعــات واالنخفاضــات كــنقط للمناســيب، 
وتكـــون خطـــوط الميزانيـــة منحنيـــة فـــي معظـــم الحـــاالت، وتوضـــح األشـــكال أرقـــام  

  .هذا النوع من لوحات المناسيب ) ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣(
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  .ناسيب مبعثرةلوحة م): ٣٣( شكل رقم 
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  .لوحة مناسيب مبعثرة لمنطقة بجوار البحر األسود): ٣٤(شكل رقم 
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  .لوحة مناسيب مبعثرة يظهر فيها أحد األنهار ): ٣٥( شكل رقم 
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  -:خطوات إجرائها

   تختلف خطوات إجرائها من شخص إلى آخر، إال أنها تتفق عنـد الجميـع فـي 
ى سطح قطعة األرض المطلوبة، ويمك إتباع الخطـوات توزيع نقط المناسيب عل

  :التالية عند إجرائها
ًقد تكون منطقة العمل محددة األركان مسبقا، إال أنه يلجأ :  تحديد المنطقة– ١

ًالمــــساح فــــي الحقــــل إلــــى تحديــــد أركــــان األرض المطلوبــــة، بنــــاء علــــى الخــــرائط 
احة، وقـد يحتـاج المــساح المتـوفرة، وعلـى المعلومـات التــي جلبهـا مـن دوائـر المــس

  .إلى سؤال الجيران عن ذلك
  يلجـــأ المـــساح فـــي كـــل الحـــاالت إلـــى حـــساب : حـــساب مـــساحة المنطقـــة– ٢

مساحة األرض المطلوبـة علـى الطبيعـة بعـد تحديـد أركانهـا باألوتـاد، ويـأتي ذلـك 
من باب التأكيد على المساحات التي بحوزته، أي التي حـسبت مـن الخـرائط، أو 

ًصادرها، وكثيرا من الحاالت ال يحدث فيها التطابق في المساحات، جلبت من م
  .وبخاصة إذا كانت التعديات من الجيران موجودة

يــتم تقــسيم األرض إلــى مربعــات أو مــستطيالت ، وتكــون :  تقــسيم األرض– ٣
 م، وتكون أركانها نقط المناسيب المطلوب، ٢٠ – ١٠األبعاد المفضلة لها بين 

، بـين خطـوط )مثـل حبـل البنـاء(يقتين، إمـا بواسـطة شـد الحبـال ويتم التقسيم بطر
حــــددت علــــى جوانــــب األرض، وهــــي طريقــــة ســــهلة وال تحتــــاج إلــــى أجهــــزة، أو 
تــــستخدم األجهـــــزة مثـــــل الميـــــزان لــــألرض قليلـــــة االرتفاعـــــات واالنخفاضـــــات، أو 

ًالثيودوليت لألرض األكثر تباينا في ارتفاعاتها وانخفاضاتها ويوضح شـكل رقـم . ً
  .هذه الحالة ) ٣٦( 
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  .مخطط يوضح تقسيم األرض في ميزانية شبكية): ٣٦(شكل رقم 

  
  : تسمية الخطوط والنقط– ٤

   يتم تسمية خطوط النقط بمحورين أحدهما أفقي، واآلخـر رأسـي، ويعطـى أحـد 
ًالمحورين أرقاما، في حين يعطى المحور الثاني رموزا، ففي الشكل السابق تأخذ  ً

  :                  فقية األسماء اآلتيةالخطوط األ
 A-A    \B-B    \C-C   \D-D   \E-E    \F-F   

  :وتأخذ الخطوط الرأسية األسماء اآلتية
٧-٧   / ٦-٦   / ٥-٥  / ٤ -٤   / ٣-٣   / ٢-٢   / ١-١   
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  كما تسمى نقط المناسيب باسم المحورين األفقي والرأسـي، وعلـى سـبيل المثـال 
  : تكون كالتاليD - D الخطفإن اسم نقط 

D1     \D2     \D3     \ D4     \ D5    \ D6    \ D7   
   ):١-١محور(أما إذا كانت التسمية حسب المحور الرأسي ، فتكون كاآلتي 

1A       \1B      \1C      \1D      \1E      \1F\ 

  .خطوط الميزانية الرئيسية والفرعية ):٣٧( شكل رقم 
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  -:د خطوط العمل تحدي– ٥
    قد تحسب مناسيب النقط من مكـان واحـد، إذا كانـت مناسـيب سـطح األرض 
متقاربة، وفي مجال خط نظر الجهاز،أي يمكن رؤية القامة على كـل الـنقط مـن 
موضــــع واحــــد للجهــــاز، إال أن العمــــل المــــساحي قــــد يكــــون غيــــر ذلــــك، فتكــــون 

ى كــل الــنقط مــن مكــان واحــد، ًالمناســيب أكثــر تفاوتــا، وال يمكــن رؤيــة القامــة علــ
 العمـــل إلـــى تقـــسيم المنطقـــة إلـــى خطـــوط للميزانيـــة، خـــط رئيـــسي ، جلـــذلك يحتـــا

وأخرى ثانوية، ويعامل كل خط منها باعتباره ميزانية طولية، ويوضح الشكل رقم 
  .وضع خطوط الميزانية) ٣٧(

  .المناسيب كما حسبت في ميزانية شبكية ): ٣٨( شكل رقم 
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  -:ناسيب حساب الم–٦
   يتم حساب المناسيب لكل النقط التي حـددت علـى مـساحة األرض المطلوبـة، 
ويــتم وضــع المناســيب فــي جــداول خاصــة بهــا، تكــون جهــزت مــن قبــل، ويوضــح 

  .ًنموذجا لمثل هذه المناسيب ) ٣٨( الشكل رقم 
  

   عمـلـيةتـدريبـات
  

  :التدريب األول
  .التعرف على الميزان :الهدف من التدريب

  -:ات التدريبخطو
 ثـم ضـع الميـزان عليهـا، واضـبط أفقيتـه باسـتخدام مـسامير ، اختر نقطة، مـا– ١

  . أن الفقاعة سكنت في منتصف الدائرة منالتسوية الثالثة، وتأكد
ال يفــــضل أن يكونــــا علــــى ( ضــــع شاخــــصين أحــــدهما بعيــــد واألخــــر قريــــب – ٢

  ).استقامة واحدة
  . تفرق في شكل الصورة ارصد القامة على النقطتين، وحاول أن– ٣
الخــاص بتوضــيح الرؤيــا، ثــم ســجل ) المــسمار( حــرك فــي كــل مــرة المفتــاح – ٤

  .مالحظاتك حول صورة القامة
 القامـة، ثـم سـجل مالحظاتـك  فيهـا حرك العدسـة العينيـة فـي كـل مـرة ترصـد– ٥

  .حول منظر شعرات االستاديا، ودرجة وضوحها
 تقـــــرأ قـــــراءة القامـــــة، وســـــجل  حـــــاول فـــــي كـــــل مـــــرة ترصـــــد فيهـــــا القامـــــة أن– ٦

  .مالحظاتك حول كيفية ترقيم القامة
   -:التدريب الثاني

  .الموازنة بين منسوبي نقطتين :الهدف من التدريب
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  -:خطوات التدريب

 إلــى ٥٠تكــون المــسافة بينهمــا مــن (  اختــر نقطتــين لتــضع القامــة عليهمــا – ١
 رؤيـة القامـة عليهمـا ً مترا، أو تكون في حدود مجال النظر، وبحيـث يمكـن١٠٠

  .من محطة واحدة للميزان
ـــة – ٢ ـــزان، ثبـــت الحامـــل، واضـــبط أفقي  اختـــر نقطـــة بينهمـــا لتكـــون محطـــة للمي

  .الميزان
 ارصــد القامــة علــى النقطـــة األولــى، وســجل قراءتهــا، ثـــم انقــل القامــة علـــى – ٣

  .النقطة الثاني، ارصدها وسجل قراءتها
همـــا فـــرق المنـــسوبين، وهـــو نفـــسه قيمـــة  اطـــرح القـــراءتين، فيكـــون الفـــرق بين– ٤

  .االرتفاع أو االنخفاض بينهما
ً إذا كان منسوب إحـدى النقطتـين معلومـا، فبإمكانـك حـساب منـسوب سـطح – ٥

  ).م. س . م ( الميزان 
 حــاول أن تحــسب منــسوب النقطــة الثانيــة، مــرة عــن طريــق منــسوب ســطح – ٦

  .ع بين النقطتينالميزان، ومرة أخرى عن طريق االنخفاض أو االرتفا
  -:التدريب الثالث

  .تعيين نقط على خط مستقيم :الهدف من التدريب
اسـتخدم الميـزان إذا كانـت تغيـرات سـطح األرض طفيفـة، ويمكـن رؤيـة  :مالحظة

القامــــة مــــن محطــــة واحــــدة، أمــــا إذا كانــــت تغيــــرات الــــسطح ملحوظــــة، فيفــــضل 
  .استخدام الثيودوليت

  -:خطوات التدريب
محطة الميزان تكون على امتداد الخط الواصل بين أول نقطـة  اختر نقطة ل– ١

  .لذلك) الخيط(يمكن استخدام الحبل ( وآخر نقطة 
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 اضبط تسامت الجهاز ، وأفقيته وارصد الشاخصين الموضوعين علـى أول – ٢
  .نقطة وآخر نقطة، بحيث تنصفهما الشعرة الرأسية الرئيسة

ً ويـــسارا عنـــد كـــل نقطـــة بـــين ً اطلـــب مـــن حامـــل الـــشاخص أن يتحـــرك يمينـــا– ٣
يكـــون التحـــرك فـــي خـــط عمـــودي علـــى الخـــط بـــين النقطتـــين األولـــى (النقطتـــين 

، حتى يظهر الشاخص مع الشاخصين السابقين كأنهمـا شـاخص واحـد )واألخيرة
  .على الشعرة الرأسية، عندئذ اطلب منه تثبيت الشاخص

ً اطلــب مــن مــساعدك أن يأخــذ شاخــصا رابعــا ويكــرر العمليــة– ٤  الــسابقة عنــد ً
النقطــــة التاليــــة، وعنــــدما تظهــــر متطابقــــة مــــع الــــشواخص الــــسابقة علــــى الــــشعرة 

  .الرأسية، اطلب منه تثبيته
 كــرر العمليــة الــسابقة عنــد كــل النقطتــين بــين األولــى واألخيــرة، لتظهــر كــل – ٥

  .الشواخص كأنها شاخص واحد منطبق عليه الشعرة الرأسية الرئيسة
ً تلـــو اآلخـــر، وثبـــت بـــدال منهـــا أوتـــاد، أو عالمـــات ً ارفـــع الـــشواخص واحـــدا– ٦

  .مؤقتة حسب ما يتطلب العمل
  -:التدريب الرابع

  . بسيطة طوليةعمل ميزانية :الهدف من التدريب
  -:خطوات التدريب

ً، وحــدد عليــه نقطــا، بحيــث )يمكــن التطبيــق فــي أحــد الــشوارع(ً اختــر خطــا – ١
  .زانيمكن رؤية القامة عليها من محطة واحدة للمي

، وجهــز )يفــضل أن تكــون فــي مكــان مــا بــين الــنقط( اختــر محطــة للميــزان – ٢
  .الميزان للعمل

 ضـــع القامـــة علـــى أول نقطـــة ووجـــه التلـــسكوب عليهـــا وســـجل قراءتهـــا فـــي – ٣
  .جدول الميزانية
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 انقــل القامــة علــى الــنقط األخــرى، وخــذ قــراءات القامــة عليهــا، وســجلها فــي – ٤
  .جدولأماكنها الخاصة بها في ال

  . بعد االنتهاء من أخذ القراءات، احسب المناسيب بالطريقة المناسبة إليك– ٥
ً ارســـــم قطاعــــــا تضاريـــــسيا يوضــــــح ســــــطح األرض مـــــن خــــــالل المناســــــيب – ٦

  .والمسافات بين النقط
  -:التدريب الخامس

  . عمل ميزانية طولية مركبة:الهدف من التدريب
  -:خطوات التدريب

 التطبيـــــق فـــــي أحـــــد الـــــشوارع، أو علـــــى ظـــــاهرة ًأيـــــضا يمكـــــن(ً اختـــــر خطـــــا– ١
، علـى أن تكـون تغيـرات سـطح األرض واضـحة، أو يكـون متغيـر )تضاريسية ما

ًاالتجاه، أي يكون مضلعا مفتوحا ً.  
 كــرر الميزانيــة الطوليــة البــسيطة بــين كــل مجموعــة مــن المناســيب، وســجل – ٢

  .قراءات القامة في أماكنها الخاصة
امة علـى نقـط الـدوران بـين الميزانيـات البـسيطة، بحيـث  خذ قراءتين على الق– ٣

  .تكون األولى أمامية للمحطة السابقة، وتكون الثانية خلفية للمحطة التالية
  . بعد االنتهاء من العمل احسب المناسيب، ثم تحقق من صحتها – ٤
ً ارسم قطاعا تضاريسيا لخط الميزانية– ٥ ً.  

  -:التدريب السادس
  .عمل ميزانية شبكية :الهدف من التدريب

  -:خطوات التدريب
، ثـــم )مـــساحة مـــن األرض، داخـــل أو خـــارج حـــدود الجامعـــة( اختـــر منطقـــة – ١

  .قسمها إلى مربعات أو مستطيالت
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يمكن استخدام الشوك، أو ( حدد أركان المربعات أو المستطيالت بعالمات - ٢
  ). ملم٨ سم، وسمك ٣٠ًأن تثبت قطعا حديدية في األرض بطول 

اعمل كروكي لهذه القطعة، وارسم خطوط النقط، وقم بتسميتها من جانبين  - ٣
  ).استخدم األعداد في جانب، واألحرف في جانب عند التسمية(
  .ً جهز جدوال للميزانية لهذه الخطوط– ٤
  . احسب مناسيب كل خط منها باعتباره ميزانية طولية– ٥
طة بمقياس رسم للمنطقة،  بعد االنتهاء من العمل، وقع المناسيب على خري– ٦

  .تسمى لوحة المناسيب
 ارســم منهــا خطــوط الكنتــور للمنطقــة بعــد حــساب المناســيب المتــساوية، ثــم – ٧

  .  انقل خطوط الكنتور إلى خريطة جديدة، تعرف بالخريطة الكنتورية
  

  تمـاريـن
  

أجريـــت ميزانيــة طوليـــة علــى طـــول جــزء مـــن خــط تقـــسيم ميـــاه :  )١( تمــرين 
 – ) ٠.٤٦٥ ( – ٠.٣٣٥ – ) ٣.٢٥٥: ( ت القامــــــــة كالتــــــــاليفكانــــــــت قــــــــراءا

٠.١٢٥  – ٠.٧٥٥  – ١.١٢٥ – ١.٢٨٥ – ) ٢.٩٨٥  ( – ٣.٧٦٥ –  
)٠.٢٥٥  – ) ٣.٦٩٥ ( – ٣.٨٦٥ – ٣.١٢٥ – ٢.٦٦٥ – ) ١.٣٣٥ –   

احـــسب مناســــيب الـــنقط إذا علمــــت أن القـــراءات التــــي . ٣.٩١٥ – ) ٠.٧٣٥( 
ً متــــرا، وأن ٢٥فة بــــين النقطــــة و التــــي تليهــــا بــــين األقــــواس خلفيــــات، وأن المــــسا

  .ً مترا٥٠.٠٠) = ٥(منسوب النقطة رقم 
  

 أجريـــــــت ميزانيـــــــة بهـــــــدف دراســـــــة محـــــــور إحـــــــدى الظـــــــاهرات  :)٢(تمـــــــرين 
  :التضاريسية فكانت قراءات القامة كما يلي

  ٠.٢٤ –٢.٣٨ – ٣.٢٨:     الموضع الثاني٣.٤٦ – ١.٢٣: الموضع األول



 

- ٩٠ -

  ١.٥٦ – ٢.٣٩:     الموضع الرابع٣.٧٨ – ٠.٣٥:الموضع الثالث
ـــنقط إذا علمـــت أن منـــسوب النقطـــة األخيـــرة  م وأن ١٠٠.٠٠احـــسب مناســـيب ال

  .م٤٠.٠٠٠المسافة بين النقطة والتي تليها 
  

 أجريــت ميزانيــة علــى طــول جــزء مــن قــاع وادي، فكانــت قــراءات :) ٣ (تمــرين
  :القامة كما يلي
  ٠.٧٤ – ٣.١٠: لموضع الثاني    ا٣.٢١ –٢.٤٥ – ١.١١: الموضع األول
  ٠.٧٦ – ٢.٥:     الموضع الرابع٣.٣٢ –١.١٢- ٠.٢١:الموضع الثالث

احسب مناسيب النقط بطريقة االرتفاع واالنخفاض إذا علمت أن منسوب النقطة 
  .م٢٠.٠٠م وأن المسافة بين النقطة والتي تليها ٢٥.٠٠األولى 

  

تكمال مصرف ماء، فكانـت  أجريت ميزانية طولية بهدف اس :)٤(تمرين رقم 
ـــــــــالي ـــــــــراءات القامـــــــــة كالت   ( – ٢.٣٨ – ) ٠.٢٥ ( – ٠.١٤ – ) ٣.٢٠: ( ق

٢.٤٣ – ) ١.٨١ (– ٠.٣١ – ٠.٩٥ – ١.٩٣ – ١.٧١ – ) ٣.٤٥ – 
٢.٩٧ – ) ٠.٤٨ ( – ٠.٤١ – ) ٢.٨٢ ( – ٣.٢٣ – ٣.٦٤ .  

احــسب مناســيب الــنقط إذا علمــت أن القــراءات التــي بــين األقــواس خلفيــات، وأن 
ً مترا، وأن منسوب النقطـة قبـل األخيـرة ٣٠.٠٠المسافة بين النقطة و التي تليها 

  .ً مترا٣٠.٠٠= 
  

أجريــــت ميزانيــــة بهــــدف دراســــة خــــصائص منحــــدر، فكانــــت   : )٥( تمــــرين 
ــــــــالي ــــــــراءات القامــــــــة كالت       – ٢.٣٨٠ – ) ٠.٢٥٥ ( – ٠.١٤٥ –  ٣.٢٠٥: ق

 )١.٨١٥  (– ٠.٣١٥  – ٠.٩٥٥  –  ١.٩٣٥  – ١.٧١٥ – )  ٣.٤٥٥ 
 (– ٢.٨٢٥– ٣.٢٣٥ – ٣.٦٤٥ – ٢.٤٣٥  – )٠.٤٨٥ – ) ٠.٤١٥– 

٢.٩٧٥(- ٢.١٢٥ .(  
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القـراءات التـي بـين األقـواس أماميـات، وأن :احسب مناسيب النقط إذا علمـت أن 
) ٨(ً متـرا، وأن منـسوب النقطـة    رقـم ١٥.٠٠المسافة بين النقطة و التي تليها 

  .ً مترا٧٥.٠٠= 
  

أجريت ميزانية طولية على طول جزء من قاع وادي فكانت   :)٦(تمرين رقم 
 ٢.٦٧-   ٠.٨٦-  )٠.٦٢ (- ١.٦٢- ٣.٨٥-)٠.٧١: (قراءات القامة كالتالي

– ٠.٩٢ – ) ٠.١٥ (– ١.١٢  
ً مترا ، ٦٠.٠٠ ) = ٢(احسب مناسيب النقط إذا علمت أن منسوب النقطة رقم 

 ، وأن القـــراءات التـــي بـــين ً متـــرا٢٥.٠٠= وأن المـــسافة بـــين النقطـــة والتـــي تليهـــا
   .األقواس خلفيات

  

 أجريــــــت ميزانيــــــة طوليــــــة بهــــــدف دراســــــة محــــــور ظــــــاهرة  ):٧( تمــــــرين رقــــــم 
  -:جيومورفولوجية ، فكانت قراءات القامة كاآلتي

  ١.٧٣٥ – ٣.٤٦٥:    المحطة الثانية٣.٣٤٥ – ٠.٢٥٥: المحطة األولى
  ٣.٦٢٥ – ٠.٨٤٥:   المحطة الرابعة٣.٧٨٥ – ٠.٥٦٥: المحطة الثالثة

  ٣.٢٤٥- ٠.١١٥:   المحطة السادسة١.١٢٥ – ٢.٩٨٥: المحطة الخامسة
  ٠.٢٣٥ – ٢.٨٢٥: المحطة السابعة

 م، وأن ٥٦.١٢٥احــــسب مناســـــيب الـــــنقط إذا علمــــت أن منـــــسوب آخـــــر نقطـــــة 
ً م، ثــــم ارســــم قطاعــــا يوضــــح ســــطح ١٥.٠٠المــــسافة بــــين النقطــــة والتــــي تليهــــا 

  .األرض على طول خط الميزانية
  

ٍ أجريـت ميزانيـة علـى طـول جـزء مـن قـاع واد جـاف ، فكانـت  ):٨( مرين رقم ت
  :قراءات القامة كاآلتي
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 )٢.٥٦ – ٣.١٢ – ) ٣.٢٤ ( – ٣.٦٥  – ٢.٢٥ –  ١.٢٥ – )  ١.٢٣ 
– ٣.٢٦ ( – ٣.٨٩ – ) ١.٢٦ ( – ٠.١٢ –  ١.٠٦ –  ١.٥٨  – ٢.٠٢ 
 (– ٠.٥٦ – ١.١٣ – ١.٥٦ – ٢.١٢ – ٢.٥٦ – ٣.٠٣ – ) ١.٣٤  ( – 

٣.٥٨.   
احــسب مناســيب الــنقط إذا علمــت أن القــراءات التــي بــين األقــواس خلفيــات، وأن 

 م، وأن المــــسافة بــــين النقطــــة والتــــي تليهــــا ٤٥.١٢ ) ٥( منــــسوب النقطــــة رقــــم 
  .ً م ، ثم ارسم قطاعا يوضح سطح األرض٢٠.٠٠
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  الفصل الثالث
  بعض مشاريع الحفر والردم 

  -:Longitudinal Projectionsالمشاريع الطولية: ًأوال
    تتعـــدد المـــشاريع الطوليـــة التـــي تـــستخدم فيهـــا الميزانيـــات، فمنهـــا مـــا يخـــص 
الطرق، ومنها مـا يخـص تـرع ميـاه الـري، ومنهـا مـا يخـص مـصارف ميـاه الـري، 
ًومشاريع تصريف مياه المجاري، ومـن هـذه المـشاريع مـا يكـون عرضـه محـدودا، 

ًومنهـــا مـــا يكــــون لـــه اتـــساعا عرضــــيا، لـــذلك ن حتـــاج فيهــــا إلـــى إجـــراء ميزانيــــات ً
  .عرضية مع الميزانيات الطولية ، ومنها ال يحتاج إليها

   تمر مثل هذه المشاريع بعدد من الخطوات، منها القانونية، و اإلدارية، ومنها 
ما يخص العمل المكتبي والتحـضيرات للعمـل، ومنهـا مـا يخـص الجهـات المنفـذة 

المراحـــل الهامـــة فيهـــا، إذ يترتـــب عليـــه للمـــشروع، ويكـــون العمـــل المـــساحي أحـــد 
إجراء القياسات، وعمل الحسابات، والتحضير للعمل، وال ينتهي العمل المساحي 
ًعنـــد ذلـــك، فالمـــساح بميزانـــه يكـــون حاضـــرا خـــالل فتـــرة العمـــل لوضـــع عالمـــات 
المناسـيب لمنفـذي المــشروع، ثـم لفحــص المناسـيب بعـد التنفيــذ، إذ أن الخطـأ فــي 

  .سد المشروعسنتيمترات قد يف
   وتعتمـــد هـــذه المـــشاريع علـــى الميزانيـــات الطوليـــة ، منهـــا الميزانيـــات البـــسيطة 
ـــى طبيعـــة ســـطح  ـــى طـــول المـــشروع أو قـــصره، وعل ـــك عل والمركبـــة، ويتوقـــف ذل

وحتــى . األرض مـا بـين ارتفــاع وانخفـاض، أو إلـى نــواح فنيـة تظهـر أثنــاء العمـل
يب في جداولها الخاصة، ويكون ًيكون العمل متقنا يجب وضع القراءات والمناس

لها سجل، يحتوي إضـافة إلـى المناسـيب علـى معلومـات تخـص الجهـات المالكـة 
والمـــصممة والمنفـــذة للمـــشروع، إضـــافة لـــبعض البيانـــات عـــن حالـــة الجـــو واليـــوم 

  .والتاريخ، والمساح المنفذ ، إلى غير ذلك
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  -:خطوات العمل المساحي
  -:الية   يأخذ العمل المساحي الخطوات الت

  -:العمل الميداني: ًأوال
ً     يبدأ العمل الميداني بعـد التعـرف علـى مواصـفات المـشروع، المجهـزة مـسبقا 
للعمــل، ويــتم التعــرف عليــه مــن خــالل المواصــفات المكتوبــة، والخــرائط المتــوفرة، 

وينقــسم . والتعــرف علــى إمكانيــة العمــل، والعقبــات المتوقــع مواجهتهــا أثنــاء العمــل
  :يداني إلىالعمل الم

  -: مرحلة االستكشاف- ١
    تــتم هــذه المرحلــة بالــذهاب إلــى منطقــة المــشروع للتعــرف عليهــا، مــن حيــث 
تغيـــــرات الـــــسطح، والمـــــشاريع المقامـــــة عليهـــــا، ثـــــم دراســـــة أفـــــضل الـــــسبل لعمـــــل 
القياسات الميدانيـة بـاألجهزة المـساحية، واألدوات المتـوفرة، كمـا يـتم فيهـا مطابقـة 

 مــــع المكتوبــــة مــــع األرضــــية، إضــــافة إلــــى ذلــــك فإنــــه يــــتم مواصــــفات المــــشروع
ًاستئجار مبن أو بناء غرفة في منطقة المشروع، بهدف وضـع المكاتـب، وأدوات 
العمـــل، ولالســـتخدامات الشخـــصية للعمـــال، والمهندســـين، أمـــا إذا كـــان المـــشروع 

ًقريبا من مبني للبلدية مثال فيمكن استخدام مرافق المبنى لذلك ً .  
  -):المسح(ة القياس  مرحل– ٢

  :     يتم في مرحلة المسح اآلتي
 عمل ميزانية طولية على طول خط المشروع لحساب المناسـيب علـى نقـاط –١ 

ًحــــــددت المــــــسافات بينهــــــا وفقــــــا لمواصــــــفات المــــــشروع،و حــــــسب طبيعــــــة أرض 
و . المشروع، ثم توضع المـسافات والمناسـيب فـي جـدول مـع رمـز أو رقـم النقـاط

ع ، مشاريع الصرف الصحي، وشق قنوات الري والـصرف، إلـى من هذه المشاري
  .غير ذلك
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ً عمــل الميزانيــات العرضــية والتــي تتعامــد غالبــا مــع خــط المــشروع، وتحــدد – ٢
ٕخطوطهــــا، وجــــداولها، واذا كــــان المــــشروع متــــسع المــــساحة، تجــــرى لــــه ميزانيــــة 

  .شبكية
  -:مرحلة الرسم: ًنياثا

  :   يتم فيها اآلتي
، )الرئيـــسية( ضاريـــسي طـــولي مـــن جـــدول الميزانيـــة الطوليـــة  يرســـم قطـــاع ت– ١

يبــين تغيــرات ســطح األرض علــى طــول خــط المــشروع، يجــب مراعــاة الدقــة فــي 
، حتـــى )١( )١٠ال تزيـــد عـــن    ( الرســـم، والمحافظـــة علـــى نـــسبة مبالغـــة قليلـــة 

  .يكون القطاع الناتج أقرب إلى الشكل الحقيقي لسطح األرض، أو مشابه له
 القطاعــات التضاريــسية العرضــية للمــشروع، وتــسمى أو تــرقم ، حتــى  ترســم– ٢

  .يتم التعرف عليها بسهولة
 يرســم خــط المــشروع علــى القطــاع التــضاريس الطــولي أو علــى القطاعــات – ٣

ـــف، كمـــا يفـــضل كتابـــة مناســـيب  العرضـــية، ويميـــز عنهـــا بلـــون أو بـــسمك مختل
يـــسي الـــسابق رســـمه المـــشروع علـــى نقطـــه فـــي القطـــاع، ويعامـــل القطـــاع التضار

  .بالمثل
ً يرسم خط التسوية السطحية أيضا، بناء على مواصفات المشروع المحددة، – ٤ ً

  .وبما يتناسب مع المشاريع المجاورة
  -:الحسابات: ًثالثا

    يــتم عمــل الحــسابات مــن واقــع العمــل المــساحي وبمــا يتناســب مــع مواصــفات 
  :المشروع

                                                 
 تعــرف نــسبة المبالغــة بأنهــا مقــدار التــشويه فــي شــكل القطــاع النــاتج مــن الرســم عــن - 1

علـــى ) مقيــاس المــسافات(الــشكل الحقيقــي لــه، وتحــسب بقــسمة مقيـــاس رســم الخريطــة 
  )مقياس المناسيب ( المقياس الرأسي 
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ومنــه ومــن .  الطوليــة والعرضــية تحــسب مناســيب ســطح األرض للقطاعــات– ١
  .المسافات بين نقط المناسيب يرسم القطاع الطولي للمشروع

ً تحــسب مناســيب خــط اإلنــشاء حــسب الميــل أو الميــول المعــدة مــسبقا، وبمــا – ٢
وتوضــع . يتناســب مــع المــشاريع المجــاورة، حيــث يــتم ربطهــا مــع بعــضها الــبعض

  .اصفاتهذه المناسيب في خانة خصصت لها في جدول المو
 تحسب أعماق الحفر وارتفاعات الردم عند كل نقطة من نقط     المـشروع – ٣

، وتوضــع فــي جــداولها، ويفــضل كتابتهــا عنــد نقطهــا علــى القطاعــات الخاصــة 
  :هذا وتحسب أعماق الحفر أو ارتفاعات الردم كاآلتي. بها

  . منسوب اإلنشاء± النقطةمنسوب = عمق الحفر أو ارتفاع الردم 
 لها  خصصت)خاليا (توضع أعماق الحفر أو ارتفاعات الردم في خاناتهذا، و

  .في جدول المواصفات
ً تحسب مناسيب التسوية السطحية، إما أفقيا أو بميـل حـدد مـسبقا– ٤ وتوضـع . ً

  .المخصصة لها في جدول المواصفات) الخلية(ًأيضا في الخانة 
ـــين معـــا– ٥ ـــات الـــردم أو االثن ـــات الحفـــر أو كمي ـــا لمواصـــفات ً تحـــسب كمي ً وفق

ًالمشروع الفنية،  هذا، ويشمل عرض الحفر، العرض الفعلـي للمـشروع ، مـضافا 
إليه مسافة جانبية من الجانبين تخصص لحركة العمال، أو ألدوات العمل علـى 
ًجانبي المشروع، ويجب مالحظة أن عرض المـشروع قـد يكـون واحـدا مـن أعلـى 

 وتحــسب كميــات الحفــر أو الــردم .وأســفل، أو قــد يكــون علــى شــكل شــبه منحــرف
  :كاآلتي

                      ١   
  عمق الحفر + عمق الحفر عند أول نقطة { ن ×ـــ = المساحة الجانبية -أ 

                      ٢  
  }) مجموع أعماق الحفر عند النقط الواقعة بينهما (٢+ نقطة  عند آخر                 

  

                         ١  
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  }                  )١_ نع  + ....... ٣ع + ٢ع  ( ٢ + نع  + ١ع{ ن×ـــ = المساحة الجانبيةأو 
                         ٢  

  -: تحسب كمية الحفر أو الردم كالتالي–ب 
  .العرض الكلي للمشروع× المساحة الجانبية = كمية الحفر أو الردم 

روع على شكل شبه منحـرف، أي الجوانـب    أما إذا كان المقطع العرضي للمش
مائلــة، بمعنــى أن عــرض المــشروع مــن أعلــى أكبــر مــن عرضــه مــن أســفل، فــإن 

  :الحجم الكلي للحفر أو الردم تحدد على النحو اآلتي
                ١   

   +         مساحة آخر مقطع+ مساحة أول مقطع { ن ×ـــ = حجم الحفر
                ٢  

  }) مجموع مساحات  المقاطع عند النقط الواقعة بينهما (٢                      
                   ١  

  }                  )١_ نس  + ..... ٣س + ٢س  ( ٢ + نس  + ١س{ ن×ـــ = حجم الحفرأو 

                   ٢  
ويجــــب مراعــــاة أن مــــساحة كــــل مقطــــع منهــــا علــــى شــــكل شــــبه منحــــرف، فيــــه 

متوازيتــان تمــثالن عــرض المــشروع مــن أعلــى ومــن أســفل، وارتفاعــه القاعــدتان ال
  .ارتفاع المشروع بين العرضين

    وعند حساب كميات الحفر والردم قد يقسم المشروع إلى أجزاء، وتحسب قـيم 
كل جزء منفصلة، بمعنى أننا نحـسب المـساحات الجانبيـة بمـا يتـوفر مـن بيانـات 

ر أننـــا قـــد نـــستخدم لحـــساب المـــساحة بمعنـــى آخـــ.عـــن الـــشكل الجـــانبي للمـــشروع
ًالجانبيـــة قـــوانين المثلثـــات وغيرهـــا، إال أنـــه غالبـــا مـــا تـــستخدم القـــوانين الخاصـــة 

  .بأشباه المنحرفات
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    كذلك يجب مراعاة أن كمية الردم المعادة بعد انتهاء المشروع أقل مـن كميـة 
كيبـه مـن الحفر التي أخرجت، ويعود ذلك إلـى أننـا نخـصم حجـم المـشروع بعـد تر

  .الحجم الكلي للحفر
  

  -:جانب تطبيقي
  -:   حتى يتم فهم الجانب التطبيقي لما سبق ، يتم شرح المثال التالي

  -:مثال للشرح
  :أن المسافات والمناسيب ألحد المشاريع كاآلتي ) ٥(   يوضح جدول رقم 

  

  .المناسيب والمسافات ألحد المشاريع الطولية ): ٥( جدول رقم 

  المناسيب  فةالمسا  النقط
٣١.٢٢  ٠٠.٠٠  ١  
٣٢.٤١  ٢٠.٠٠  ٢  
٣١.٨٩  ٤٠.٠٠  ٣  
٣٢.٨١  ٦٠.٠٠  ٤  
٣٣.٠٦  ٨٠.٠٠  ٥  
٣٣.١٨  ١٠٠.٠٠  ٦  
٣٢.٩٧  ١٢٠.٠٠  ٧  
٣٢.٥٧  ١٤٠.٠٠  ٨  

  

ـــوب ـــه المختلفـــة ارســـم: المطل ســـطح األرض وخـــط اإلنـــشاء (  المـــشروع بقطاعات
ت أن خــط ميــل ، ثــم احــسب كميــة الحفــر أو الــردم، إذا علمــ)والتــسوية الــسطحية

 ، وأن منــسوب ٢٠٠ : ١ )  ٨( إلــى نقطــة رقــم  ) ١( المــشروع مــن نقطــة رقــم 
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 م، ومنــسوب التــسوية الــسطحية عنــد ٣٠.٠٠خــط اإلنــشاء عنــد النقطــة األولــى 
، هــــذا، وقــــد خــــصص ٤٠٠ : ١ً متــــرا ، وبميــــل مقــــداره ٣١.٠٠النقطــــة األولــــى 

  م، وأن  ١.٥٠المـــشروع لعمـــل مـــصرف مطــــر علـــى شـــكل أســـطواني قطــــره   
كذلك احسب كميات الردم بعد . لكل جانب)  م٠.٢٥(المسافة الجانبية للعمل   

  .انتهاء المشروع
  
  

  -:خطوات الحل
ويبـين شـكل رقـم .  يرسم القطاع الطولي اعتمادا علـى المـسافات والمناسـيب– ١
  .هذا القطاع  ) ٣٩( 

  .قطاع طولي للمشروع  ): ٣٩(  شكل رقم 

قطاع تضاريسي للمشروع

31.22

32.57

32.97
33.18

33.06
32.81

31.89

32.41

30

30.5
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31.5
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32.5

33

33.5
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خط اإلنشاء، اعتمادا على مقدار الميل ومنسوب اإلنشاء  تحسب مناسيب – ٢
 م ٠٠.١٠عند أول نقطة، وحسب المعطيات فإن منسوب خط اإلنشاء ينقص 

   ).٨( لكل نقطة نحو النقطة رقم 
.  يرســـم خـــط اإلنـــشاء علـــى نفـــس القطـــاع الـــسابق الموضـــح لـــسطح األرض– ٣

ضاريـــــسي        منــــسوب خـــــط اإلنـــــشاء مــــع القطـــــاع الت ) ٤٠( ويوضــــح شـــــكل رقـــــم 
  ).السابق( 

  .منسوب خط اإلنشاء للمشروع): ٤٠(شكل رقم 
قطاع تضاريسي للمشروع وخط ا#نشاء

31.22

32.57
32.97 33.18 33.06 32.81

31.89
32.41

30

29.3 29.4
29.5 29.6 29.7

29.8 29.9

27

28

29

30

31

32

33

34

020406080100120140 المسافة بالمتر

تر
م    

  
  

  .منظر تجسيمي لخط اإلنشاء ): ٤١(شكل رقم 
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020406080100120140

31.22
32.4131.89

32.81
33.0633.1832.97

32.57

3029.929.829.729.6
29.5

29.429.3

27

28

29

30

31

32

33

34

تر
م

المسافة بالمتر

قطاع تضاريسي للمشروع وخط ا#نشاء

  

 توضــع فــي الجــدول مناســيب خــط اإلنــشاء، وأعمــاق الحفــر، أو ارتفاعــات – ٤
الـردم، الحـظ أنـه فـي هـذا التمـرين ال يوجــد ردم، لـذلك لـم نـضف خانـة للـردم فــي 

  .الجدول
  -: نحسب كمية الحفر كالتالي– ٥

                      ١  
  }                  )١_ نع  + ....... ٣ع + ٢ع  ( ٢ + نع  + ١ع{ ن×ـــ = المساحة الجانبية

                      ٢  
                      ١  

   })٣.٨٦ + .... ٢.٠٩+ ٢.٥١ (٢+ ٣.٥٧ + ١.٢٢{ ٢٠×ـــ = المساحة الجانبية
                      ٢  

  ٢ م١٩٨.٢) = ١٥.٠٣ + ٤.٧٩( ×١٠= المساحة الجانبية
  .عرض المشروع× المساحة الجانبية = حجم الحفر 
   ٢.٠٠ × ١٩٨.٢= حجم الحفر 

  ٣ م٣٩٦.٤             = 
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ال تعاد كـل هـذه الكميـة مـن الحفـر مـرة أخـرى للـردم فـوق المـشروع، إذ : مالحظة
ًزا، وبذلك فإن الكميـة المعـادة هـي الفـرق بـين كميتـي الحفـر أن المشروع يأخذ حي

  -:وحجم المشروع، كالتالي
  .طول المشروع × ٢نق×ط= حجم المشروع الفعلي 

نـصف = أن مقطع المشروع اسطواني، و  ط هي النـسبة التقريبيـة، ونـق : حيث
  .مساحة مقطع المشروع = ٢قطر مقطع المشروع الدائري، ط نق

  .طول المشروع× مساحة مقطعه العرضي = علي حجم المشروع الف
  ١٤٠.٠٠ × ٢ )٠.٧٥( ×ط= حجم المشروع الفعلي 

  ٣ م٢٤٧.٤                        = 
  ٣ م١٤٩  = ٢٤٧.٤ - ٣٩٦.٤= كمية الردم المعادة 

( مواصـفات المـشروع، كمـا يبـين شـكل رقـم   ) ٦(     هذا، ويبـين الجـدول رقـم 
  .وع من الداخلالمقطع الجانبي للمشر ) ٤٢

  .مواصفات المشروع ): ٦( جدول رقم 
منسوب  )م ( المنسوب  )م (المسافة  النقطة

 اإلنشاء م

عمق الحفر 
 م

منسوب التسوية 
  السطحية

٣١.٠٠ ١.٢٢ ٣٠.٠٠ ٣١.٢٢ ٠٠.٠٠  ١  
٣٠.٩٥ ٢.٥١ ٢٩.٩٠ ٣٢.٤١ ٢٠.٠٠ ٢  
٣٠.٩٠ ٢.٠٩ ٢٩.٨٠ ٣١.٨٩ ٤٠.٠٠ ٣  
٣٠.٨٥ ٣.١١ ٢٩.٧٠ ٣٢.٨١ ٦٠.٠٠ ٤  
٣٠.٨٠ ٣.٤٦ ٢٩.٦٠ ٣٣.٠٦ ٨٠.٠٠  ٥  
٣٠.٧٥ ٣.٨٦ ٢٩.٥٠ ٣٣.١٨ ١٠٠.٠٠ ٦  
٣٠.٧٠ ٣.٥٧ ٢٩.٤٠ ٣٢.٩٧ ١٢٠.٠٠ ٧  
٣٠.٦٥  ٢٩.٣٠ ٣٢.٥٧ ١٤٠.٠٠  ٨ 
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  .شكل جانبي توضيحي للمشروع): ٤٢( شكل رقم 

020406080100
120140

27

28

29

30

31

32

33

34

  
  -:مقاطع عرضية توضيحية

 بـــــصورة  بعـــــض المـــــشاريع )٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣(  أرقـــــام  توضـــــح األشـــــكال     
ًتوضيحية، علمـا بـأن القطـاع العرضـي لهـا يختلـف مـن مـشروع إلـى أخـر حـسب 
المواصــــفات الفنيــــة لــــه ، أو حــــسب مــــا تمليــــه الظــــاهرة التــــي أنــــشئ مــــن أجلهــــا 

  .المشروع

  نموذج لترعة مياه مقطعها شبه منحرف ): ٤٣( شكل رقم 
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  نموذج لمشروع اسطواني الشكل) : ٤٤( شكل رقم 

  
  .نموذج لمشروع مقطعه مستطيل الشكل ): ٤٥ (شكل رقم 
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  -:تمــاريــن

  - ) :١( تمرين 
جدول . المسافات والمناسيب على طول أحد المشاريع ) ٧( يوضح جدول رقم 

  .تمرين أول على الحفر والردم للمشاريع الطولية ): ٧( رقم 

 بيانات المشروع المنسوب م المسافة م

 ١٨.٢٣٥ )أ . ( 

١٩.٤٨٥ ٢٠.٠٠ 

٢٠.٥٩٥ ٤٠.٠٠ 

٢١.٦٢٥ ٦٠.٠٠ 

٢٠.١٧٥ ٨٠.٠٠ 

١٩.٧٦٥ ١٠٠.٠٠ 

 ١٩.١٢٥ )ب  ( ١٢٠.٠٠

١٨.٦٨٥ ١٤٠.٠٠ 

١٨.١٢٥ ١٦٠.٠٠ 

١٩.٦٧٥ ١٨٠.٠٠ 

 ٢١.٩٨٥ )ج (٢٠٠.٠٠

  . م١.٢٠= فر عند أول نقطة  عمق الح– ١
 المــشروع مخــصص لمــصرف ميــاه مطــر، عرضــه – ٢

 م، ٠،٢٠ م، سـمك الجـدار الجـانبي ٢.٠٠من الـداخل 
  . م ٠.٣٠الفراغ الجانبي لزوم العمل 

 ألســـفل، ومـــن ب ٢٠٠ : ١ الميــل مـــن أ إلـــى ب – ٣
   .١٠٠ : ١إلى ج 

   من إ إلى ج١٠٠ : ١ ميل التسوية السطحية – ٤
  : المطلوب 

ً ارســــم قطاعــــا يوضــــح ســــطح األرض، ثــــم ارســــم – ١
  .قطاع المشروع، وقطاع التسوية السطحية

  . احسب كمي الحفر أو الردم الناتجة– ٢
 . المشروع احسب كمية الردم المعادة بعد تنفيذ– ٣
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  - ):٢(تمرين 
ـــــم  ـــــين الجـــــدول رق ـــــصرف  ) ٨( يب المـــــسافات والمناســـــيب لمـــــشروع خـــــصص لل

  .الصحي، مع مالحظة أن المسافات والمناسيب بالمتر
  . على الحفر والردم للمشاريع الطوليةٍثانتمرين  ): ٨( جدول رقم 

 بيانات المشروع المناسيب افاتالمس

 ٣٧.٠٥٥ )أ . ( 
٣٨.٢٤٥ ٢٥.٠٠ 
٣٦.٥٧٥ ٥٠.٠٠ 
٣٥.١٢٥ ٧٥.٠٠ 

٣٦.٤٨٥ ١٠٠.٠٠ 
٣٧.٢٦٥ ١٢٥.٠٠ 
٣٨.١٨٥ ١٥٠.٠٠ 
٣٩.٢٩٥ ١٧٥.٠٠ 
٣٨.٢٧٥ ٢٠٠.٠٠ 
٣٦.٣٨٥ ٢٢٥.٠٠ 
٣٥.٠٨٥ ٢٥٠.٠٠ 
٣٦.٦٢٥ ٢٧٥.٠٠ 
٣٧.٤٣٥ ٣٠٠.٠٠ 
٣٧.٧٧٥ ٣٢٥.٠٠ 

 ٣٨.٢٨٥ )ب(٣٥٠.٠٠

  . م١.٥٠=  عمق الحفر عند نقطة أ – ١
ـــداخل – ٢  م، وســـمك ٠.٥٠ قطـــر الماســـورة مـــن ال

  . م ٠.٠٥= جدارها 
 م لكـــل ٠.٢٥ المـــسافة الجانبيـــة لـــزوم العمـــل – ٣

  .جانب
  ٣٠٠ : ١=  ميل المشروع من أ إلى ب – ٤
 : ١ذ المشروع  ميل التسوية السطحية بعد تنفي– ٥

  . من أ إلى ب١٠٠
  : المطلوب 

ً ارسم قطاعا يوضح سطح األرض، ثم ارسم – ١
  .قطاع المشروع، وقطاع التسوية السطحية

  . احسب كمي الحفر أو الردم الناتجة– ٢
 . احسب كمية الردم المعادة بعد تنفيذ المشروع– ٣

  - ):٣( تمرين 
  عند عمل جزء من قناة ري وضـعت المـسافات والمناسـيب علـى طـول محورهـا 

   ).٩(  رقم في جدول
  . على الحفر والردم للمشاريع الطوليةثالثتمرين  ): ٩( جدول رقم 

 االرتفاع العرض من أسفل العرض من أعلى منسوب السطح المسافة

 ٣.٠٠ ٣.٠٠ ٤.٠٠ ٤٥.٢٦٥ )أ . ( 
٢.٩٩ ٢.٩٨ ٣.٩٨ ٤٤.٩١٥ ٣٠.٠٠ 
٢.٩٨ ٢.٩٦ ٣.٩٦ ٤٤.٧٢٥ ٦٠.٠٠ 
٢.٩٧ ٢.٩٤ ٣.٩٤ ٤٣.٦٢٥ ٩٠.٠٠ 
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٢.٩٦ ٢.٩٢ ٣.٩٢ ٤٤.٢١٥ ١٢٠.٠٠ 
٢.٩٥ ٢.٩٠ ٣.٩٠ ٤٤.٠٥٥ ١٥٠.٠٠ 
٢.٩٤ ٢.٨٨ ٣.٨٨ ٤٣.٢٢٥ ١٨٠.٠٠ 
٢.٩٣ ٢.٨٦ ٣.٨٦ ٤٣.٨٨٥ ٢١٠.٠٠ 
٢.٩٢ ٢.٨٤ ٣.٨٤ ٤٤.٧٨٥ ٢٤٠.٠٠ 
٢.٩١ ٢.٨٢ ٣.٨٢ ٤٤.٩٠٠ ٢٧٠.٠٠ 
٢.٩٠ ٢.٨٠ ٣.٨٠ ٤٥.٠١٥ ٣٠٠.٠٠ 
٢.٨٩ ٢.٧٨ ٣.٧٨ ٤٥.٦١٥ ٣٣٠.٠٠ 
٢.٨٨ ٢.٧٦ ٣،٧٦ ٤٤.٩٢٥ ٣٦٠.٠٠ 
٢.٨٧ ٢.٧٤ ٣.٧٤ ٤٤.٣٣٥ ٣٩٠.٠٠ 
٢.٨٦ ٢.٧٢ ٣.٧٢ ٤٤.١١٥ ٤٢٠.٠٠ 

 ٢.٨٥ ٢.٧٠ ٣.٧٠ ٤٣.٧٨٥ )ب( ٤٥٠.٠٠

   -:مالحظات
 سـمك الجـدار الخـارجي للقنـاة – ٢.  وارتفاعها مقاس مـن الـداخلعرض القناة – ١

 ميـــل – ٤.  القنـــاة مفتوحـــة مـــن أعلـــى– ٣.  م للقـــاع٠.٤٠ م لكـــل جانـــب، ٠.٣٠
   .١٠٠٠ : ١من أ إلى ب القاع 

 ارسم على نفس القطاع – ٢. ً ارسم قطاعا يوضح سطح األرض– ١ -:المطلوب
  . احسب كمية الحفر أو الردم – ٣. ًقطاعا يوضح قاع المشروع

  -:Levelling Lands  األراضيتسوية: ًثانيا
 تــــسوية األراضــــي بهــــدف اســــتغاللها ألحــــد المــــشاريع،       يقــــصد باالستــــصالح

للمشاريع المختلفة على الميزانيات الـشبكية ) تسويتها(استصالح األراضي يعتمد 
للمنطقـــة، بمعنـــى أن المرحلـــة األولـــى فـــي بـــدء العمـــل إمـــا الحـــصول علـــى لوحـــة 

، أو تحــــسب )ًعملــــت مــــسبقا مــــن جهــــة رســــمية معتــــرف بهــــا( مناســــيب حقيقيــــة 
  . والوقتًالمناسيب ميدانيا باستخدام األجهزة، ويحتاج هذا العمل بعض الجهد

  -:أنواع االستصالح والتسوية
  :ً  تأخذ التسوية أشكاال مختلفة منها
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 وتكـــون فيهـــا كـــل المناســـيب متـــساوية بعـــد تـــسويتها، ومـــن : تـــسوية أفقيـــة– ١
  .أمثلتها مالعب كرة القدم، وغيرها

 وتــــتم فــــي المــــشاريع التــــي تــــصرف مياههــــا : تــــسوية بميــــل لجانــــب واحــــد– ٢
  .نالسطحية في اتجاه جانب معي

 وتــتم فــي المــشاريع التــي يكــون : تــسوية بميــل مــن الوســط نحــو جــانبين– ٣
  .تصريف المياه السطحية من الوسط نحو الجانبين

 وتـتم فـي المـشاريع التـي يكـون تـصريف : تسوية مـن جـانبين نحـو الوسـط– ٤
  .المياه السطحية فيها من جانبين نحو الوسط

لمــشاريع التــي يكــون فيهـــا وتــتم فــي ا:  تــسوية مــن الوســط نحــو الجوانـــب– ٥
  .تصريف المياه السطحية من الوسط نحو الجوانب األربعة

 وتـتم فـي المـشاريع التـي يكـون تـصريف : تسوية من الجوانب نحـو الوسـط– ٦
  .المياه فيها من الجوانب نحو الوسط

   -:مشاريع تحتاج إلى استصالح
منهـــا مـــشاريع    تكثـــر المـــشاريع التـــي تحتـــاج إلـــى تـــسوية أو استـــصالح، نـــذكر 

ًاالستصالح الزراعية، وغالبا ما تحتـاج إلـى ميـل نحـو جهـة أو أكثـر، والمـشاريع 
ًاإلسكانية والصناعية والتجارية وتحتاج إلى ميل أيضا، والمشاريع   الرياضـية ، 
ًمنها ما يحتاج إلى ميل، ومنها تسوى أفقيا، أما في حـال الطـرق فتكـون التـسوية  ُ

  .ًبميل نحو الجانبين غالبا
   -:خطوات التسوية

  -:التسوية األفقية: ًأوال
  :ً  تتم تسوية األراضي أفقيا حسب الخطوات اآلتية
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ً، يفضل أن تكون بالمتر المربع مثال، وعادة ما يتم مساحة المنطقة تحسب  -١
الحصول على مساحة المنطقة من الدوائر الرسـمية، إال أنـه يـتم قياسـها فـي 

 .الميدان مرة أخرى للتأكد منها

ًمناسيب سطح األرض، بناء على لوحة المناسيب، وجدول  ط يحسب متوس- ٢
  : ويحسب كالتالي المناسيب التي فرغ منها،

  

   = متوسط مناسيب سطح األرض 
  

ـــردم عنـــد كـــل منـــسوب بالنـــسبة لمتوســـط -٣ ـــاع ال  يحـــسب عمـــق الحفـــر أو ارتف
 اســيب، وذلــك بإيجــاد الفــرق بــين منــسوب ســطح األرض ومتوســط المنالمناســيب،

  -:اآلتيويمكن توضيح ذلك في 
 عند النقطة ه يكون أعلى من متوسط المناسيب، فإنالنقطةإذا كان منسوب  -أ 

  : ويكون،حفر
  . المناسيب متوسط –منسوب النقطة = عمق الحفر  

 عنــد ه يكــون مــن متوســط المناســيب، فإنــل أقــالنقطــةأمــا إذا كــان منــسوب  -ب 
  ، ويكونالنقطة ردم

  . منسوب النقطة–متوسط المناسيب  = ارتفاع الردم
   وبعــد االنتهــاء مــن حــساب أعمــاق الحفــر ، وارتفاعــات الــردم، يــتم عمــل لوحــة 
جديدة لنقط المناسيب، ويوضع بجانب كل منـسوب قيمـة الحفـر أو ارتفـاع الـردم 

  . ًبدال من المناسيب
  .، خاص بها الردم في جدول وارتفاعاتوضع أعماق الحفر ت - ٤
  :كاآلتي متوسط كل من عمق الحفر وارتفاع الردم  يحسب-٥
  

                                = متوسط عمق الحفر

  مجموع المناسيب

  عدد المناسيب

  مجموع أعماق الحفر

   الحفر طمجموع عدد نق
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    =متوسط ارتفاع الردم، 
  

ً   هذا، وتوضع عالمات على األرض على كل نقطـة، وتحديـدا بجـوار نقـط الـردم، 
ر فيـتم كما توضع إشارات حمراء عليها، لتوضيح مناسـيب الـردم، أمـا فـي نقـط الحفـ

قياس المناسيب باستمرار الحفر، ، كذلك توضع أعماق الحفر وارتفاعات الردم فـي 
  .الجدول الخاص بها

   : كاآلتي تحسب مساحة منطقة الحفر ومساحة منطقة الردم-٦
  

   الكلية المساحة×          =  مساحة منطقة الحفر -أ
  

      

   الكليةالمساحة×         =  مساحة منطقة الردم -ب
  

ب العلــم أن المــساحة المحــسوبة بهــذه الطريقــة تقريبيــة إلــى حــد مــا ألنهــا    ويجــ
ٕتتجاهـــل الحـــد الفاصـــل بـــين الحفـــر والـــردم، واذا أريـــد حـــساب المـــساحة الحقيقيـــة 

  .يجب تحديد خط الصفر الذي يفصل بين منطقة الحفر ومنطقة الردم
   : كاآلتي)٣م(يحسب حجم الحفر وحجم الردم -٧
  .الحفرمتوسط عمق × فر مساحة الح= حجم الحفر   - أ

  .متوسط ارتفاع الردم× مساحة الردم  = حجم الردم  - ب
  :كالتالي) ٣م( يحسب متوسط حجم التسوية -٨
  

  =متوسط حجم التسوية  
  

  ):٣م( التسوية للدونم أو الفدان م يحسب متوسط حج-٩
  

  =  التسوية للدونم ممتوسط حج

  مجموع ارتفاعات الردم

  مجموع عدد نقط الردم

  مجموع عدد نقط الحفر

  مجموع عدد النقط
  مجموع عدد نقط الردم

  لنقطمجموع عدد ا

  حجم الردم+ حجم الحفر 

٢  

  متوسط حجم التسوية

  المساحة
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  -:تمرين للتطبيق

ً، قطعـة أرض أريـد تـسويتها أفقيـا،  )٤٦( قـم  لوحة المناسـيب، شـكل ر   توضح
ادرس المناســــيب، ثــــم اعمــــل التــــسوية، واحــــسب كميــــات الحفــــر والــــردم، وحــــدد 

ً متــرا والمــسافة الهامــشية ٢٠.٠٠ًعلمــا بــأن المــسافة بــين كــل نقطتــين . مناطقهــا
  .ً مترا٥.٠٠

  .لوحة مناسيب حقيقية): ٤٦(شكل رقم 
G F   E   D   C   B   A    

.٢٠.٦١.  ٢١.٥٢ .  ٢٢.٤١ .  ٢٢.٦٠ .  ٢٢.٧٥ .  ٢٣.٠٥ .  ٢٣.٤٠  
١  

. ٢٠.٧٢ .  ٢١.٦٤ .  ٢٢.٥٧ .  ٢٢.٩٢ .  ٢٣.١٣ .  ٢٣.٠١ .  ٢٣.٨٢  
٢  

. ٢٠.٩١ .  ٢٢.٠٩ .  ٢٢.٨٢ .  ٢٣.١١ .  ٢٣.٨٩ .  ٢٣.١٧ .  ٢٤.٨٩  
٣  

. ٢١.١٣ .  ٢٢.٦٩ .  ٢٢.٠٧ .  ٢٣.٨٤ .  ٢٣.٣١ .  ٢٣.٨١ .  ٢٤.٠٦  
٤  

. ٢٢.٩٤ .  ٢٢.٢١ .  ٢٣.٣٩ .  ٢٣.٢٤ .  ٢٣.٩٨ .  ٢٣.٧٧ .  ٢٤.١٩  
٥  

. ٢٤.٧٨ .  ٢٤.٢٨ .  ٢٥.٠٩ .  ٢٤.٦٣ .  ٢٤.٣٧ .  ٢٤.٠٢ .  ٢٤.٧١  
٦  
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. ٢٥.٤٩ .  ٢٥.٩١ .  ٢٥.١١ .  ٢٤.٦٦ .  ٢٤.١٧ .  ٢٤.٠٢ .  ٢٣.٥٩  
٧  

  :مالحظة
 ، وعلـى الطالـب ١٠٠٠ : ١ اللوحة كروكـي للمنطقـة، ومقيـاس الرسـم األصـلي 

  .إعادة رسم اللوحة بمقياس رسمها األصلي
 بمحــورين، اســتخدمت فــي الحــظ علــى لوحــة المناســيب أنــه تــم تــسمية الــنقط     

وأنــه تــم كتابــة المناســيب . األول األحــرف ، واســتخدم التــرقيم فــي المحــور الثــاني
ً النقط، والحظ أيضا أنه تمت كتابة المناسيب على جانب واحد بجوار كل بجوار
ًويبـــدوا أيـــضا أن نقـــط المناســـيب تكـــون أركـــان مربعـــات أو مـــستطيالت ، . الـــنقط

بمعنــى أن لوحــة المناســيب الــسابقة هــي نتــاج لميزانيــة شــبكية أجريــت للمنطقــة، 
رنـة، بمعنـي أنـه ويجب مالحظة موقع المناسيب بالنسبة إلـى مـستوى سـطح المقا

يجـــب تمييــــز المناســــيب إذا كانــــت أعلــــى أو أدنـــى مــــن مــــستوى ســــطح المقارنــــة 
   .-و + بإشارتي 

  :  مساحة المنطقة– ١
  . م١٣٠.٠٠)= مسافة هامشية  (٢ × ٥) + بين النقط( ٢٠ × ٦= طول المنطقة 

  :ولما كانت قطعة األرض مربعة الشكل فإن
  .ً دونما٢٦.٩ ، أي ٢ م ٢٦٩٠٠ = ١٣٠ × ١٣٠= مساحة المنطقة 

  : متوسط المناسيب– ٢
   =  متوسط مناسيب سطح األرض 

  

   ))١٠( انظر الجدول رقم ( ً مترا٢٣.٣٤ =  متوسط مناسيب سطح األرض
  .تمرين تطبيقي للتسوية األفقية ): ١٠( جدول رقم 

  الردم  الحفر  المنسوب  النقطة  الردم  الحفر  المنسوب  النقطة

  مجموع المناسيب

  عدد المناسيب
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1A ٢.٧٣    ٢٠.٦١  5A ٠.٤٠    ٢٢.٩٤  
1B ١.٨٢    ٢١.٥٢  5B ١.١٣    ٢٢.٢١  
1C ٠.٩٣    ٢٢.٤١  5C ٠.٠٥  ٢٣.٣٩    
1D ٠.٧٤    ٢٢.٦٠  5D ٠.١٠    ٢٣.٢٤  
1E ٠.٥٩    ٢٢.٧٥  5E ٠.٦٤  ٢٣.٩٨    
1F ٠.٢٩    ٢٣.٠٥  5F  ٠.٤٣  ٢٣.٧٧    
1G ٠.٠٦  ٢٣.٤٠    5G ٠.٨٢  ٢٤.١٩    
2A ٢.٦٢    ٢٠.٧٢  6A ٠.٥٦    ٢٢.٧٨  
2B ١.٧٠    ٢١.٦٤  6B ٠.٩٤  ٢٤.٢٨    
2C ٠.٧٧    ٢٢.٥٧  6C ١.٧٥  ٢٥.٠٩    
2D ٠.٤٢    ٢٢.٩٢  6D ١.٢٩  ٢٤.٦٣    
2E ٠.٢١    ٢٣.١٣  6E ١.٠٣  ٢٤.٣٧    
2F ٠.٣٣    ٢٣.٠١  6F ٠.٦٨  ٢٤.٠٢    
2G ٠.٤٨  ٢٣.٨٢    6G ١.٣٧  ٢٤.٧١    
3A ٢.٤٣    ٢٠.٩١  7A ٢.١٥  ٢٥.٤٩    
3B ١.٢٥    ٢٢.٠٩  7B ٢.٥٧  ٢٥.٩١    
3C ٠.٥٢    ٢٢.٨٢  7C ١.٧٧  ٢٥.١١    
3D ٠.٢٣    ٢٣.١١  7D ١.٣٢  ٢٤.٦٦    
3E ٠.٥٥  ٢٣.٨٩    7E ٠.٨٣  ٢٤.١٧    
3F ٠.١٧    ٢٣.١٧  7F ٠.٦٨  ٢٤.٠٢    
3G ١.٥٥  ٢٤.٨٩    7G ٠.٢٥  ٢٣.٥٩    
4A م٢٢.٩٠= مجموع أعماق الحفر  ٢.٢١    ٢١.١٣   
4B م٢٢.٨١= مجموع ارتفاعات الردم   ٠.٦٥    ٢٢.٦٩   
4C نقطة٢٤= عدد نقط الحفر   ١.٢٧    ٢٢.٠٧   
4D نقطة٢٥= عدد نقط الردم     ٠.٥٠  ٢٣.٨٤   
4E ٠.٠٣    ٢٣.٣١          
4F ٠.٤٧  ٢٣.٨١            
4G ٠.٧٢  ٢٤.٠٦            

   م٢٣.٣٤= متوسط المناسيب   م١١٤٣.٤٩= مجموع المناسيب

  

  : لوحة أعماق الحفر وارتفاعات الردم– ٣
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   بعــد االنتهــاء مــن حــساب أعمــاق الحفــر وارتفاعــات الــردم، نقــوم بإنــشاء لوحــة 
، ويكتــب بجــوار كــل نقطــة  )٤٧( ة تــسمى لوحــة الحفــر والــردم، شــكل رقــم جديــد

منــسوب قيمــة الحفــر أو الــردم، ويفــضل تمييــز أحــدهما برمــز، كــأن نكتــب بجــوار 
ً، وتبقــى األخــرى بــدون رمــز، حيــث تفهــم ضــمنا ، كمــا )ح ( نقــط الحفــر حــرف  

م، وقـد يجب مالحظة أن المنطقة قد تنقسم إلى قسمين، منطقـة حفـر ومنطقـة رد
تنقـــسم المنطقـــة إلـــى عـــدة منـــاطق حفـــر، ومثلهـــا ردم، ويتحـــدد ذلـــك بنـــاء علـــى 

ثــم يحــد بعــد ذلــك الخــط أو الخطــوط . المناســيب التــي تــدل علــى تغيــرات الــسطح
الفاصــلة بـــين منطقتــي الحفـــر والــردم علـــى لوحــة أخـــرى، ويفــضل تظليـــل إحـــدى 

  .ما بسهولةالمنطقتين أو كالهما بظلين مختلفين، حتى يتم التعرف عليه
  . للتمرين التطبيقي الحفر والردم)خريطة (لوحة) : ٤٧( شكل رقم 

G F   E   D   C   B   A    

  ٢.٧٣.  ١.٨٢ .  ٠.٩٣ .  ٠.٧٤ .  ٠.٥٩ .  ٠.٢٩ .  ح٠.٠٦.
١  

  ٢.٦٢ .  ١.٧٠ .  ٠.٧٧ .  ٠.٤٢ .  ٠.٢١ .  ٠.٣٣ .  ح٠.٤٨ .
٢  

  ٢.٤٣ .  ١.٢٥ .  ٠.٥٢ .  ٠.٢٣ .  ح٠٥٥ .  ٠.١٧ .  ح١.٥٥ .
٣  

  ٢.٢١ .  ٠.٦٥ .  ١.٢٧ .  ح٠.٥٠ .  ٠.٠٣ .  ح٠.٤٧ .  ح٠.٧٢ .
٤  

  ٠.٤٠ .  ١.١٣ .  ح٠.٠٥ .  ٠.١٠ .  ح٠.٦٤ .  ح٠.٤٣ .  ح٠.٨٢ .
٥  
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  ٠٥٦ .  ح٠.٩٤ .  ح١.٧٥ .  ح١.٢٩ .  ح١.٠٣ .  ح٠.٦٨ .  ح١.٣٧ .
٦  

  ح٢.٠٥ .  ح٢.٥٧ .  ح١.٧٧ .  ح١.٣٢ .  ح٠.٨٣ .  ح٠.٦٨ .  ح٠.٢٥ .
٧  

  -:مالحظة
، وعلى ١٠٠٠ : ١كي للمنطقة، ومقياس الرسم األصلي  كروعبارة اللوحة

  .الطالب إعادة رسمها بمقياس رسمها األصلي
  : متوسط عمق الحفر ومتوسط ارتفاع الردم– ٤
  
   م ٠.٩٥٤                               =  = متوسط عمق الحفر -أ 
  
  

   م٠.٩١٢  =                              = متوسط ارتفاع الردم -ب 
  
  : مساحة مناطق الحفر والردم– ٥
  

  الكلية  المساحة×          =  مساحة منطقة الحفر -أ
  
  

  ٢ م١٣١٧٥.٥١=٢٦٩٠٠×                       =                  
  
  
   الكليةالمساحة×         =  مساحة منطقة الردم -ب

  مجموع أعماق الحفر

   الحفر طمجموع عدد نق

  مجموع ارتفاعات الردم

  مجموع عدد نقط الردم

  مجموع عدد نقط الحفر

  مجموع عدد النقط

  مجموع عدد نقط الردم

  مجموع عدد النقط

٢٤  

٤٩  
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  ٢م ١٣٧٢٤.٤٦ = ٢٦٩٠٠×                       =               
  

   الحــظ أن مجمــوع مــساحتي الحفــر والــردم ال تــساوي مــساحة األرض الحقيقــة، 
إذ أن هـــذه الطريقـــة تقريبيـــة، ولحـــساب المـــساحات الحقيقيـــة يجـــب تحديـــد الخـــط 

وحــــسب البيانــــات . الفاصــــل بينهمــــا، والتعامــــل معهمــــا حــــسب الحالــــة الموجــــودة
  :الناتجة فإن

  مساحة الردم  + مساحة الحفر) = التقديرية(المساحة الكلية 
  ٢ م٢٦٨٩٩.٩٧ = ١٣٧٢٤.٤٦ + ١٣١٧٥.٥١               = 

  : )٣م( حجم الحفر وحجم الردم -٦
  .الحفرمتوسط عمق × مساحة الحفر =  حجم الحفر -أ 

  ٣ م١٢٥٦٩.٤٥= ٠.٩٥٤ × ١٣١٧٥.٥١                = 
  .متوسط ارتفاع الردم× مساحة الردم  = حجم الردم -ب 

   ٣ م١٢٥١٦.٧١ = ٠.٩١٢ × ١٣٧٢٤.٤٦          = 
  .وبمقارنة كميتي الحفر والردم نجد أن كمية الحفر أكبر بقليل من كمية الردم

  ):٣م( متوسط حجم التسوية -٧
  
  
  =متوسط حجم التسوية  - أ 
  

  ٣ م١٢٥٤٣.٠٨                        =                                           = 
  

٢٥  

٤٩  

  حجم الردم+ حجم الحفر 

٢  
١٢٥١٦.٧١ +١٢٥٦٩.٤٥  

٢  
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  ):٣م(لتسوية للدونم أو الفدان  ام متوسط حج-
  

  =  التسوية للدونم ممتوسط حج
  
  

  ٣ م٤٦٦.٢٩                 = =                        
( الخط الفاصل بين منطقتـي الحفـر والـردم        ) ٤٨(   ويوضح الشكل رقم 

  .، الحظ وجود أكثر من منطقة للحفر والردم)تقريبي
  ).توضيحي(فاصل بين منطقتي الحفر والردم الحد ال) : ٤٨( شكل رقم 

G F   E   D   C   B   A    

  ٢.٧٣.  ١.٨٢ .  ٠.٩٣ .  ٠.٧٤ .  ٠.٥٩ .  ٠.٢٩ .  ح٠.٠٦.
١  

  ٢.٦٢ .  ١.٧٠ .  ٠.٧٧ .  ٠.٤٢ .  ٠.٢١ .  ٠.٣٣ .  ح٠.٤٨ .
٢  

  ٢.٤٣ .  ١.٢٥ .  ٠.٥٢ .  ٠.٢٣ .  ح٠٥٥ .  ٠.١٧ .  ح١.٥٥ .
٣  

  ٢.٢١ .  ٠.٦٥ .  ١.٢٧ .  ح٠.٥٠ .  ٠.٠٣ .  ح٠.٤٧ .  ح٠.٧٢ .
٤  

  ٠.٤٠ .  ١.١٣ .  ح٠.٠٥ .  ٠.١٠ .  ح٠.٦٤ .  ح٠.٤٣ .  ح٠.٨٢ .
٥  

  متوسط حجم التسوية

  المساحة

١٢٥٤٣.٠٨  

٢٦.٩  
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  ٠٥٦ .  ح٠.٩٤ .  ح١.٧٥ .  ح١.٢٩ .  ح١.٠٣ .  ح٠.٦٨ .  ح١.٣٧ .
٦  

  ح٢.٠٥ .  ح٢.٥٧ .  ح١.٧٧ .  ح١.٣٢ .  ح٠.٨٣ .  ح٠.٦٨ .  ح٠.٢٥ .
٧  

  .الحظ أن المنطقة المظللة هي منطقة الحفر
  
  

   -:استصالح األراضي بميول: ًثانيا 
 استــصالح األراضــي بميــل أو ميــول معينــة علــى أمــرين ، همــا نــسبة     يعتمــد

ًالميـــل المقـــررة مـــسبقا، وطبيعـــة المـــشروع ، ثـــم إن جهـــة الميـــل تحـــدد التـــصريف 
 ويـــرتبط ذلـــك بـــأمور منهـــا جهـــة التـــصريف المـــائي الـــسطحي بعـــد االستـــصالح،

للمــشاريع المجــاورة، أو مــا يــرتبط بالمنطقــة مــن ظــاهرات جغرافيــة، بحيــث يمكــن 
ًفمــثال إذا كــان الميــل بهــدف تــصريف ميــاه األمطــار، و . تــصريف الميــاه نحوهــا

  .هل يجاور المنطقة مسطح بحري أو بحيرة؟، فإن الميل يكون نحوها، وهكذا
ً بميــول معينـة يجــب مراعـاة أن يكـون الميــل معقـوال، بحيــث    وعنـد االستـصالح

ًال يكون كبيرا ، كأن يزيد من انجراف التربة، أو يعيق الحركة، وال يكون صغيرا  ً
ًجــدا بحيــث ال يكــون التـــصريف الــسطحي معقــوال كمــا أنـــه يجــب مراعــاة ميـــول . ً

، ال أعلـى ًالمشاريع المجاورة للمشروع، بحيـث يكـون ميـل المـشروع مكمـال لميلهـا
  .ًأو ألسفل، حتى يكون التصريف بين المشاريع األقدم والمشروع الجديد متناسقا
( ً    وفي بعض البيئات األكثر مطـرا يـتم حفـر مـصارف لميـاه األمطـار        

، تمتد باتجاه الشوارع، وتنتهـي إلـى أنهـار أو بحـار وبحيـرات )مكشوفة، أو مغلقة
تــصريف الــسطحي الطبيعــي، وتحتــاج مثــل هــذه مجــاوره، بمعنــى أنــه ال يكتفــى بال

 إزالـــة الرواســـب واألوســـاخ قبــل موســـم ســـقوط األمطـــار مـــن كـــل ىإلـــ‘المــصارف 
  .مثل هذه الميول ) ٤٩( عام، ويوضح الشكل رقم 
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     تعتمــد مــشاريع االستــصالح بميــول علــى حــساب مقــدار الميــل بــين خطــوط 
ًالمناســـيب ، اعتمـــادا علـــى نـــسبة الميـــل المعـــدة ســـابقا  والتـــي تأخـــذ فـــي االعتبـــار ً

  :األمور اآلتية
  . طبيعة سطح المشروع واتجاه ميله– ١
  . ميل المشاريع المجاورة للمشروع الجديد– ٢
  .  نوع المشروع الجديد واستخداماته– ٣

  .نماذج مختلفة توضح ميول سطح األرض عند استصالحها ): ٤٩( شكل رقم 
  الميل نحو الغرب):  أ-  ٤٩(  رقم شكل

   

  الميل نحو الشرق): ب-  ٤٩( رقم شكل

  
الميل من الشرق والغرب ): ج-  ٤٩( رقم شكل

  نحو الوسط

  

الميل من الوسط نحو ):د-  ٤٩( رقم شكل
  الشرق والغرب

  
الميل من الوسط نحو ):  هـ-  ٤٩( رقم شكل

  الشمال والجنوب
الميل من الشمال والجنوب ):و-  ٤٩( رقم شكل

  نحو الوسط
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  :ة الميلحساب قيم

   تعتمد فكرة حساب الميل على النسبة والتناسب،ولفهم هذه العملية نحسب قـيم 
ً مترا، والميل ٢٠.٠٠الميل على طول الخط أ د، حيث المسافة بين كل نقطتين 

أ ( ، وأن منسوب المشروع عند ٤٠٠ : ١المطلوب من أ إلى ب ألسفل بمقدار 
   ).١١( دول       رقم ً مترا،  والمناسيب موضحة في الج٣٨.٠٠) 

  .مناسيب النقط على طول أحد الخطوط ): ١١( جدول رقم 

  د  ج  ب  أ  النقطة
  ٣٨.٧٤  ٣٩.٨٩  ٤١.٢٥  ٤٠.٠٠  المنسوب

  :الميل بين كل نقطتين
  )أفقي( م ٤) : رأسي( سم ١

   م    ٢٠: س سم         
 سم عن منسوب ٥ينقص بمقدار ) ب (  سم ، يعني ذلك أن منسوب ٥=  س 
 ســم ٥يــنقص بمقــدار ) ج (  م، ومنــسوب ٣٧.٩٥، ليكــون )أ ( شروع عنــد المــ

 ســم ٥يــنقص بمقــدار ) د (  م، ومنــسوب ٣٧.٩٠، ليكــون )ب ( عــن منــسوب 
  . م٣٧.٨٥ليكون ) ج ( عن منسوب 

   تكمل بعد ذلك مراحل إعداد الخرائط، السـيما خـرائط الحفـر والـردم ، وحـساب 
  .  م كما أسلفنا في التسوية األفقيةالكميات، وتحديد مناطق الحفر والرد
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  األراضي) استصالح(تمارين على تسوية 
  - ):١( تمرين رقم 

، ثـــــم ادرس  )٥٠(   تأمــــل مناســــيب قطــــع األرض الموضــــحة فــــي شــــكل رقــــم 
  :جودة أدناها، وأجب عن المطلوبوالبيانات الم

  
  .على التسوية ) ١( تمرين رقم  ):٥٠( شكل رقم 

F   E   D   C   B   A    

. 
٥١.٢٢  

. 
٥١.٧٤  

. 
٥٢.٠٤  

. 
٥٢.٠٩  

. 
٥٢.٤١  

. 
٥٣.١٢  

١  

. 
٥٠.٢٦  

. 
٥٠.٨٤  

. 
٥١.٣١  

. 
٥١.٩٦  

. 
٥٢.٠٧  

. 
٥٢.٦٢  

٢  

. 
٥١.٦٢  

. 
٥١.٨٤  

. 
٥١.٩٧  

. 
٥٢.١٨  

. 
٥٢.٤١  

. 
٥٣.٤٦  

٣  

. 
٥٠.٤٢  

. 
٥٠.٧٢  

. 
٥١.٦١  

. 
٥١.٥٧  

. 
٥١.٩١  

. 
٥٣.٢٧  

٤  

. 
٥٠.٠٣  

. 
٥٠.٤٦  

. 
٥١.٢١  

. 
٥١.٨٣  

. 
٥٢.٥١  

. 
٥٢.٩٥  

٥  
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. 
٥١.٢٧  

. 
٥١.٤٤  

. 
٥١.٦٩  

. 
٥١.٨٩  

. 
٥٢.٠٩  

. 
٥٢.٨٩  

٦  

  -:البيانات المتوفرة
    م  ٢٠.٠٠=  المـــــسافة بـــــين كـــــل نقطتـــــين - ٢ ، ٥٠٠:  مقيـــــاس الرســـــم ا -ا 
 الخريطــة عبــارة عــن - ٤ م عنــد كــل جانــب   ٥.٠٠=  المــسافة الجانبيــة - ٣

  .كروكي وليست مرسومة بمقياس الرسم
 عمــل تــسوية للمنطقــة عنــد – ٢ عمــل تــسوية أفقيــة للمنطقــة  - ١ -:المطلــوب
  . م ٥٠.٥٠منسوب 

  =  A تــــسوية المنطقــــة علــــى أســــاس أن منــــسوب التــــسوية عنــــد الخــــط - ٣
   .١٠٠ : ١ مقداره  F م مع ميل نحو الخط ٥٢.٥٠

  

  - ):٢( تمرين رقم 
ــــة الموضــــحة  ــــسوية للمنطق ــــم   اعمــــل ت ، مــــع األخــــذ فــــي  )٥١( فــــي شــــكل رق

  : االعتبار البيانات التالية
  -:بيانات متوفرة

.  م ٢٥.٠٠=  المــسافة بــين كــل نقطتــين - ٢ .  ٥٠٠:  مقيــاس الرســم ا - ١
 الخريطـــة عبـــارة عـــن - ٤.   م عنـــد كـــل جانـــب٢.٠٠= المـــسافة الجانبيـــة - ٣

  .كروكي وليست مرسومة بمقياس الرسم
  -:المطلوب

  . م ٣٠.٥٠ عمل تسوية أفقية للمنطقة  عند منسوب  – ١
ـــد الخـــط - ٣ ـــى أســـاس أن منـــسوب التـــسوية عن   =  D  تـــسوية المنطقـــة عل

   ٢٠٠ : ١ مقداره G   ، A م مع ميل نحو الخطين ٣٢.٥٠
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  - ):٣( تمرين رقم 
  .، ثم أقرأ البيانات المرفقة، وأجب عن المطلوب )٥٢(   تأمل الشكل رقم 

  -:البيانات المرفقة
  ٤٠٠:  مقياس الرسم ا - ١
   م١٠.٠٠=  المسافة بين كل نقطتين - ٢
   جانب م عند كل٢.٠٠=  المسافة الجانبية - ٣
  . الخريطة عبارة عن كروكي وليست مرسومة بمقياس الرسم- ٤

  .على التسوية ) ٢( تمرين رقم  ): ٥١(شكل رقم 
G F   E   D   C   B   A    

.
٣١.٦١   

.
٣٢.١٦  

.
٣٢.١١  

.
٣٢.٥١  

.
٣٣.٢١  

.
٣٣.٦١  

.
٣٣.١٢  

١  

.
٣٠.٧٢  

.
٣١.٤٢  

.
٣١.٨١  

.
٣٢.١٧  

.
٣٢.٦٩  

.
٣٢.١١  

.
٣٢.٤٢  

٢  

.
٣١.٧٢  

.
٣١.٧٧  

.
٣٢.٨١  

.
٣٢.١٧  

.
٣٢.٥٨  

.
٣٢.٧١  

.
٣٣.٤٥  

٣  

.
٣٠.٥٦  

.
٣١.٢٢  

.
٣١.٣٢  

.
٣١.٢١  

.
٣٢.٥٤  

.
٣١.٦١  

.
٣٣.٢٥  

٤  

.٣٠.٤.٣١.٥.٣١.٢.٣٢.٢.٣١.١.٣٢.٤.٣٢.٢
٥  
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٣٢.٢٨  ٣٢.٤٢  ٣١.١٣  ٣٢.٢٨  ٣١.٢٦  ٣١.٥٣  ٣٠.٤٢  

.
٣١.٤٩  

.
٣١.٦٢  

.
٣١.٥٤  

.
٣٢.٢٤  

.
٣٢.١٩  

.
٣٢.٧٩  

.
٣٣.٨١  

٦  

  

  
  
  

  .على التسوية ) ٣( تمرين رقم  ): ٥٢( شكل رقم 
G F   E   D   C   B   A    

.
٥٠.٣١   

.
٥٠.٧٦  

.
٥٠.٢١  

.
٥١.٢١  

.
٥٢.٣١  

.
٥٣.١١  

.
٥٤.٥٢  

١  

.
٥٠.٣٢  

.
٥١.٠٠  

.
٥١.٤١  

.
٥١.٧٧  

.
٥٢.٠٠  

.
٥٢.٧١  

.
٥٣.٣٢  

٢  

.
٥٠.٤٢  

.
٥٠.٨٧  

.
٥١.١١  

.
٥٢.١٩  

.
٥٢.٢٩  

.
٥٣.٧١  

.
٥٤.٣٥  

٣  

.
٥٠.٠٦  

.
٥٠.٦٢  

.
٥٠.٨٠  

.
٥١.٢٠  

.
٥٢.٥١  

.
٥٣.٧١  

.
٥٤.٠٥  

٤  

.
٥٠.٣٢  

.
٥٠.٦٤  

.
٥١.٣١  

.
٥٢.٩١  

.
٥٢.٨٣  

.
٥٣.٨٨  

.
٥٤.٩١  

٥  
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.
٥٠.٦٥  

.
٥١.١٢  

.
٥٢.٣١  

.
٥٢.٩٤  

.
٥٣.٢١  

.
٥٣.٦٩  

.
٥٤.٧٤  

٦  

  
  
  

  -:المطلوب 
  . عمل تسوية أفقية للمنطقة– ١
  .  م٥٢.٥٠ عمل تسوية للمنطقة عند منسوب – ٢  
 يساوي   ٦ تسوية المنطقة على أساس أن منسوب التسوية عند الخط - ٣

   ٢٠٠ : ١  مقداره ١ م مع ميل نحو الخط ٥٣.٠٠
  

  - ):٤( تمرين رقم 
م أجب عن المطلوب ، ث ) ٥٣(   تأمل قطعة األرض الموضحة في شكل رقم 

  :بعد قراءة البيانات المرفقة
  -:البيانات المرفقة

  . ٥٠٠:  مقياس الرسم ا - ١
  . م٢٠.٠٠=  المسافة بين كل نقطتين - ٢
  .  م عند كل جانب٢.٥٠=   المسافة الجانبية - ٣ 
  . الخريطة عبارة عن كروكي وليست مرسومة بمقياس الرسم- ٤

  .للمنطقة  عمل تسوية أفقية – ١-:المطلوب
  . م٨٢.٠٠ عمل تسوية أفقية عند المنسوب – ٢ 
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ـــد الخـــط - ٣ ـــى أســـاس أن منـــسوب التـــسوية عن   =  H  تـــسوية المنطقـــة عل
   ٥٠٠ : ١ مقداره A م مع ميل نحو الخط ٨٢.٠٠

  

، ثم  )٤( للتمرين رقم  ) ٥٣(    تأمل لوحة المناسيب رقم -  ):٥( تمرين رقم 
  -:حاول عمل اآلتي

 ٧٩ًا حوضـــا بهـــدف تربيـــة األســـمال يكـــون قاعـــه عنـــد منـــسوب  اعمـــل منهـــ– ١
ًمتـــرا، علـــى أن يكـــون قاعـــه مـــستويا، وتكـــون جوانبـــه رأســـية، ثـــم احـــسب كميـــات  ً

  .الحفر الناتجة عن المشروع
  .على التسوية ) ٤( تمرين رقم  ): ٥٣( شكل رقم 

H  G F   E   D   C   B   A    

.
٨٠.٥٤  

.
٨٠.٩١   

.
٨١.٤٦  

.
٨٢.٧٨  

.
٨٣.٥٩  

.
٨٢.٥١  

.
٨١.٥٤  

.
٨١.٥٤  

١  

.
٨١.٠٥  

.
٨٢.١٢  

.
٨٣.٠٧  

.
٨٣.٦١  

.
٨٤.٠١  

.
٨٣.٨٠  

.
٨٢.١١  

.
٨١.٢٥  

٢  

.
٨٠.٥١  .

٨١.٥١  

.
٨٠.٩٧  

.
٨٢.٧٤  

.
٨٣.٨٢  

.
٨٢.٢٣  

.
٨١.٥٧  

.
٨٠.٥٩  

٣  

.
٨١.٠٤  .

٨١.٤٥  

.
٨٢.٠٢  

.
٨٢.٧٩  

.
٨٣.٩٨  

.
٨٢.٩١  

.
٨١.٦٩  

.
٨٠.٩٣  

٤  



 

- ١٢٨ -

.
٨١.٣٢  .

٨١.٦٧  

.
٨٢.٦٢  

.
٨٣.٨١  

.
٨٤.٤٣  

.
٨٣.١٨  

.
٨١.٦٣  

.
٨١.٢٤  

٥  

.
٨٠.٧٤  .

٨٠.٩٥  

.
٨١.٩٢  

.
٨٢.١٢  

.
٨٣.٦٥  

.
٨٣.١١  

.
٨٢.١٥  

.
٨١.٤٦  

٦  

  

ــــات المناســــيب المتــــساوية التــــي تحمــــل – ٢ ــــى الخريطــــة فئ  حــــاول أن تبــــين عل
ً مترا، ثم حاول التوصيل بينها باليد، لتجد أنك رسـمت ٨٤ ، ٨٢ ، ٨٠مناسيب 

  .خطوط كنتور لها
استخدم الميزان في الحـاالت اآلتيـة ، ثـم سـجل النتـائج التـي - ):٦( تمرين رقم 

  -:تحصل عليها
، ثـم خـذ ) تكـون مـن األسـمنت(نتـصف سـطح بنايتـك  ثبت الميزان على م– ًأوال

قـــراءات بجـــوار أعمــــدة البنايـــة، وارســــم خريطـــة لهـــذا الــــسطح، وضـــع المناســــيب 
  .عليها
ـــا ، وحـــاول أن )ً متـــرا٣٠ × ٣٠فـــي حـــدود ( اختـــر قطعـــة أرض فـــضاء –ً◌ ثاني

  .ًتعمل منها ملعبا للتنس األرضي
 واعمــل لهــا ميزانيــة  قــسم المنطقــة إلــى مربعــات،– ١-:إرشــادات لهــذا التمــرين

  .شبكية
  . اعمل لها تسوية أفقية– ٢
 ســـم مـــن ١٠بـــسمك ) أرضـــية الملعـــب( احـــسب مناســـيب الطبقـــة الخارجيـــة – ٣

  .األسمنت، وما حجمه؟
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اختــر أحــد الــشوارع المعبــدة فــي مــدينتك، ثــم حــدد محــور الطريــق، وقــم  – ً◌ثالثــا
  :بالعمليات المساحية اآلتية

ًر الطريق، وارسم لها قطاعا طوليا اعمل ميزانية طولية لمحو– ١ ً.  
ً متــرا، ٥٠ اعمــل ميزانيــات عرضــية للطريــق فــي مقــاطع تبعــد عــن بعــضها – ٢

  .ارسم لها قطاعات عرضية، ثم سجل مالحظاتك بين النوعين من القطاعات
إذا طلـــب منـــك أن تستـــصلح منطقـــة بغـــرض إنـــشاء منطقـــة ســـياحية، مـــا : ًرابعـــا

  .الخطوات الواجب إجرائها 
  -:دات للعملإرشا

  -:ً   الحظ أن هذا العمل يحتاج أمورا كثيرة منها
  . مطابقة المساحة والحدود مع الخرائط المتوفرة– ١
  . عمل خريطة للموقع متوافقة مع الحدود النهائية لألرض– ٢
  . اختيار نوع التسوية، إذا كانت أفقية أو مائلة– ٣
ســـتكمال المـــشروع، وهـــي  قـــد يحتـــاج األمـــر إلـــى بعـــض األمـــور القانونيـــة ال– ٤

  .أمور يجب استكمالها قبل البدء بالمشروع
 ربـــط مناســـيب المـــشروع بمناســـيب المـــشاريع المجـــاورة، لتكـــون مقارنـــة فـــي - ٥

  .النهاية بمستوى سطح المقارنة
 اإلشـراف علـى عمليــة التـسوية أثنـاء التنفيــذ، بمـا يتوافـق مــع القياسـات التــي – ٦

 .تمت من قبل
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  الفصل الخامس
  الثيودوليت وبعض استخداماته

ً  يــــرتبط الثيودوليــــت باالنحرافــــات ارتباطــــا وثيقــــا، فالثيودوليــــت جهــــاز مــــساحي  ً
ز للقياس، واالنحرافات زوايا تقاس بمثل هـذا الجهـاز، ويعـرف الثيودوليـت بالجهـا

ــــــك لــــــسعة اســــــتعماله، وتعــــــدد Universe Instrumentالعــــــالمي   ، وذل
ًاســتخداماته، ونظــرا ألهميتــه فقــد تطــورت صــناعته كثيــرا خــالل القــرن العــشرين ،  ً
والقـــرن الحـــالي، وجـــاء التطـــور فـــي الحجـــم، واالســـتخدام، وقـــراءة دوائـــره الرأســـية 

ت الورنيــات إلــى واألفقيــة، وكــان التطــور األكبــر فــي صــناعته تحولــه مــن ثيودوليــ
تـشبه شاشـة اآللـة الحاسـبة (، حيـث شاشـة اإلخـراج )الرقمـي ( ثيودوليت الـدجتال

 دقـة القيـاس بـه، حيـث تـصل عنـد قيـاس الزوايـا مـن، وتأتي أهميتـه )إلى حد ما 
  . إلى أجزاء من الثانية، وفي المسافة إلى أجزاء السنتيمتر

  -:أهم استخدامات الثيودوليت
  . الرأسية األفقيةالزوايا يستخدم في قياس – ١
  .عمليات الرصد الفلكية يستخدم في – ٢
  . ً تقاس به المسافات األفقية والمائلة اعتمادا على زاوية الميل– ٣
ومــــن هــــذه  يــــستخدم بــــصورة واســــعة فــــي االســــتخدامات الهندســــية المدنيــــة، – ٤

  -:االستخدامات
  . عمل شبكات المثلثات بدرجاتها المختلفة–أ 

  ).التي تأخذ شكل األرض الحقيقي(ميزانيات الجيوديسية  عمل ال–ب 
  ).الطرق والكباري( عمل المنحنيات األفقية والرأسية –ج 
  . إنشاء مشاريع الصرف الصحي وقنوات ومصارف الري–د 
  . تنفيذ القياسات الخاصة بالمنشآت الهندسية المختلفة-هـ 
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ــــق بإنــــش– ٥ اء المواقــــع والقواعــــد  يــــستخدم فــــي النــــواحي العــــسكرية ، فيمــــا يتعل
  .العسكرية، ورصد وتحديد مواقع إطالق القذائف

  -:الفرق بين الميزان والثيودوليت
  -:   يمكن حصر أهم الفروق بين الميزان والثيودوليت قي اآلتي

 يتحـــرك منظـــار الميـــزان علـــى محـــور واحـــد هـــو المحـــور األفقـــي، فـــي حـــين – ١
ي والرأســــي، لـــذلك كــــان حجــــم يتحـــرك محــــور الثيودوليـــت علــــى المحــــورين األفقـــ

  .ًالثيودوليت أكبر، واستخدامه أكثر تعقيدا
ـــر دقـــة، وأكثـــر – ٢  لكـــل منهمـــا اســـتخداماته، لكـــن اســـتخدامات الثيودوليـــت أكث

ًمجاال، وقد يكمل بعضهما البعض في االستخدام، وقـد يـستخدم الثيودوليـت بـدال  ً
  .من الميزان عند الضرورة

ًة كبيــرة فــي االســتخدام، فاســتخدامه ســهل نــسبيا،  ال يحتــاج الميــزان إلــى خبــر– ٣
(       في حين أن استخدام الثيودوليت يحتاج إلى خبرة، السـيما وأن التـسامت 

  .واألفقية شرطان مهمان فيه) إسقاط المحور الرأسي للجهاز على محطة العمل
  -:أنواع أجهزة الثيودوليت

  -:   تقسم أجهزة الثيودوليت حسب اآلتي
وتنقـسم : حسب طريقة رصد القراءة على دائرتيه األفقية والرأسيةيم التقس – ١

  :إلى
وهو نوع قديم، يحتاج إلى خبرة فـي قـراءة الزوايـا، :  الثيودوليت ذو الورنيات–أ 

  .حيث تؤخذ القراءة من الدوائر الرئيسة والورنيات
ه ًوهــو أكثــر تطــورا مــن ثيودوليــت الورنيــات، حيــث أنــ:  الثيودوليــت العــادي–ب 

  .مزود بميكرومتر لقراءة دوائره ، وورنياته
ً وهــو أكثــر تطــورا، ويــسهل أخــذ القــراءات، ):الــديجتال( الثيودوليــت الرقمــي –ج 

  . ألنه مزود بشاشة رقمية، تظهر عليها قيم الزوايا األفقية والرأسية
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 تنقسم أجهـزة الثيودوليـت حـسب دقـة القيـاس -: التقسيم حسب دقة القياس– ٢
  -:عات اآلتيةإلى المجمو

ــ–أ  ــةات ثيودوليت ــة المتوســطة والعادي  يكثــر اســتخدام هــذه األنــواع فــي -: الدق
أعمــال المــضلعات، وفــي المــشاريع الهندســية المدنيــة وغيرهــا، كمــا يــستخدم فــي 

أهم أنواع الثيودوليتات ) ١٢( النواحي التعليمية والتدريبية، ويوضح الجدول رقم 
  .من هذا النوع

  . أنواع الثيودوليتات متوسطة وعادية الدقة ):١٢( جدول رقم 
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DKM-1Kern ١٠  َ ٢٠  ١.٨  ٢٠  ٥٠  ٥٠   سويسرا-كيرن ً  
K1-RA Kern ٢٠  َ ١  ٤.٢  ٢٨  ٧٠  ٨٩   سويسرا-كيرن ً  
T1-A Wild  ٢٠  َ ١  ٥.٠  ٢٧  ٦٥  ٧٣   سويسرا- فيلد ً  

Th3 ٣٠  َ ١  ٣.٥  ٢٥  ٧٠  ٧٨  ألمانيا-زايس ً  
Tt  ٢٠  َ ١  ٤.٦  ٣٠  ٧٠  ٩٠  ألمانيا- برلين ً  

Te-E6 MOM ١٠  َ ٢٠  ٢.٦  ٢٠  ٤٠  ٨٠   المجر- موم ً  
TT4  ١٠  َ ٢٠  ٣.٩  ٢٥  ٥٥  ٧٠  االتحاد السوفيتي ً  

Microptic 1 ٢٠    ٤.٥  ٢٥  ٦٤  ٨٩  إنجلترا- أوتيس ً  
  ً ٣٠    ٤.٤  ٣٠  ٩٠  ٩٠  إيطاليا 41994
TM6 ٦    ٥.٣  ٣٠  ٧٠  ٨٠  اليابان- سوكيشا ً  

TM 10 ١٠  َ ١٠  ٥.٢  ٣٠  ٧٠  ٨٠  اليابان- سوكيشا ً  
TM 20 ٢٠    ٥.٠  ٣٠  ٧٠  ٨٠  اليابان- سوكيشا ً  
T-205 ١٠  ْ ١  ٤.٥  ٢٨  ٧٠  ٨٠  اليابان-فوجي ً  

Theo 020 ١  ْ ١  ٤.٣  ٢٥  ٧٤  ٩٦  ألمانيا-زايس ً  
T 5 ١  ْ ١  ٣.٦  ٢٧  ٧٠  ٩٥  االتحاد السوفيتي ً  
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Te-D2 ١  ْ ١  ٤.٨  ٢٥  ٧٦  ٨٤  المجر- موم ً  
T 16 ١  ْ ١  ٤.٧  ٢٨  ٧٩  ٧٩  سويسرا- فيلد ً  
Th 4 ١  ْ ١  ٤.٣  ٣٠  ٨٥  ٩٨  ألمانيا-أوبتون ً  

4150-NE ١  ْ ١  ٤.٩  ٣٠  ٧٠  ٩٠  إيطاليا ً  
T 60 D ١  ْ ١  ٥.٢  ٣٠  ٩٠  ٩٥   اليابان- سوكيشا ً  

Theo 120 ١  ْ ١  ٣.٤  ١٦  ٦٢  ٦٢  ألمانيا-زايس ً  
  

 وتستخدم في قياس الزوايا األفقيـة لـشبكات المثلثـات -:  ثيودوليتات دقيقة-ب 
ً، وبدقـــة الـــدرجتين الثالثـــة والرابعـــة، وهـــي أكثـــر دقـــة وتطـــورا مـــن النـــوع الـــسابق، 

  .أهم أنواعها ) ١٣( ويوضح الجدول رقم 
  .ت الدقيقةأنواع الثيودوليتا :  )١٣( جدول رقم 
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T2 Wild ١  َ ٢٠  ٥.٥  ٢٨  ٧٠  ٩٠   سويسرا- فيلد ً  
DK M2 Kern ١  َ ١٠  ٣.٦  ٣٠  ٧٠  ٧٥   سويسرا-كيرن ً  

Theo 010 ١  َ ٢٠  ٥.٣  ٣١  ٦٠  ٨٤  ألمانيا-زايس ً  
Th2 ١  َ ٢٠  ٥.٥  ٣٠  ٧٠  ٩٠  ألمانيا-زايس ً  
FT2 ١  َ ١٠  ٦.٥  ٣٠  ٧٠  ٩٠  ألمانيا- فينيل ً  

Te-E6 MOM ١  َ ١٠  ٦.٥  ٣٠  ٦٠  ٩١   المجر- موم ً  
T2  ١  َ ٢٠  ٥.٢  ٢٥  ٦٥  ٩٠  االتحاد السوفيتي ً  

Microptic 2 ١  َ ١٠  ٦.٣  ٢٨  ٧٦  ٩٨  إنجلترا- أوتيس ً  
TG 1B ١  َ ١٠  ٢.٥  ٢٩  ٩٠  ٩٠  إيطاليا ً  
TM 1A ١  َ ١٠  ٦.٠  ٣٠  ٨٠  ٩٤  اليابان- سوكيشا ً  

  



 

- ١٣٥ -

 ًوهـي أجهـزة أكثـر تطـورا مـن النـوعين الـسابقين، -: ثيودوليت الدقة العاليـة–ج 
لذلك تستخدم في العمليات المساحية التي تحتاج إلـى دقـة عاليـة، وتـستخدم هـذه 

ين األولــى والثانيــة، األنــواع منهــا فــي قيــاس خــصائص شــبكات المثلثــات للــدرجت
  .أهم أنواعها ) ١٤( ًوالتي تعمل أساسا في المدن، ويوضح الجدول رقم 

  .أهم أنواع الثيودوليتات عالية الدقة:  )١٤( جدول رقم 
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T4 Wild ٠.٢٠-٠.١٠  َ ٢  ٥٠.٠  ٧٠  ١٣٥  ٢٤٠   سويسرا- فيلد 
◌ً  

DK M3 Kern ٠.٥٠  َ ١٠  ١٢.٢  ٤٥  ١٠٠  ١٠٠   سويسرا-كيرن ً  
Microptic 3 ٠.٢٠  َ ١٠  ٨.٠  ٤٠  ٧٦  ٩٨  إنجلترا- أوتيس ً  

Tpr ٠.٥٠  َ ١٠  ٣٢.٠  ٨٠  ١٤٠  ٢٠٠  ألمانيا- برلين ً  
T3 ٠.٢٠  َ ٨ – ٤  ١١.٠  ٤٠  ٩٠  ١٣٥  االتحاد السوفيتي ً  

  

  -:المحاور األفقية والرأسية للثيودوليت
    لجهــــاز الثيودوليــــت عــــدة محــــاور منهــــا أفقيــــة ، ومنهــــا رأســــية، ولكــــل منهــــا 

  -:وظيفته، على النحو اآلتي
ً يمتـد رأسـيا ليمـر بمركـز -:Vertical Axis (V –V) المحـور الرأسـي – ١

  .وله على المستوى األفقيالثيودوليت ح) الجهاز( الدائرة األفقية، ويتحرك 
ً يمتد أفقيا ليمر بمركـز -:Horizontal Axis ( H-H) المحور األفقي – ٢

  الدائرة الرأسية، ويتحرك حوله المنظار



 

- ١٣٦ -

 يمتـد مـن عـين الراصـد -:Telescope Axis  (Z-Z)  محور خط النظر– ٣
إلــى مركــز العدســة العينــة إلــى مركــز العدســة الــشيئية إلــى الهــدف، وهــو محــور 

  .تغير بتغير أوضاع المنظارم
 -:Longitudinal Levelling Axis (L-L) محـور الميـزان الطـولي– ٤

ًيمتــد أفقيــا مــع منتــصف ميــزان التــسوية الطــولي، والمثبــت علــى قاعــدة الجهــاز، 
  .وتدل أفقيته على أفقية الجهاز مع الميزان الدائري

  .تلفةمحاور الثيودوليت المخ ) ٥٤(     هذا، ويوضح الشكل رقم 

  ت محاور جهاز الثيودولي )٥٤( شكل رقم 
  .محاور الجهاز األربعة): أ- ٥٤(شكل رقم 

  



 

- ١٣٧ -

  .محور خط النظر والعدسات العينية والشيئية): ب- ٥٤(شكل رقم 

  
  

  -:تيامن وتياسر الثيودوليت
   تعــرف أوضـــاع الرصــد بالثيودوليـــت بالوضــعين المتيـــامن أو المتياســر، وهـــي 

تهمــا العمليــة عنــد قيــاس الزوايــا األفقيــة والرأســية، وعنــد القيــاس كلمتــان لهمــا قيم
ًبالجهاز إما أن يكون متيامنا أو متياسرا ً.  

 يعرف الثيودوليت بأنه متيامن عنـدما - :Face Right الوضع المتيامن – ١
، وفي هذا الوضع لـه نحـرك )الراصد(تكون الدائرة الرأسية له على يمين المساح 

س حركة عقارب الساعة عند قياس الزوايا، ويبـدأ القيـاس فيـه منظار الجهاز عك
  .ْ  ١٨٠من 

 يعرف الجهاز بأنه متياسر عندما تكون -:Face Left الوضع المتياسر – ٢
ــدائرة الرأســية علــى يــسار المــساح  ، وفــي هــذا الوضــع نحــرك منظــار )الراصــد(ال

 القيـاس فيـه مـن الجهاز في اتجاه حركة عقارب الساعة عند قياس الزوايا، ويبـدأ
٠  ْ.  
  



 

- ١٣٨ -

  
  -:تركيب الثيودوليت

ً   كثيــرا مــا تتفــق األجهــزة المــساحية فــي أمــور رئيــسة، وتختلــف فــي أمــور أخــري 
  :تأتي من استخدامها، ويتفق الثيودوليت معها في األتي

 لــه تلـــسكوب بعدســـتين عينيـــة وشـــيئية، مـــع إمكانيـــة ضـــبط الرؤيـــة الداخليـــة – ١
  .والخارجية

تسوية بمساميرها الثالثة لـضبط التـسوية، وتـربط بميـزانين للتأكـد  له قاعدة لل– ٢
  .من األفقية، ميزان مياه طولي، وآخر دائري

ـــا أكثـــر قـــوة مـــن حوامـــل بعـــض – ٣ ً لـــه حامـــل بثالثـــة أرجـــل، لكنـــه يكـــون غالب
ًبر حجما وأكثر وزناكاألجهزة، حيث أن أ ً .  

  :   وتبقي للثيودوليت خصوصيات في التركيب، نذكر منها
للحركة البطيئة، أحدهما للحركة األفقيـة ) بمسمارين( زود الجهاز بمفتاحين – ١

البطيئة، واآلخر للحركة الرأسية البطيئـة، وكـذلك الحـال بالنـسبة الحركـة الـسريعة 
  ).األفقية والرأسية(
 تلـسكوب صـغير مثبـت فـي القاعـدة، وبـه يـتم عمـل التـسامت - بميكرو زود– ٢

  .ًالعمل الواقعة أسفله، مع إمكانية ضبط الرؤية أيضاالرأسي للجهاز مع محطة 
ً زود الجهاز أيضا بميزانين للمياه ، أحدهما دائري، واآلخـر طـولي ، وبهمـا – ٣

يمكن ضبط أفقية الجهـاز، وفـي األجهـزة الحديثـة ، زودت بعالمـات تظهـر علـى 
  . شاشة اإلخراج، لتؤكد أفقية الجهاز، وأفقية التلسكوب

، بعدسـات عينيـة تنفـتح )ثيودوليت الورنيـات( األجهزة القديمة  كذلك زودت – ٤
فــي داخــل الجهــاز علــى الــدائرتين األفقيــة والرأســية، ويمكــن بهمــا قــراءة الــدرجات 
األفقيــة والرأســية، وزودت الــدائرتان بورنيــات، حتــى يمكــن قــراءة الــدقائق والثــواني 

كبــــرة للقــــراءة، هــــذا، للــــدرجات األفقيــــة والرأســــية مــــن خــــالل العدســــات العينيــــة الم



 

- ١٣٩ -

 (  تركيب ثيودوليت الورنيات، كما يوضح شكل رقـم )٥٥( ويوضح الشكل رقم 
  .ثيودوليت الدجتال  ) ٥٦

  -:تتعريف المكونا
يــــتم منهــــا النظــــر داخــــل  : Telescope Eyepiece العدســــة العينيــــة– ١

  .التلسكوب، ومنها نرى الهدف 
 نقـــرأ بـــه الـــدرجات :Microscope Eyepiece ميكروســـكوب القـــراءة – ٢

  .الصحيحة
نقــرأ بــه أجــزاء  : Micrometer Knob ميكروســكوب القــراءة الدقيقــة – ٣

  ).الدقائق والثواني(الدرجات 
مؤشران  : Rear Sight & Front Sight المؤشران الخلفي واألمامي – ٤

  .يستخدمان مع عين المساح للتوجيه المبدئي نحو الهدف
 Vertical Circle Illuminationرأسـية  مـرآة اإلضـاءة للقـراءة ال– ٥

Mirror : مرآة تعكس القراءة الرأسية نحو المساح حتى يسهل قراءتها.  
 Left & Right-Hand Axle محــوري الحركــة األيــسر واأليمــن – ٦

Bearing  : ًمحوري ارتكاز يتحرك عليهما التلسكوب رأسيا.  
  :Reticle Illumination Knob مفتـاح توضـيح الرؤيـة الخارجيـة – ٧

  ).على الهدف(مفتاح التحكم في الرؤيا الخارجية 
ميزان يتم به معرفة التسوية بين  : Plate Level ميزان التسوية الطولي – ٨

  .مسمارين لها، والتسوية النهائية
-Collimation Slow الحركـــة الرأســـية البطيئـــة ) برغـــي( مفتـــاح – ٩

motion Screw :  الرأسية عند التوجيه النهائييتم التحكم به في الحركة.  
  



 

- ١٤٠ -

  .ثيودوليت الورنيات ): ٥٥( شكل رقم 

  



 

- ١٤١ -

ــدائري – ١٠ ــزان التــسوية ال يــتم مــن خاللــه معرفــة  : Circular Level مي
  .التسوية النهائية للجهاز

يـــتم بـــه  : Horizontal Clamp مفتـــاح الحركـــة األفقيـــة البطيئـــة – ١١
  .ًياالتحكم في التوجيه النهائي على الهدف أفق

 Horizontal Circle مــــــرآة اإلضــــــاءة للقــــــراءة األفقيــــــة – ١٢

Illumination Mirror:  مرآة تعكس القراءة األفقية نحو عين المساح.  
، وتأخــذ شــكل عــددها ثالثــة:  Levelling Screws براغــي التــسوية – ١٣

، ومثبتــة فــي قاعــدة الجهــاز، وبهــا يــتم عمــل مثلــث ، ومثبتــه فــي قاعــدة الجهــاز
  .ة األفقية للجهاز بمساعدة ميزاني المياهالتسوي

  الوجه األول، )الدجتال(نموذج للثيودوليت الحديث  : )٥٦(شكل رقم 

  
  
  
  



 

- ١٤٢ -

  الوجه األول، )الدجتال(نموذج للثيودوليت الحديث :  )٥٧( شكل رقم 

  
 Optical Plummet العدســة العينيــة لتلــسكوب التــسامت الرأســي – ١٤

Eyepiece :  المحـــور الرأســـي للجهـــاز علـــى مركـــز محطـــة العمـــل منهـــا نجعـــل
  .أسفل الجهاز

   هــذا، وقــد اختزلــت بعــض هــذه المكونــات فــي األجهــزة الحديثــة، فتؤخــذ القــراءة 
 ، كـذلك ال توجـد تلـسكوبات للقـراءة، وال ًالرأسية واألفقية من شاشـة اإلخـراج مـثال

  .  استخدامها أسهلإضافة إلى النواحي الفنية فيها والتي تجعل من. مرايا عاكسة
  -:Digital Theodolite)الرقمي (لالثيودوليت الديجتا

     يتميــز بــسهولة االســـتخدام وقــراءة الزوايــا والمـــسافات، والــسرعة فــي العمـــل، 
كمــا أن بيانــات العمــل بــه يمكــن تخزينهــا ونقلهــا للحاســوب، األمــر الــذي يــسهل 

  .تحليلها، وتوقيعها على الخرائط
، كمـا أنـه )سـرع التلـف( عمره بالنـسبة للثيودوليـت العـادي     ويعاب عليه قصر

يتأثر بالظروف الجوية بسرعة، إضافة إلى أنه يحتاج إلى بطارية مشحونة حتى 



 

- ١٤٣ -

ًنموذجــــا منــــه، هــــذا، وتتعــــدد نماذجــــه  ) ٥٧ ، ٥٦( يعمــــل، ويوضــــح الــــشكالن 
رئيسة ًوأشكاله، نظرا لتعدد الشركات والبالد المصنعة له، والتي تتوزع على دول 
  .مثل اليابان، وألمانيا، وبريطانيا، وقد لحق بالركب روسيا والواليات المتحدة

    هذا، ومن االحتياطات الواجب اتخاذهـا عنـد العمـل بالثيودوليـت الرقمـي، مـا 
  -:يأتي

 حمايتــه مــن المطــر والغبــار، وأشــعة الــشمس، ويفــضل اســتخدام مظلــه عنــد – ١
جفاف صندوق الحفظ، وغلق الصندوق عنـد العمل به، كما أنه يجب التأكد من 

  .إخراج الجهاز حتى ال يدخل الغبار فيه
 عدم تعريض الجهاز للصدمات واالهتزازات القوية، كما أنه ال يجـب حملـه – ٢

  .مع الحامل عند االنتقال من محطة إلى محطة أثناء العمل
نـه، كمـا  يجب إغالق شاشته بعد االنتهاء من العمـل، ثـم إخـراج البطاريـة م– ٣

أنــه يجــب تفقــده كــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل عنــد عــدم اســتخدامه، وتــشغيله مــن 
  .باب التجربة

يجب أن يبقـى بجانبـه أحـد ) كثيرة المارة( عند العمل به في األماكن العامة – ٤
  .األشخاص، حتى ال يكون عرضة للعبث من اآلخرين

لحــديث ، يمكــن النظــر ً    وحتــى يكــون األمــر واضــحا بــين الثيودوليــت القــديم وا
، شاشـــة العـــرض، والـــدوائر األفقيـــة والرأســـية  )٥٩ ، ٥٨( إلـــى الـــشكلين رقمـــي 

  .للدرجات
  
  

  نموذج لشاشة العرض في ثيودوليت الدجتال:  )٥٨( شكل رقم 



 

- ١٤٤ -

  
  .ج من ورنيات الثيودوليت القديمذنما ): ٥٩( شكل رقم 

   ).١( نموذج رقم : )أ– ٥٩( شكل رقم 

   ).٢(  نموذج رقم : )ب– ٥٩(شكل رقم 



 

- ١٤٥ -

  
  

  -:فكرة عمل الثيودوليت
  تعتمـد فكـرة عمـل الثيودوليـت علـى تحـرك خـط نظـر التلـسكوب علـى محــورين، 

مقسمة إلى درجات ) منقلة(أحدهما رأسي واآلخر أفقي، ويرتبط كل منهما بدائرة 
 ، Horizontal Circleودقائق وثواني، وتعرف الدائرتان باسم الدائرة األفقية 

ــدائرة الرأســية   ، وتقــيس الزوايــا Vertical Circleوتقــيس الزوايــا األفقيــة، وال
ًالرأســـية، وتـــم فـــي األجهـــزة االلكترونيـــة وضـــع شاشـــة لقـــراءة الـــدرجات بـــدال مـــن 

  .فكرة عمل الثيودوليت ) ٦٠( ويوضح شكل رقم . قراءتها من دوائرها مباشرة
  

  ).ئرتان والمحورانالدا(فكرة عمل الثيودوليت :  )٦٠( شكل رقم 
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  -:قياس الزوايا
  تقــاس الزوايــا بــين محطــات القيــاس، أركــان المــضلعات، أو بــين الــنقط الممثلــة 
لشبكات المثلثات المساحية، في المـستوى األفقـي، أو بـين محطـات فـي مناسـيب 
متفاوتــــة علــــى المــــستوى الرأســــي، وعــــن قيــــاس الزوايــــا يجــــب أخــــذ االحتياطــــات 

  -:التالية
 أن يــتم تنفيــذ وضــع التــسامت للجهــاز، أي أن يكــون المحــور الرأســي علــى – ١

مــسقط محطــة الجهــاز، وأن يكــون متعامــدا مــع أفقيــة الجهــاز نفــسه، وذلــك علــى 
  .اعتبار أن محطة الجهاز هي رأس الزاوية
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 يجــب أن تقــاس الزاويــة فــي المــستوى األفقــي لوضــع الجهــاز، المتيــامن أو – ٢
 القيــاس فــي اتجــاه تحــرك عقــرب الــساعة، أو ضــد اتجــاه المتياســر، أي أن يكــون

  .تحركه
 عنــد رصــد الــشواخص أو األهــداف عنــد المحطــات الممثلــة ألركــان الزاويــة، – ٣

يجب رصدها عند اتصالها مع األرض، وذلك لتفادي ميلها عن المحـور الرأسـي 
  .لها، وبالتالي تفادي أخطاء القياس

تكـــرار (عـــدة مـــرات ) امن أو متياســـرمتيـــ( تقـــاس الزاويـــة فـــي نفـــس الوضـــع – ٤
، ثـم يؤخـذ المتوسـط لهـا لتكـون هـي قـراءة الزاويـة، وكلمـا زاد عـدد ) قياس الزاويـة

  .مرات القياس كانت الدقة أكثر، أو حسب طريقة القياس المتبعة
 عند قياس زوايا المضلعات يفضل أن يكون قياس الزوايـا فـي اتجـاه واحـد، – ٥

زوايــا عنــدها فــي االتجــاه اآلخــر، كــذلك يفــضل أن ٕوان وجــدت معوقــات، تقــاس ال
ًيكون قياس الزوايا الداخلية معا، أو الخارجية معا ً.  

 عنـد قيـاس الزاويـة الرأسـية يجـب تكـرار قيـاس الزاويـة فـي وضـع االنخفـاض – ٥
  .أو وضع االرتفاع، ويجب التكرار فيها، وأخذ المتوسط

تأكــد مــن أفقيــة ميــزان الميــاه  قبــل قــراءة الزوايــا بعــد رصــد األهــداف يجــب ال– ٦
الــدائري، وميــزان الميــاه الطــولي، والتأكــد مــن تــسامت الجهــاز، وهــي شــروط البــد 

  . منها عند استخدام الثيودوليت
ً   وعلى الرغم من كل االحتياطات السابقة في القياس إال أن أخطـاء قـد تحـدث 

سابقة، أو فــي القيــاس، أو عنــد قفــل المــضلعات، ويكــون ســببها أحــد األســباب الــ
  .عند تسجيل البيانات، أو أن يكون المساح غير قادر على القراءة

  -:طرق قياس الزوايا األفقية
تستخدم عدة طـرق فـي قيـاس الزوايـا األفقيـة باسـتخدام الثيودوليـت، نلخـصها فـي 

  -:الطرق اآلتية



 

- ١٤٨ -

  -: في القياسالطرق األقل دقة: ًأوال 
 تكـون مفيـدة للزوايـا التـي :The Repetition Method طريقة التكـرار – ١

تحتاج دقة كبيرة في القياس، ويستعمل معها ثيودوليـت مـن نـوع التكـرار، وتنقـسم 
  :الزوايا بهذه الطريقة إلى ثالثة أنواع

متياســر أو ( وتقــاس الزاويــة مــرتين ، وبوجــه واحــد : زوايــا الدقــة المنخفــضة–أ 
  .، ثم يؤخذ المتوسط لهما)متيامن

) متيــامن ومتياســر( تقــاس الزاويــة علــى كــل وجــه :متوســطة زوايــا الدقــة ال-ب 
  .مرتين أو ثالثة، ثم يؤخذ المتوسط للقراءات

ــة الدقــة–ج  ــا عالي  تقــاس الزاويــة علــى كــل وجــة خمــس مــرات، ثــم يؤخــذ : زواي
  .المتوسط للقراءات

 تقــاس كــل زاويــة :Single Angle Method طريقــة الزوايــا المنفــردة – ٢
كمــا فــي الطريقــة (ل، وقــد يــستخدم التكــرار فــي قياســها منفــردة عنــد نقطــة األصــ

عنــد ) التــي قيــست منفــردة(، ويجــب أن يكــون مجمــوع متوســطات الزوايـا )الـسابقة
  .ْ ٣٦٠ًنقطة األصل مساويا 

ــة االتجاهــات – ٣  تقــاس الزوايــا عنــد نقطــة :Directions Method طريق
رق بـين القـراءتين، األصل على الوضعين ، المتياسر ثم المتيامن، ثم يحسب الفـ

، ليكون ) نقطة شبكة المثلثات(وتصحح الزوايا بعد ذلك حول مركز دائرة األفق 
  .ْ ، وسوف يأتي شرح مع مثال لهذه الطريقة٣٦٠مجموع الزوايا 

  -:الطرق الدقيقة في القياس: ًثانيا
 تــستخدم لقيــاس الزوايــا :Gauss-Schreiber شــرايبر – طريقــة جــاوس – ١

 المثلثـات التـي يكـون عـدد الزوايـا عنـدها أربـع أو خمـس زوايـا، عنـد نقـط شـبكات
مع تحديد اتجاه رئيس منها للقياس، وفيها تقاس الزاوية األولى منفردة، ثم تقاس 
األولـــى مـــع الثانيـــة، ثـــم تقـــاس األولـــى مـــع الثانيـــة مـــع الثالثـــة، ثـــم تقـــاس الـــثالث 
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 حـساب الزوايـا بـالطرح األولى مع الرابعة، وهكذا، ويـتم القيـاس بالوضـعين، ويـتم
  .من بعضها

 تــــستخدم لقيــــاس زوايــــا نقــــط :Tomilin Method طريقــــة تــــوميلين – ٢
المثلثات من الدرجة األولـى، ويكـون القيـاس فيهـا لكـل زاويتـين متجـاورتين، وهـي 
ًالزوايا المحصورة بين االتجاهات بينها، فمثال تقاس الـزاويتين المحـصورتين بـين 

لــــث، ثــــم الــــزاويتين المحــــصورتين بــــين االتجــــاهين الثالــــث االتجــــاهين األول والثا
والخـامس، وهكــذا، ثــم يعــاد القيــاس بــين االتجــاهين الثــاني والرابــع، ثــم بــين الرابــع 

  .والسادس، وهكذا، ويتم القياس بالوضعين
 تستخدم للزوايا كثيرة العـدد عنـد :Group Method طريقة المجموعات – ٣

شـرقية (، وتقسم الزوايـا عـادة إلـى قـسمين )لثاتنقط شبكة المث(نقطة األصل لها 
، أي تكــــون مجموعــــة مواجهــــة ألشــــعة الــــشمس صــــباحا، وتكــــون )ًوغربيــــة مــــثال

ًاألخــرى مواجهــة لهــا بعــد العــصر، بمعنــى أن تقــاس المجموعــة األولــى صــباحا، 
وتقــاس المجموعــة الثانيــة بعــد العــصر، وبــذلك يــتم الــتخلص مــن انكــسار أشــعة 

ى دقــة القيــاس بــين وقتــي الــضحى والعــصر، حيــث يــؤثر الــشمس التــي تــؤثر علــ
انكسار أشعة الشمس على دقـة القـراءة، هـذا، وتقـاس كـل مجموعـة منهـا بطريقـة 

  . شرايبر–جاوس 
ً تستخدم كثيرا في سويسرا، وهي  :Sectors Method طريقة القطاعات – ٤

ة، مفيـــدة لـــشبكات المثلثـــات ، والمتـــصلة مـــع بعـــضها الـــبعض، وبـــدرجات متفاوتـــ
وتستخدم طريقة قفل األفق مع مثلثات الدرجتين األولى مع الثانيـة، ثـم الـدرجتين 

مــع ) درجــة األســاس(الثانيــة مــع الثالثــة، ثــم تــستخدم طريقــة جــاوس لــربط األولــى 
  .مع الثالثة، وهكذا) درجة األساس( الثانية، والدرجة الثانية 

  
  - : قفل األفق)االتجاهات( قةيقياس الزوايا األفقية بطر
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ً    تعـرف هــذه الطريقـة أيــضا بطريقـة االتجاهــات، و يكـون فيهــا رأس كـل زاويــة 
ْٕ ، واذا ٣٦٠جزء مـن مركـز لـدائرة أفـق، ويكـون مجمـوع الزوايـا عنـد هـذا المركـز 

حدث خطأ ما في قياس الزاوية، فإنه يـؤثر علـى الزوايـا األخـرى المـشترك رأسـها 
عـــادة فـــي قيـــاس زوايـــا شـــبكات فـــي مركـــز دائـــرة األفـــق، وتـــستخدم هـــذه الطريقـــة 

المثلثات، والمضلعات، وتقاس الزوايا بهذه الطريقة في وضعي الجهاز المتيـامن 
  .والمتياسر

  -:طريقة القياس
   للتعرف على كيفية قياس الزوايا األفقية بهذه الطريقة، نتبـع الخطـوات اآلتيـة، 

  - ):٦١( في المثال الموضح في شكل رقم 
ً نجهـــز جـــدوال خاصـــا– ١  لوضـــع البيانـــات الخاصـــة بالزوايـــا األفقيـــة، أو يكـــون ً

ًالجدول جاهزا مسبقا، ويفـضل أن نكـون جـدولين ، أحـدهما للتـسجيل الـسريع فـي  ً
، واآلخـر يـضاف إليـه أعمـدة أخـرى  ) ١٥( الحقل، ويوضحه رأس الجدول رقـم 

ــــة  ــــي الجــــدول، وتــــشمل كروكــــي األهــــداف المرصــــودة، الزاوي غيــــر الموضــــحة ف
قيمـــــة التـــــصحيح، ومقـــــدار الزاويـــــة المقيـــــسة، ومتوســـــط القـــــراءتين المـــــصححة، و

  . للوضعين، المتياسر والمتيامن
  .قياس الزوايا األفقيةل  الحقلنموذج لجدول(  ): جدول رقم 

  الهدف المرصود  وضع الجهاز  قراءة الدائرة األفقية  رقم الزاوية

        

( لـشكل رقـم         وقبل الخوض في باقي خطوات العمل، يفضل النظر إلـى ا
، للتعــرف علــى اتجاهــات القيــاس المتياســرة، والمتيامنــة، والزوايــا التراكميــة  )٦١

  .التجاهات القياس حول محطة الجهاز
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  .اتجاهات القياس لوضعي الثيودوليت: )٦١( شكل رقم 
  . القياس في الوضعين المتياسر والمتيامن):أ-٦١( شكل رقم 

  
  . التراكمي في الوضع المتياسر القياس): ب-٦١( شكل رقم 
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  . القياس التراكمي في الوضع المتيامن): ج -٦١( شكل رقم 

  
ــــوب رصــــدها ) شــــواخص( نــــضع عالمــــات – ٢ ، )األهــــداف(فــــوق الــــنقط المطل

تعتبـر (ًونحرص أن تكون رأسية تماما، ثم نثبت الثيودوليت على محطـة الرصـد 
فقية وتسامت وأن تنـصف الـشعرة أ(، ونجري له شروط الضبط )مركز لدائرة أفق

  ).الرأسية الهدف عند الرصد
ً نجعل الجهاز متياسـرا ، أي يكـون القيـاس فـي اتجـاه عقـرب الـساعة، ونبـدأ – ٣

ً، وهي تكـون أيـضا نقطـة القفـل )نقطة أ في الشكل السابق(برصد أبعد األهداف 
ن تـصفيرها يمكـ(ً، وعند رصـدها نجعـل قـراءة الـدائرة صـفرا )نقطة النهاية للرصد(

، وفــي هــذا )فــي الثيودوليــت الرقمــي ، وقــد ال يمكــن ذلــك فــي الثيودوليــت العــادي
ً   ٢٥علـــى درجـــة    ) أ ( المثـــال تـــم ضـــبط قـــراءة القـــرص األفقـــي عنـــد الهـــدف 

  ).الجهاز متياسر(ْ  ٠٠٠َ   ٠٠
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والحركـة فـي اتجـاه عقـرب الـساعة، وعنـد ) ب( نحرك المنظار نحـو الهـدف – ٤
شــــروط ضــــبط الجهــــاز ، ثـــم نــــسجل القــــراءة فــــي مكانهــــا فــــي رصـــده نتأكــــد مــــن 

  .ْ ٦١َ   ٤٧ً   ٢٢الجدول، ولتكن 
، ونــسجل القــراءات فــي )ج ، د ، أ (ً نحــرك المنظــار تباعــا نحــو األهــداف – ٥

ـــتكن كـــاآلتي  )    ج(القـــراءة عنـــد : ًمكانهـــا تباعـــا فـــي الجـــدول، وأمـــام أهـــدافها، ول
أ ( ْ  ، والقراءة عند ٢٦٦َ   ٤٨ً   ٤٧) د ( ْ  ، والقراءة عند ١٣٥َ   ٠٥ً   ٥٧
  .ْ  ،وهي قراءة القفل٠٠٠َ   ٠٠ً   ٣٣مرة أخرى ) 
ْ ، ليكـــون الجهـــاز فـــي الوضـــع ١٨٠ نحـــرك المنظـــار حـــول محـــوره األفقـــي – ٦

، ) أ ( ْ ، بعـــد رصـــد الهـــدف عنـــد ١٨٠المتيـــامن، ونـــضبط الـــدائرة األفقيـــة عنـــد 
ْ ، وتــسجل فــي مكانهــا فــي ١٨٠  َ ٠٠ً   ٢٣وفــي هــذا المثــال تــم ضــبطه عنــد 

  ).أ ( الجدول، وأمام الوضع المتيامن للنقطة 
فــي اتجــاه ضــد عقــرب الــساعة، ونــسجل ) د( نحــرك المنظــار نحــو الهــدف – ٧

  .ْ ٨٦َ   ٤٨ً   ٣٧للوضع المتيامن، ولتكن ) د ( قراءة الدائرة األفقية عند 
ج ، ب ،  أ ( اف  نحرك المنظار في اتجاه ضد عقرب الساعة نحـو األهـد– ٨
ْ ، والقــراءة عنــد ٣١٥َ   ٥ً   ٤٧) ج(القــراءة عنــد : ، ولــتكن القــراءات كــاآلتي) 
  ْ ١٨٠َ   ٠٠ً   ١٥مرة أخرى ) أ(ْ ، والقراءة عند ٢٤١َ   ٤٧ً   ١٢) ب(

قــــد قيــــست مــــرتين، لــــدائرتين ) م(  بــــذلك تكــــون الزوايــــا المتفرعــــة مــــن المحطــــة 
لمتياسر، ومرة في الوضع المتيامن، وتكون ، مرة في الوضع ا)ْ ٣٦٠( كاملتين 

   ).١٦( القراءات كما في الجدول رقم 
  -:مرحلة حساب الزوايا

  -:  تبدأ مرحلة حساب الزوايا باآلتي
  
  



 

- ١٥٤ -

  .نتيجة قياس الزوايا بطريقة قفل األفق:  )١٦( جدول رقم 
  الهدف المرصود  وضع الجهاز  قراءة الدائرة األفقية  اسم الزاوية

  )س(متياسر   ْ ٠٠٠  َ ٠٠ً   ٢٥  
  )م ( متيامن   ْ ١٨٠َ   ٠٠ً   ١٥

  أ
  أ م ب

  )س(متياسر   ْ ٦١َ   ٤٧ً   ٢٢
  )م ( متيامن   ْ ٢٤١َ   ٤٧ً   ١٢

  ب
  ب م ج

  )س(متياسر   ْ ١٣٥َ   ٠٥ً   ٥٧
  )م ( متيامن   ْ ٣١٥َ   ٠٥ً   ٤٧

  ج
  ج م د

  )س(متياسر   ْ ٢٦٦َ   ٤٨ً   ٤٧
  )م ( متيامن   ْ ٨٦َ   ٤٨ً   ٣٧

  د
  د م أ

  )س(متياسر   ْ ٠٠٠َ   ٠٠ً   ٣٣
  )م ( متيامن   ْ ١٨٠ْ   ٠٠ً   ٢٣  

  أ

  

  -: حساب متوسط القراءتين–أ 
     هو متوسط قراءة الوضعين المتياسر والمتيامن لكل هدف، ويحسب 

  -:كاآلتي
  = متوسط القراءتين

  

( متيامن وقسمتها على أو تحسب بجمع الدقائق والثواني للوضعين المتياسر وال
  -:، مع ثبات قيم الدرجات، وتحسب كاآلتي ) ٢

قيمة دقائق وثواني الوضع  + ()أو المتيامن(قيمة درجات الوضع المتياسر 
، وفي هذا ٢ًمقسوما على ) قيمة دقائق وثواني الوضع المتيامن+ المتياسر 

  - :المثال فإن متوسط القراءات التجاهات القياس كاآلتي

  ْ ١٨٠-قراءة الوضع المتيامن+قراءة الوضع المتياسر
٢  



 

- ١٥٥ -

  

  +  ْ  ٠٠=  القراءتين لالتجاه م أمتوسط
  

 =                           ٠٠٠َ   ٠٠ً   ٢٠ ْ  
  +                                 ْ  ٦١= متوسط القراءتين لالتجاه م ب 

  

  =                           ٦١َ   ٤٧ً   ١٧   ْ  
  

                    +               ْ  ١٣٥= متوسط القراءتين لالتجاه م ج 
  

 =                          ١٣٥َ   ٠٥ً   ٥٢ ْ  
  

  +                                 ْ  ٢٦٦=  متوسط القراءتين لالتجاه م د 
  

 =                         ٢٦٦َ   ٤٨ً   ٤٢  ْ  
    +                                ْ  ٠٠= متوسط القراءتين لالتجاه م أ 

  
 =                            ٠٠َ   ٠٠ً   ٢٨ ْ  

  -:الزوايا) مقدار( حساب قيم  –ب 
ً   تحسب قيم الزوايا بطـرح االتجـاه الـسابق مـن االتجـاه الالحـق ، فمـثال تحـسب 
قيمــة الزاويــة أ م ب بطــرح االتجــاه م أ مــن االتجــاه م ب ، وهكــذا لبــاقي الزوايــا، 

متوسط القراءات لالتجاهـات، وفـي هـذا المثـال واالتجاهات هي التي حسبت من 
  -:تكون الزوايا كاآلتي

  ْ ٠٠َ   ٠٠ً   ٢٠= االتجاه عند أ 
  ْ ٠٠٠َ   ٠٠ً   ٢٨) = قفل األفق(االتجاه عند أ 

٠٠ً   ١٥+ َ  ٠٠ً   ٢٥ َ   
٢  

٤٧ً   ١٢+ َ ٤٧ً   ٢٢ ً  
٢  

٠٥ً   ٤٧+ َ  ٠٥ً   ٥٧ َ  
٢  

٤٨ً   ٣٧+ َ  ٤٨ً   ٤٧ َ  
٢  

٠٠ً   ٢٣+ َ  ٠٠ً   ٣٣ َ  
٢  



 

- ١٥٦ -

  ْ ٦١َ   ٤٦ً   ٥٧ = ْ ٠٠َ   ٠٠ً   ٢٠ –ْ  ٦١َ   ٤٧ً   ١٧= أ م ب  <

  ْ ٧٣َ   ١٨ً   ٣٥= ْ ٦١َ   ٤٧ً   ١٧ –ْ  ١٣٥َ   ٠٥ً   ٥٢=  ب م ج <

  ْ ١٣١َ   ٤٢ً   ٥٠= ْ  ١٣٥َ   ٠٥ً   ٥٢ –ْ  ٢٦٦َ   ٤٨ً   ٤٢=  ج م د <

  ْ ٩٣َ  ١١ً  ٤٦=ْ ٢٦٦َ   ٤٨ً   ٤٢ -)ْ ٠٠َ   ٠٠ً   ٢٨+ْ ٣٦٠=( د م أ<
  -: حساب الخطأ في قفل األفق–ج 

    إليجاد قيمة الخطأ وتصحيحه في إقفال الزوايا حول محطة الرصد، والتي 
  -:ْ ، نقوم باآلتي٣٦٠ يكون مقدار جميعها يجب أن

، والتي حسبت من طرح االتجاهات )م (   نجمع الزوايا حول المحطة - ١
  :المرصودة

   د م أ<+  ج م د < +ب م ج <+أ م ب<=مجموع الزوايا 
 =          ١٣١َ   ٤٢ً   ٥٠+ ْ  ٧٣َ   ١٨ً   ٣٥+ ْ  ٦١َ   ٤٦ًً ◌  ٥٧  ْ

 +  
٣٦٠َ   ٠٠ً   ٠٨= ْ  ٩٣َ   ١١ً   ٤٦ ْ  

  .تصحيح لزوايا بطريقة قفل األفق:  )١٧( جدول رقم 
  الزاوية بعد التصحيح  مقدار التصحيح  الزاوية قبل التصحيح  اسم الزاوية

  ْ ٦١َ   ٤٦ً   ٥٥  ً ٢ -   ْ ٦١َ   ٤٦ً   ٥٧   أ م ب<

  ْ ٧٣َ   ١٨ً   ٣٣  ً ٢ -   ْ ٧٣َ   ١٨ً   ٣٥   ب م ج<

  ْ ١٣١َ   ٤٢ً   ٤٨  ً ٢ -   ْ ١٣١َ   ٤٢ً   ٥٠   ج م د<

  ْ ٩٣َ   ١١ً   ٤٤  ً ٢ -   ْ ٩٣َ   ١١ً   ٤٦   د م أ<
  ْ ٣٦٠َ   ٠٠ً   ٠٠  ً ٠٨ -  ْ ٣٦٠َ   ٠٠ً   ٠٨  المجموع



 

- ١٥٧ -

  
م ( ً  في مجموع قيم الزوايا حول المحطة ٠٨يعني ذلك أنه توجد زيادة مقدارها 

  :وفي هذه الحالة). 
  :ْ  ، أي٣٦٠ –) م (مجموع الزوايا حول النقطة=خطأ قفل األفق

 =              ٠٨=+ ْ  ٣٦٠َ   ٠٠ً   ٠٠ –ْ  ٣٦٠َ   ٠٠ً   ٠٨  ً  
إما بطرحه أو جمعه، وفي هذه ، نصحح الخطأ في الزوايا، ويوزع عليها – ٢

  .الحالة يجب أن يخصم من كل زاوية قيمة التصحيح لها
  

  =                           مقدار التصحيح لكل زاوية 
  
  =                         =                         - ٢ ً  

  . وبعدهحالزوايا قبل التصحي ) ١٧(    هذا ، ويوضح الجدول رقم 
  .نتيجة قياس زاوية أفقية من قبل عدة أشخاص:  )١٨( جدول رقم 

  .للوضعين المتياسر والمتيامنقيمة الزاوية   مسلسل
١٣٤َ      ٣٥ً     ٤٢  ١ ْ  
١٣٤َ      ٣٥    ً ٤٦  ٢ ْ  
١٣٤َ     ٣٥ً     ٣٩  ٣ ْ  
١٣٤َ     ٣٥ً     ٤٥  ٤ ْ  
١٣٤َ     ٣٥ً     ٤٧  ٥ ْ  
  )قراءة مرفوضة(ْ  ١٣٤َ     ٣٤ً     ٤٥  ٦

  ْ ١٣٤َ    ٣٥ً    ٤٣.٨  المتوسط
  ْ ١٣٤َ    ٣٥ً    ٤٤أي 

  خطأ القفل
  مجموع الزوايا

- ٨  
٤  



 

- ١٥٨ -

  
  -:مثال على قياس زاوية أفقية

ًويـــة أفقيـــة تـــم تحديـــد أركانهـــا مـــسبقا، م مجموعـــة مـــن المتـــدربين بقيـــاس زاقــا     
واعتبـــر رأس الزاويـــة مركـــز لـــدائرة أفـــق، وتـــم القيـــاس فـــي كـــل مـــرة بطريقـــة قفـــل 

رأس (األفـــق، وبعـــد أن قـــام كـــل متـــدرب بتـــصحيح خطـــأ القفـــل عنـــد دائـــرة األفـــق 
( ، تــم وضــع قــراءات المتــدربين للزاويــة المطلوبــة فــي الجــدول رقــم      )الزاويــة

  . كل متدرب قاس بالوضعين المتياسر والمتيامنً، علما بأن )١٨
  -:Traversesالمضلعات

   المضلع شكل هندسي محدد بخطوط مستقيمة، إما تتـصل بدايتـه مـع نهايتـه، 
أو ال تتصل، وتعرف كل نقطة تـصل بـين خطـين بالمحطـة، وتعـرف بأنهـا رأس 

ًطوطـا ًزاوية بين ضلعين، وفد تكون هذه المـضلعات حـدودا لقطـع أراضـي، أو خ
ًتمثــل طرقــا، أو حــدودا سياســية، أو غيــر ذلــك، وتبــدأ المــضلعات عــادة مــن خــط  ً

ًمعروف انحرافه، أو إحداثياته، أو االثنين معا، وبعضها يربط على خط ) ضلع(
  .ًمعلوم أيضا

   يـرتبط بالمـضلعات عمـل مـساحي ميـداني ومكتبـي كبيـر وكثيـر، ففـي الميــدان 
ًامن أو المتياســـر، أو االثنـــين معـــا، أو بـــأي تقـــاس الزوايـــا إمـــا فـــي الوضـــع المتيـــ

طريقة أخرى، ويجب اإلشارة عند الزاوية إلى اتجاه القياس، كذلك يجب توضـيح 
أطــوال ( مــا إذا كانــت الزوايــا الداخليــة أو الخارجيــة، كــذلك تقــاس المــسافات     

، وفي المكتب يصحح خطأ القفل في زوايا المضلع، ويجب أن يكـون )األضالع
ٕ الخطــــأ المــــسموح بــــه، وان كــــان أكبـــر يجــــب إعــــادة قيــــاس الزوايــــا فــــي أقـــل مــــن

ـــوب، أي  الميـــدان، كـــذلك تحـــسب انحرافـــات األضـــالع حـــسب نـــوع العمـــل المطل
انحرافات دائرية، أو ربع دائريـة، أو مختـصرة، كـذلك تـصحح مركبـات األضـالع 

  .األفقية والرأسية ، وهي األخطاء الناتجة عن قياس المسافات



 

- ١٥٩ -

 األفقيـة تً المضلعات بناء على البيانات المتوفرة ، السـيما اإلحـداثيا    ثم توقع
ــــوب، واذا كانــــت المــــساحات  ٕوالرأســــية لألضــــالع، وحــــسب مقيــــاس الرســــم المطل

الطرق التخطيطية أو (مطلوبة فيجب حسابها بإحدى الطرق المعروفة والمناسبة 
  .  المضلعات بأنواعها ) ٦٢( ، هذا، ويوضح شكل رقم )اآللية

  .أنواع المضلعات:  )٦٢( كل رقم ش

  
اتجاه قياس الزوايا، والخارجية منها والداخلية فـي  ) ٦٣(   هذا ويوضح الشكل 

الزوايــــا الداخليـــــة للمـــــضلع المقفـــــل، ) أ -٦٣( المــــضلعات، يوضـــــح شـــــكل رقـــــم 
ــــا فــــي المــــضلعين المفتــــوح ) ب– ٦٣( ويوضــــح شــــكل رقــــم  اتجــــاه قيــــاس الزواي

 الزوايـا إمـا أن يكـون مـع اتجـاه عقـرب الـساعة، أو مـع والمقفل، والحظ أن قياس
  .ضد اتجاه حركتها

  



 

- ١٦٠ -

  .اتجاه قياس الزوايا:  )٦٣( شكل رقم 
  .الزوايا الداخلية والخارجية للمضلع): أ - ٦٣(شكل رقم 

  
  .القياس في اتجاه عقرب الساعة لمضلع مقفل): ب-٦٣(شكل رقم 

  



 

- ١٦١ -

  -):الترافرسات(أنواع المضلعات 
  :لمضلعات في األنواع اآلتية  تقع ا

 يتكـــون مـــن عـــدة خطـــوط :Opened Transverse المـــضلع المفتـــوح– ١
مـــستقيمة متـــصلة مـــع بعـــضها بزوايـــا، وال تتـــصل بدايتـــه مـــع نهايتـــه، يكـــون فيـــه 

  . األول واألخير معلومين، أو األول على األقلنالضلعا
ًوتكــون أضــالعه شــكال هن: Closed Traverseالمــضلع المقفــل – ٢ ًدســيا ّ

ُمغلقا، وتقاس فيه الزوايا الداخلية أو الخارجة ً.  
نــــوع مــــن المــــضلعات : Parallel Transverse المــــضلع المتــــوازي – ٣

ًالمقفلـة، إال أنــه يمتـد طوليــا ليأخـذ الــشكل األقـرب إلــى المـستطيل، وتكــون معظــم 
  .ْ  ١٨٠زواياه منفرجة، وأقل من 

دوا علـى شـكل مجموعـة  يبـ :Diamond Traverse المضلع المتقاطع – ٤
  .من المضلعات المقفلة رباعية الشكل، وتتصل مع بعضها عند محطة مشتركة

  -:يح زوايا المضلع المقفلحتص
 عنـــد قياســـها فـــي الميـــدان،    يحـــدث خطـــأ مـــا فـــي قيمـــة مجمـــوع زوايـــا المـــضلع

المحـــسوبة (ويكـــون الخطـــأ بـــين الزوايـــا المقيـــسة فـــي الميـــدان، والزوايـــا الحقيقيـــة 
، ويجب أن تكون قيمـة الخطـأ أقـل مـن المـسموح بـه، ويـأتي الخطـأ فـي )ونبالقان

  -:الزوايا من مجموعة أمور مجتمعة أو بعضها، ومنها
 قيـــاس الزاويـــة مـــن قبـــل أكثـــر مـــن شـــخص، وبالتـــالي تختلـــف بدايـــة ونهايـــة – ١

  .القياس بينهما
  ).محاور الجهاز( عدم ضبط أفقية الجهاز، وعدم ضبط التسامت – ٢
ـــذلك ينـــصح  أن– ٣ ـــة، ل  تكـــون العالمـــات الموضـــوعة علـــى أركـــان الزوايـــا مائل

  .برصد العالمة عند اتصالها مع األرض
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 قد يحدث الخطأ أثنـاء قـراءة الزاويـة أو تـسجيلها، أو وضـع الزاويـة الداخليـة – ٤
  .مكان الخارجية، أو شيء من هذا القبيل

  . قد يحدث الخطأ نتيجة ألخطاء فنية في الجهاز– ٥
  -:ع زوايا المضلعمجمو

  .ْ  ٩٠×  ) ٤ – ن ٢= (  مجموع الزوايا الداخلية للمضلع المقفل - ١
  :وعلى سبيل المثال. عدد الزوايا الداخلية للمضلع=  حيث ن 

  ْ ٣٦٠= ْ  ٩٠×  ) ٤ – ٤ × ٢= ( مجموع زوايا المضلع الرباعي الداخلية –أ 
  ْ ٥٤٠= ْ  ٩٠× )٤ – ٥ × ٢= ( مجموع زوايا المضلع الخماسي الداخلية –ب 
  ْ ٩٠×  )٤+  ن ٢= (  مجموع الزوايا الخارجية للمضلع المقفل – ٢

  -:فعلى سبيل المثال
  ْ ١٠٨٠= ْ  ٩٠× )٤ + ٤ ×٢= ( مجموع الزوايا الخارجية للمضلع الرباعي–أ 

  ْ ١٢٩٠=ْ ٩٠×  )٤ + ٥×٢=( مجموع الزوايا الخارجية للمضلع الخماسي–ب 
  -:خطوات التصحيح

، وذلك )الحقيقية( سب قيمة مجموع الزوايا حسب عددها في المضلع  نح– ١
  .بتطبيق القانون السابق

  . تجمع زوايا المضلع كما قيست في الميدان بواسطة الثيودوليت– ٢
 يحسب الفرق بين مجموع الزوايا الحقيقية والزوايا المقيسة، وقد يكون هذا – ٣

  :الفرق
  .يا المضلع الحقيقية، ويجب أن يحذف أي أكثر من مجموع زوا:ً موجبا–أ 

  .أي أقل من مجموع الزوايا الحقيقي، ويجب أن يضاف: ً سالبا–ب 
وعند توزيع قيمة الخطأ على زوايا المضلع يكون نصيب كل زاوية مجموع 

  .ًالخطأ مقسوما على عدد الزوايا
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   أم  يتم التأكد من أن قيمة الخطأ الناتج من الخطوة السابقة مسموح به   – ٤
  -:ال ؟وذلك بتطبيق القانون اآلتي

    ،٧٠ن   =قيمة الخطأ المسموح به 
  .عدد الزوايا، والناتج بالثانية= حيث ن  
  : توزع قيمة الخطأ على الزوايا بالتساوي ، كالتالي– ٥

                                 مجموع الخطأ
  ــــــــ=  خطأ التصحيح لكل زاوية 

                      عدد الزوايا               
  

  -:مثال
صحح زوايا المضلع المقفل أ ب ج د هــ و ، الـذي تظهـر بياناتـه فـي الجـدول   

   ).١٩( رقم 
  مثال على تصحيح زوايا المضلع المقفل ): ١٩( جدول رقم 

  اتجاه قياس الزوايا  قيمة الزاوية بالدرجات  الزاوية
  رب الساعةالقياس مع عق  ْ ٨١َ   ٤٣ً   ٢٠  أ
  القياس مع عقرب الساعة  ْ ١٣٠َ   ٤١ً   ٥٣  ب
  القياس مع عقرب الساعة  ْ ١٤١َ   ١٢ً   ٠٧  ج
  القياس مع عقرب الساعة  ْ ١٥٤َ   ٥١ً   ٥٠  د
  القياس مع عقرب الساعة  ْ ٦١َ   ٠٧ً   ٢٣  هـ
  القياس مع عقرب الساعة  ْ ١٥٠َ   ٢٠ً   ٥٧  و

  

  -:خطوات الحل
  ْ ٧٢٠َ   ٠٠ً   ٠٠=ْ  ٩٠× )٤ – ٦ ×٢(=  الداخلية الحقيقي  مجوع الزوايا– ١
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  .مجموع الزوايا المقيسة )٢٠( ويبين جدول رقم 
  .جمع زوايا المضلع المقفل ): ٢٠( جدول رقم 

  قيمة الزوايا بالدرجات  الزاوية
  ْ ٨١َ   ٤٣ً   ٢٠  أ
  ْ ١٣٠َ   ٤١ً   ٥٣  ب
  ْ ١٤١َ   ١٢ً   ٠٧  ج
  ْ ١٥٤َ   ٥١ً   ٥٠  د
  ْ ٦١َ   ٠٧ً   ٢٣  هـ
  ْ ١٥٠َ   ٢٠ً   ٥٧  و

  ْ ٧١٩َ   ٥٧ً   ٣٠  المجموع
  

  .توزيع الخطأ على زوايا المضلع المقفل ): ٢١( جدول رقم 

  قيمة التصحيح  الزوايا بعد التصحيح  الزوايا قبل التصحيح  الزاوية
  ً ٢٥+   ْ ٨١َ   ٤٣ً   ٤٥  ْ ٨١َ   ٤٣ً   ٢٠  أ
  ً ٢٥+   ْ ١٣٠َ   ٤٢ً   ١٨  ْ ١٣٠َ   ٤١ً   ٥٣  ب
  ً ٢٥+   ْ ١٤١َ   ١٢ً   ٣٢  ْ ١٤١َ   ١٢ً   ٠٧  ج
  ً ٢٥+   ْ ١٥٤َ   ٥٢ً   ١٥  ْ ١٥٤َ   ٥١ً   ٥٠  د
  ً ٢٥+   ٦١َ   ٠٧ً   ٤٨  ْ ٦١َ   ٠٧ً   ٢٣  هـ
  ً ٢٥+   ْ ١٥٠َ   ٢١ً   ٢٢  ْ ١٥٠َ   ٢٠ً   ٥٧  و

    ْ ٧٢٠َ   ٠٠ً   ٠٠  ْ ٧١٩َ   ٥٧ً   ٣٠  المجموع
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=  قيمة الزوايا المقيسة أقـل مـن الزوايـا الحقيقيـة والفـرق بينهمـا             – ٢
- ٠٠٠َ   ٠٢ً   ٣٠ ْ  
ً  ، ١٧١  = ٦   ×  ٧٠=   ن      × ٧٠=    قيمة الخطأ المسموح بـه – ٣

وهــو أكبــر مــن قيمــة الخطــأ فــي قيــاس الزوايــا، أي أن الخطــأ مــسموح بــه   وهــو 
١٥٠ ً.  

ً  لكل زاوية مـن زوايـا ٢٥ على الزوايا بالتساوي، بإضافة   توزع قمة الخطأ- ٤
   )٢١( المضلع الداخلية، كما هو موضح في الجدول رقم 

 إال أن عنـــد ويجــب مراعــاة أنــه قــد يكــون قيمــة التــصحيح بالكــسور العــشرية،   
ًإضــافة قيمــة التــصحيح أو حذفــه يجــب أن يكــون صــحيحا، وذلــك بتعــديل الخطــأ 

ًن مجمـوع الزوايـا بعـد التـصحيح يجـب أن يكـون متوافقـا مـع بين الزوايا، وذلك أل
      . مجموعها الحقيقي

  -:تمارين على هذه الحالة
صحح زوايا المضلع المقفل التي تظهر بيانات زواياه في  ):١( تمرين رقم 
   ).٢٢( الجدول رقم 
  .على تصحيح زوايا المضلع المقفل ) ١( تمرين رقم  ): ٢٢( جدول رقم 

  يمة الزوايا بالدرجاتق  الزاوية
  ْ ١٢٢َ   ١٢ً   ٢١  أ
  ْ ٨٠َ   ١٤ً   ٢٨  ب
  ْ ١٢٠َ   ٠٧ً   ٥٤  ج
  ْ ٧٦َ   ٤٤ً   ٤٦  د
  ْ ١٥٠َ   ٢٥ً   ٤٨  هـ
  ْ ١٧٠َ   ١٦ً   ٣٧  و

    المجموع
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 صحح زوايا المضلع المقفل التي تظهر بيانات زواياه في  - : )٢( رقم تمرين 

   ).٢٣( الجدول رقم 
  .على تصحيح زوايا المضلع المقفل ) ٢( تمرين رقم  ): ٢٢( جدول رقم 

  قيمة الزوايا بالدرجات  الزاوية
  ْ ١٠٤َ   ٥١ً   ٢٢  أ
  ْ ٧٩َ   ٥٦ً   ١١  ب
  ْ ٨٤َ   ٥٦ً   ٠٧  ج
  ْ ٩٠َ   ١٥ً   ١٢  د

    المجموع

   :غير المقفلتصحيح زوايا المضلع 
مـــة وانحـــراف المـــضلع المتـــصل هـــو المـــضلع الـــذي يبـــدأ مـــن نقطـــة معلو  

. معلــوم وينتهــي عنــد نقطــة معلومــة وانحــراف معلــوم دون اتــصال لبدايتــه ونهايتــه
األول،  االنحـراف األمـامي للـضلع المعلـوم يتم تصحيح زواياه بمعلوميـة، حـساب

  :ويحسب كاآلتي. وللضلع المعلوم األخير
  

  =       = ظا االنحراف األمامي المختصر 
  

  .الرأسي أإلحداثي=  ص .     األفقي أإلحداثي= حيث س 
ًهــذا، ويحــدد موقعــه علــى دائــرة األفــق اعتمــادا علــى إشــارات اإلحــداثيات   

  :ثم تجرى الخطوات اآلتية. والمقامبسط ال

  المركبة األفقية

  المركبة الرأسية

  )أ(س-)ب(س

  )أ(ص- )ب(ص
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ً االنحرافـــات األماميـــة ألضـــالع المـــضلع المتـــصل ابتـــداء مـــن الخـــط تحـــسب -١
  .األخير ً وانتهاء بالخط المعلومالمعلوم األول

راف الـــضلع األخيـــر المحـــسوب وبـــين انحرافـــه  قيمـــة الفـــرق بـــين انحـــتحـــسب -٢
ويجــب أن يكــون . )الــذي قــيس مــن االنحرافــات الــسابقة لألضــالع (المعلــوم

  .المسموح به    هذا الفرق في حدود الخطأ 
  -: قيمة الخطأ المسموح كالتالي تحسب -٣

  .عدد الزوايا =   ن    ، حيث ن ×   ٧٠   =الخطأ المسموح به 
  .بالنقصانالزوايا بالتساوي إما بالزيادة أو توزيع الخطأ على قيمة  -٤

 أ ب ج د هـــــــ و ل )المفتــــــوح (صــــــحح الزوايــــــا فــــــي المــــــضلع المتــــــصل  :مثال 
 إذا علمـت ، )٢٤( رقـم ة إحداثيات ضلعيه األول واألخير فـي الجـدول الموضح

وأن الزوايـا بــين أضـالعه تظهـر فــي .  فـي اتجــاه عقـرب الـساعةقيـستأن زوايـاه 
  :) ٢٥( رقم الجدول 

  .إحداثيات الضلعين األول واألخير لمضلع مفتوح ): ٢٤(جدول رقم 

  )ص( الصادي أإلحداثي  )س( السيني أإلحداثي   النقطة
  ١٣١٥.٢٠  ١١٣٥.٣٣  أ
  ٨٣٠.٠٠   ١٣٧١.٠٠  ب
  ١٥١٨.٥٨  ٤١٣.٦٣  و
  ١٤٠٩.٢٩  ٣٠٨.٦٨  ل

  .زوايا المضلع المفتوح قبل التصحيح ): ٢٥( جدول رقم 

  قبل التصحيح  الزاوية
      ْ ١٩٠َ   ٤٠ً   ١٥  أ ب ج
      ْ ٢٣٥َ   ٥٦ً   ٠٧  ب ج د
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  ْ ٢٣٣  َ َ◌٤٠  ً ً◌١٠  ج د هـ
  ْ ١٨٦َ   ٢١ً   ١٥  د هـ و
  ١٢٣َ   ٠٥ً   ٢٩  هـ و ل

  :الحل
   =                                ظا االنحراف المختصر أ ب -١
  

                           =                     =   
  

  أإلحـــداثي الـــسيني موجـــب(. ْ ق٢٥َ   ٥٤ً   ٢٤جــــ = االنحـــراف المختـــصر أ ب 
  )والصادي سالب

  
  
                                                   = ظا االنحراف المختصر ول -٢
  

    
=                              =                             

  
  غـْ ٤٣َ   ٥٠ً   ٢٢ـ ج= االنحراف المختصر ول 

  -:أنمن االنحرافات المختصرة السابقة نجد 
  ْ ١٥٤َ   ٠٥ً   ٣٦=  ْ ٤٣َ   ٥٠ً   ٢٢ – ْ ْ◌١٨٠=  االنحراف األمامي للضلع أب -أ

  ْ ٢٢٣َ   ٥٠ً   ٢٢= ْ ٤٣َ   ٥٠ً   ٢٢ + ْ ١٨٠= االنحراف األمامي للضلع ول  -ب
  -:لألضالع االنحرافات األمامية -٣

  )أ(س-)ب(س

  )أ(ص- )ب(ص
١١٣٥.٣٣ – ١٣٧١.٠٠  

١٣١٥.٢٠ – ٨٣٠.٠٠  

٢٣٥.٦٧  

- ٤٨٥.٢  

  )و(س-)ل(س

  )و(ص-)ل(ص

٤١٣.٦٣ – ٣٠٨.٦٨  

١٥١٨.٥٨ –١٤٠٩.٢٩  

- ١٠٤.٩٥  

 -١٠٩.٢٩  
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  ْ ١٥٤َ   ٠٥ً   ٣٦= مي أب انحراف أما
                     ْ ١٩٠َ   ٤٠ً   ١٥+ ْ ْ◌١٨٠ +ْ ١٥٤َ   ٠٥ً   ٣٦  =انحراف أمامي ب جـ

 =١٦٤َ   ٤٥ً   ٥١ ْ  
   =       ْ ٢٣٥َ   ٥٦ً   ٠٧+ ْ ١٨٠ +ْ ١٦٤َ   ٤٥ً   ٥١   =انحراف أمامي جـ د

٢٢٠َ   ٤١ً   ٥٨ ْ  
       ْ ٢٣٣  َ َ◌٤٠  ً ً◌١٠+ ْ ١٨٠- ْ ٢٢٠َ   ٤١ً   ٥٨      =انحراف أمامي د هـ

 =٢٧٤  َ َ◌٢٢  ً ٠٨ ْ  
     ْ ١٨٦َ   ٢١ً   ١٥+ ْ◌ْ ْ◌١٨٠ – ْ ٢٧٤  َ َ◌٢٢  ً ٠٨      =انحراف أمامي هـ و

 =٢٨٠َ   ٤٣ً   ٢٣ ْ  
     ْ ١٢٣َ   ٠٥ً   ٢٩+ ْ◌ْ ْ◌١٨٠- ْ ٢٨٠َ   ٤٣ً   ٢٣   = )وبحسالم(انحراف ول 

 =٢٢٣َ   ٤٨ً   ٥٢ ْ  
  -:من البيانات السابقة نجد أن -٤
  .ْ ٢٢٣َ   ٥٠ً   ٢٢= المعلوم ) ول( انحراف -أ

  ).أقل من المعلوم (.ْ ٢٢٣َ   ٤٨ً   ٥٢= المحسوب ) ول( انحراف -ب
   .)قيمة الخطأ (ْ ٠٠َ   ٠١ً   ٣٠-= الفرق بين االنحرافين  -ج
  -: تحسب قيمة الخطأ المسموح به -٥

  ) .عدد زوايا المضلع (٥= ن 
                     ٥ ×    ٧٠ =         ن    ×٧٠      =الخطأ المسموح به 

 =٠٠َ   ٠٢ً   ٣٦=  ًً ◌١٥٦ ْ  
ه بـمما سبق نجد أن قيمة الخطأ الناتجـة أقـل مـن قيمـة الخطـأ المـسموح 

 قياس الزوايا مرة أخرى في الميدان  إعادةأما إذا كانت قيمة الخطأ أكبر فيفضل
.  
  :كالتالية الخطأ على زوايا المضلع بالتساوي  توزع قيم-٦
  الخطأ الناتج  

  عدد الزوايا

٩٠◌ً  

٥  
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     ً ١٨-=        =               = قيمة الخطأ في الزاوية 
  ◌ً  

                           
التصحيح كمـا هـو مبـين فـي جـدول   رقـم توضع الزوايا في جدول قبل وبعد -٧
 )٢٦.(  

 .تصحيح زوايا المضلع المفتوح ): ٢٦( جدول رقم 

  قيمة التصحيح  بعد التصحيح  قبل التصحيح  الزاوية
  ً ١٨+   ْ ١٩٠َ   ٤٠ً   ٣٣      ْ ١٩٠َ   ٤٠ً   ١٥  أ ب ج
  ً ١٨+   ْ ٢٣٥َ   ٥٦ً   ٢٥      ْ ٢٣٥َ   ٥٦ً   ٠٧  ب ج د
  ً ١٨+   ْ ٣٣٢َ   ٠٤ً   ٢٨  ْ ٣٣٢  َ َ◌٠٤  ً ً◌١٠  ج د هـ
  ً ١٨+   ْ ١٨٦َ   ٢١ً   ٣٣  ْ ١٨٦َ   ٢١ً   ١٥  د هـ و
  ً ١٨+   ْ ١٢٣َ   ٠٥ً   ٤٧  ١٢٣َ   ٠٥ً   ٢٩  لهـ و 

  

  :للحلطريقة أخرى 
ً قيمــــة الخطــــأ فــــي قيــــاس الزوايــــا اعتمــــادا علــــى مجموعهــــا وانحــــراف    تحــــسب

  :اآلتيالضلعين األول واألخير على النحو 
 موضــحة فــي الجــدول يحــسب مجمــوع الزوايــا بــين أضــالع المــضلع كــالتي -١

  ).٢٧( رقم 

 .مع زوايا المضلع المفتوحج ): ٢٧( جدول رقم 

  قيمتها  الزاوية
      ْ ١٩٠َ   ٤٠ً   ١٥  ب
      ْ ٢٣٥َ   ٥٦ً   ٠٧  ج
  ْ ٣٣٢  َ َ◌٠٤  ً ً◌١٠  د
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  ْ ١٨٦َ   ٢١ً   ١٥  هـ
  ١٢٣َ   ٠٥ً   ٢٩  و

  ْ ٩٦٩   َ َ◌٤٣    ً ١٦  المجموع

  :اآلتي الخطأ في الزوايا حسب القانون  تحسب قيمة– ٢
  -:الساعة عقرب  اتجاهالمضلع معإذا كانت قيمة زوايا   - أ

انحــــــراف الــــــضلع -انحــــــراف الــــــضلع األخيــــــر (– مجمــــــوع الزوايــــــا =قيمــــــة الخطــــــأ 
  )ن×١٨٠+األول

  -:الساعة عقرب  اتجاهإذا كانت زوايا المضلع ضد  - ب
انحـــــــراف الـــــــضلع -األولانحـــــــراف الـــــــضلع  (–مجمـــــــوع الزوايـــــــا  =قيمـــــــة الخطـــــــأ 

  )ن×١٨٠+األخير
  :رب الساعة في هذا المثال فإنولما كانت الزوايا في اتجاه عق

  =قيمة الخطأ
      ١٥٤َ   ٠٥ً   ٣٦ – ٢٢٣َ   ٥٠ً  ٢٢(- ْ ٩٦٩  َ َ◌٤٣   ً ١٦  +
٥×ْ ْ◌١٨٠  (  

  =٩٠٠ + ْ ٦٩َ   ٤٤ً   ٤٦ (- ْ ٩٦٩   َ َ◌٤٣    ً ١٦◌ ْْ.  (  
  =٩٦٩َ   ٤٤ً   ٤٦ – ْ ٩٦٩   َ َ◌٤٣    ً ١٦   ْ                    

=- ٩٠ - =  ْ ٠٠َ   ٠١ً   ٣٠ ً  
 .األولى الخطأ كما ورد في الطريقة قيمتوزع - ٣

  -:تصحيح زوايا ومركبات المضلع المقفل
  -:مثال
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فيـــــه االنحـــــراف  ،  المـــــضلع أ ب ج د بيانـــــات ) ٢٨( الجـــــدول رقـــــم يبـــــين      
ٕ ، واحـــــداثيات ١٠٠٠ : ١ رســــمل، ومقيــــاس ا ْ ٩َ    ٠٥= أب األمــــامي للــــضلع

  . م ٧٢.٠٠) = الرأسي( م ، ص ٥٥.٠٠) = األفقي(س ) ب(نقطة 
  : نجمع الزوايا الداخلية للمضلع–  ١

  = ْ ٣٢َ    ٠٤ + ْ ١٣٠ + ْ ٨٧َ    ٥٤ + ْ ١١٠= مجموع الزوايا الداخلية 

    =٣٥٩   َ ٥٨ً   ٠٠ ْ  
  

  .مثال على تصحيح زوايا ومركبات أضالع المضلع المقفل ): ٢٨( جدول رقم 

  الزاويةقياس   طول الضلع  قيمة الزاوية  الرمز
  ضد عقرب الساعة   م١٦٠.٠= أ ب   ْ ١١٠  أ
  ضد عقرب الساعة   م٢٢٠.٤= ب ج   ْ ٨٧َ    ٥٤  ب
  ضد عقرب الساعة   م٤١٩.٠= ج د   ْ ١٣٠  ج
  ضد عقرب الساعة   م٥٠١.٦= د أ   ْ ٣٢َ    ٠٤  د

  

  : نحسب القيمة الحقيقية للزوايا– ٢
  ْ ٣٦٠= ْ  ٩٠×  ٤ – ٤ × ٢=  ق ٤ – ن ٢=  القيمة الحقيقية للزوايا

  :  نحسب مقدار الخطأ– ٣
  ْ ٠٠َ   ٠٢ً   ٠٠ -= ْ  ٣٥٩   َ ٥٨ً   ٠٠ -ْ  ٣٦٠= مقدار الخطأ

  ً ١٤٠= ن  ×  ٧٠= ن  × ٧٠ =    نحسب قيمة الخطأ المسموح– ٤
                                         ١٢٠ ً  

  ً  ٣٠ـــــ   =  نصيب كل زاوية من التصحيح- ٥
                                          ٤  

  .ونضع فيه الزوايا قبل التصحيح وبعد التصحيح ) ٢٩( ثم نعمل الجدول رقم 
  .الزوايا قبل وبعد التصحيح ): ٢٩( جدول رقم 
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  قيمة التصحيح  الزاوية بعد التصحيح  الزاوية قبل التصحيح  الرمز
  ًً ◌٣٠+   ْ ١١٠َ    ٠٠ً   ٣٠  ْ ١١٠  أ
  ًً ◌٣٠+   ْ ٨٧َ    ٥٤ً   ٣٠  ْ ٨٧َ    ٥٤  ب
  ًً ◌٣٠+   ْْ ◌١٣٠َ    ٠٠ً   ٣٠  ْ ١٣٠  ج
  ًً ◌٣٠+   ْ ٣٢َ    ٠٤ً   ٣٠  ْ ٣٢َ    ٠٤  د

  : نحسب االنحرافات األمامية لألضالع– ٦
=         ْ ٨٧َ    ٥٤ً   ٣٠ -ْ  ١٨٠َ   ٠٠ً   ٠٠+ ْ  ٩َ    ٠٥= انحراف أمامي ب ج 

١٠١َ   ١٠ً   ٣٠ ْ  
ْ ْ◌ ١٣٠َ    ٠٠ً   ٣٠ - ْ ١٨٠َ   ٠٠ً   ٠٠ + ْ ١٠١َ   ١٠ً   ٣٠= ي ج د انحراف أمام

 =١٥١َ   ١٠ً   ٠٠ ْ  
        ْ ٣٢َ    ٠٤ً   ٣٠ -ْ  ١٨٠َ   ٠٠ً   ٠٠ + ْ ١٥١َ   ١٠ً   ٠٠= انحــــــــــــــراف أمــــــــــــــامي د أ 

 =٢٩٩َ   ٠٥ً   ٣٠ ْ  

   ).٣٠( رقم   في الجدول  كما نحسب االنحرافات المختصرة لألضالع– ٧
  .انحرافات أضالع المضلع المقفل ): ٣٠( جدول رقم 

  انحراف مختصر  انحراف أمامي  الضلع
   +ْ ٩َ    ٠٥+   ْ ٩َ    ٠٥  أب

  -ْ  ٧٨َ   ٤٩ً   ٣٠+   ْ ١٠١َ   ١٠ً   ٣٠  ب ج
  -ْ  ٢٨َ   ٥٠ً   ٠٠+   ْ ١٥١َ   ١٠ً   ٠٠  ج د
  +ْ  ٦٠َ   ٥٤ً   ٣٠ -  ْ ٢٩٩َ   ٠٥ً   ٣٠  د أ

  -:ت األضالع من خالل العالقات اآلتيةنحسب مركبا - ٨
  جا االنحراف المختصر للضلع× طول الضلع = المركبة األفقية للضلع 
  جتا االنحراف المختصر للضلع× طول الضلع = المركبة الرأسية للضلع 

، )الفـرق بـين االحـداثيين األفقيـين لبدايـة ونهايـة خـط(المركبة األفقية هي المسافة األفقية 
   ).الفرق بين االحداثيين الرأسيين لبداية ونهاية خط(رأسية هي المسافة الرأسية المركبة ال
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  =مركبات أضالع المضلع أ ب ج د 
  . م٢٥.٢٥٩=+ ْ  ٩َ    ٠٥ جا ١٦٠= المركبة األفقية للضلع أ ب 
  . م١٥٧.٩٩٣ =+ ْ ٩َ    ٠٥جتا  ×١٦٠= المركبة الرأسية للضلع أ ب 

  .م٢١٦.٢٢١= +ْ  ٧٨َ   ٤٩ً   ٣٠جا  × ٢٢٠.٤= ب ج المركبة األفقية للضلع 
  . م٤٢.٧١٥ -= ْ ٧٨َ   ٤٩ً   ٣٠ جتا × ٢٢٠.٤ =المركبة الرأسية للضلع ب ج 

  .م٢٠٢.٠٦٨ =+ ْ ٢٨َ   ٥٠ً   ٠٠ جا × ٤١٩ =ج دالمركبة األفقية للضلع 
  . م٣٦٧.٠٥٥-= ْ ٢٨َ   ٥٠ً   ٠٠ جتا × ٤١٩=المركبة الرأسية للضلع ج د 

  .م٤٣٨.٣٢٠ - = ْ ٦٠َ   ٥٤ً   ٣٠جا  × ٥٠١،٦ =د أ ية للضلع المركبة األفق
  . م٢٤٣.٨٨٢ = + ْ ٦٠َ   ٥٤ً   ٣٠ جتا   ×٥٠١،٦=المركبة الرأسية للضلع د أ 

   ).٣١( يوضحها الجدول رقم نضع المركبات المحسوبة في جدول  _ ٩
  .المركبات األفقية والرأسية للمضلع المقفل ): ٣١( جدول رقم 

  الضلع  المركبات الرأسية  كبات األفقيةالمر
+  -  +  -  

     م١٥٧.٩٩٣     م٢٥.٢٥٩  أ ب 
   م٤٢.٧١٥      م٢١٦.٢٢١  ب ج 
   م٣٦٧.٠٥٥      م٢٠٢.٠٦٨  ج د 
     م٢٤٣.٨٨٢  م٤٣٨.٣٢٠    د أ

  ٤٠٩.٧٧٠ -  ٤٠١.٨٧٥+   ٤٣٨.٣٢٠ -  ٤٤٣.٥٤٨+    المجموع
  )ص   (٧.٨٩٥ -  )س   (٥.٢٢٨+   الفرق

  :الي نحسب خطأ القفل كالت– ١٠
             ٢ )٧.٨٩٥ + (٢ )٥.٢٢٨    =     (٢)ص  + ( ٢)س =   ( خطأ القفل 

 =٩.٤٦٩  
   ٩.٤٦٩                                          مقدار خطأ القفل       

  ٠.٠٠٧٣= ــــــ =ــــــــــ  = ومنها نحسب قيمة نسبة خطأ القفل 
  ١٣٠١          طول محيط المضلع                                    

  -: نجري التصحيح على أطوال المركبات األفقية كالتالي-  ١١
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   - : التصحيح في المركبات األفقية –أ 

                                   ١٦٠   
  ٠.٦٣٤ =+ ٥.٢٢٨× ــــ  = الخطأ في المركبة األفقية أ ب 

                                  ١٣٠١  
  
  

                                  ٢٢٠.٤   
  ٠.٨٨٦ =+ ٥.٢٢٨× ــــ  = الخطأ في المركبة األفقية ب ج 

                                  ١٣٠١  
                                   ٤١٩   

  ١.٦٨٤ =+ ٥.٢٢٨× ــــ  = الخطأ في المركبة األفقية ج د 
                                  ١٣٠١  

                                  ٥٠١.٦   
  ٢.٠١٦ =+ ٥.٢٢٨× ــــ  = الخطأ في المركبة األفقية د أ 

                                  ١٣٠١  
  

  -: التصحيح في المركبات الرأسية–ب 
                                   ١٦٠   

  ٠.٩٧١ -  =٧.٨٩٥×  ــــ  =الخطأ في المركبة الرأسية أ ب 
                                  ١٣٠١  

                                   ٢٢٠.٤   
  ١.٣٣٧ -  =٧.٨٩٥× ــــ  = الخطأ في المركبة الرأسية ب ج 

                                  ١٣٠١  
  

                                   ٤١٩   
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  ٢.٥٤٣ -  =٧.٨٩٥× ــــ  = الرأسية ج د الخطأ في المركبة 
                                  ١٣٠١  

                                   ٥٠١.٦   
  ٣.٠٤٤ - =٧.٨٩٥× ــــ  = الخطأ في المركبة الرأسية د أ 

                                  ١٣٠١  
  

ية يجــب تــصحيح المركبــات بعــد حــساب الخطــأ فــي المركبــات األفقيــة والرأســ   
. ًعلــى أن يكــون مجمــوع الموجبــة مــساويا لمجمــوع الــسالبة، فــي الرأســية واألفقيــة

  . المركبات األفقية والرأسية بعد التصحيح )٣٢( رقم يوضح الجدول 
  

  .تصحيح المركبات األفقية والرأسية للمضلع المقفل ): ٣٢( جدول رقم 

  الضلع  سيةالمركبات الرأ  المركبات األفقية
+  -  +  -  

     م١٥٨.٩٦٤     م٢٤.٦١٦  أ ب 

   م٤١.٣٧٨      م٢١٥.٣٣٥  ب ج 

   م٣٦٤.٥١٢      م٢٠٠.٣٨٥  ج د 

     م٢٤٦.٩٢٦  م٤٤٠.٣٣٦    د أ

  ٤٠٥.٨٩٠ -  ٤٠٥.٨٩٠+   ٤٤٠.٣٣٦ -  ٤٤٠.٣٣٦+    المجموع

  )ص  (٠.٠٠٠ -  )س   (٠.٠٠٠+   الفرق

  -: لحساب إحداثيات النقط األخرى نجري اآلتي– ١٢
المركبة األفقية للضلع الواقع ± اإلحداثي األفقي النقطة السابقة = اثي األفقي للنقطة اإلحد

  .بينهما
المركبة الرأسية للضلع ± اإلحداثي الرأسي النقطة السابقة = اإلحداثي الرأسي للنقطة 

  .الواقع بينهما
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 وعلــى ذلــك تكــون اإلحــداثيات األفقيــة والرأســية لــنقط المــضلع كالتــالي، إذا كانــت
 م، واإلحـــــداثي ٥٥.٠٠= هـــــي ، اإلحـــــداثي األفقـــــي ) ب ( إحـــــداثيات النقطـــــة 

  -: م٧٢.٠٠= الرأسي 
  -):ج (  إحداثيات النقطة –أ 

  . م٢٧٠.٣٣٥ = + ٢١٥.٣٣٥ + ٥٥.٠٠=+ اإلحداثي األفقي للنقطة ج 
  . م٣٠.٦٢٢ = +٤١.٣٧٨ - ٧٢.٠٠=+ اإلحداثي الرأسي للنقطة ج 

  -):د (  إحداثيات النقطة –ب 
  . م٤٧٠.٧٢٠ = + ٢٠٠.٣٨٥ + ٢٧٠.٣٣٥= + إلحداثي األفقي للنقطة د ا

  . م٣٣٣.٨٩٠  - = ٣٦٤.٥١٢ -  ٣٠.٦٢٢= +اإلحداثي الرأسي للنقطة د 
  

  -):أ( إحداثيات النقطة 
  . م٣٠.٣٨٤ =+ ٤٤٠.٣٣٦ - ٤٧٠.٧٢٠= + اإلحداثي األفقي للنقطة أ 
  . م٨٦.٩٦٤ -  =٢٤٦.٩٢٦  + ٣٣٣.٨٩٠ -= اإلحداثي الرأسي للنقطة أ 

   -):ب(إحداثيات النقطة 
  .م ٥٥.٠٠+  = ٢٤.٦١٦ + ٣٠.٣٨٤+  =اإلحداثي األفقي للنقطة ب 
  .م٧٢.٠٠+  = ١٥٨.٩٦٤ + ٨٦.٩٦٤ - =اإلحداثي الرأسي للنقطة ب 

   ).٣٣( مستقل يبنها الجدول رقم توضع اإلحداثيات السابقة في جدول 
  .لإحداثيات أركان المضلع المقف ): ٣٣( جدول رقم 

  اإلحداثي الرأسي  اإلحداثي األفقي  النقطة
  ٨٦.٩٦٤ -  ٣٠.٣٨٤+   أ
  ٧٢.٠٠+   ٥٥.٠٠+   ب
  ٣٠.٦٢٢+  ٢٧٠.٣٣٥+   ج
    ٣٣٣.٨٩٠ -  ٤٧٠.٧٢٠+   د
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المـضلع بمقيـاس رسـم ) رسـم ( بعد االنتهاء من حساب اإلحداثيات يجب توقيـع 
ايـة  كمـا هـو موضـح فـي بد١٠٠٠ : ١، حاول رسـم هـذا المـضلع بمقيـاس رسـم 

  .المثال

  تـدريبـات
  

  -:التدريب األول
  .تحضير الثيودوليت للعمل :الهدف من التدريب

  -:خطوات التدريب
ً احـضر وتـدا خـشبيا وثبتـه فـي مكـان مــا، ثـم ثبـت فـي وسـطه مـسمارا – ١ ً ثبــت (ً

  ).المسمار حتى منتصفه
ً ضع حامل الثيودوليت منـصوبا فـوق الوتـد والمـسمار، بحيـث يقـع المـسمار – ٢
  ).استخدم النظر بالعين( فل قاعدة الحامل، أس
  : ثبت الثيودوليت على الحامل، بحيث– ٣
 تلـسكوب - ميكـروً يكون التسامت صحيحا، أي يكون المسمار في منتـصف–أ 

ًالتـــسامت،  ويكـــون بـــذلك المحـــور الرأســـي للجهـــاز رأســـيا تمامـــا علـــى المـــسمار  ً
  .والوتد
وازين المثبتــــة بــــه، ويكــــون بــــذلك ً اضــــبط أفقيــــة الثيودوليــــت مــــستخدما المــــ–ب 

ًالمحور األفقي للجهاز أفقيا تماما ً.  
 ارصد هدفين أحدهما بعيد واآلخر قريب، حاول أن تجد الفـرق فـي الـصورة – ٤

ًبـــين الهـــدفين، دون أن تغيـــر شـــيئا، ثـــم حـــاول أن تحـــرك مفتـــاح ضـــبط الرؤيـــة، 
  .وحاول الرصد مرة أخرى

ًا، ثـم انظـر إلـى شـعرات االسـتاديا، وحـاول ً حرك العدسة العينية يمينا ويسار– ٥
  .أن ترى ما يحدث مع كل تحريك
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  -:التدريب الثاني
  .عمل خط عمودي على خط آخر: الهدف من التدريب

  -:خطوات التدريب
  .بينهما) ًخيطا ( ً ثبت وتدين في مكان مفتوح، وشد حبال – ١
  . عين نقطة في منتصف المسافة بين الوتدين– ٢
 م، بحيث يكـون أحـد ١٠ ، ٨ ، ٦ًا قائم الزاوية أطوال أضالعه  اعمل مثلث– ٣

علـــى الخـــط الـــسابق، ويكـــون رأس الزاويـــة القائمـــة عنـــد )  م ٨ أو ٦( الـــضلعين 
  ).حاول أن تعمل هذا المثلث باستخدام شريط القياس مباشرة(منتصف الخط، 

بق،  سوف تجد أن الضلع الثاني للمثلـث يـصنع زاويـة قائمـة مـع الخـط الـسا– ٤
  .ًثبت وتدا عند نهايته أو على امتداده

  . جهز الثيودوليت للعمل بحيث يكون تسامته على منتصف الخط األول– ٥
 ارصد الوتد عند أحد طرفي الخـط األول، ثـم ارصـد الوتـد عنـد نهايـة الخـط – ٦

ْ ، قـــارن بينهـــا وبـــين ٩٠ الزاويـــة األفقيـــة فـــي الجهـــاز،  حتـــى تـــصل قـــراءةالثـــاني
ئمــة التــي عملــت باســتخدام الــشريط، ســوف تجــد أن اســتخدام الجهــاز الزاويــة القا
  .أكثر دقة

  

  -:التدريب الثالث
  . بطريقة قفل األفققياس زاوية أفقية: الهدف من التدريب

  -:خطوات التدريب
ً  ثبت وتدا في مكان ما وضع شاخصين بحيث يـصنعان زاويـة مـا ، يكـون - ١

  .رأسها مكان الوتد
) علـى الوتـد( للعمل بحيث يكون تسامته مع رأس الزاويـة  جهز الثيودوليت – ٢

  .ً، وتكون قراءة الزوايا األفقية صفرا
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  . في الوضع المتياسر أرصد الشاخص األول عند قاعدته– ٣
ً حــرك المنظــار أفقيــا نحــو الــشاخص الثــاني وارصــده عنــد قراءتــه، ثــم ســجل – ٤

  .ول، ثم أكمل لقفل على الشاخص األالقراءة في دفتر الحقل
، ثــم ارصــد  فــي الوضــع المتيــامن أعــد رصــد الــشاخص األول عنــد قاعدتــه– ٥

  .، وأكمل لقفل دائرة األفقالشاخص الثاني عند قاعدته، وسجل القراءة الجديدة
  . كرر العملية عدة مرات، سوف تحصل على عدة قراءات للزاوية– ٦
  .اوية خذ المتوسط للقراءات التي سجلت، وسوف تحصل على قيمة الز– ٧

 اجعل قياس الزاوية لكل مرات الرصد مـن اليمـين إلـى الـشمال، أو مـن :مالحظة
  .، ثم صحح مقدار الخطأ في قفل األفق لكل مرةالشمال إلى اليمين

  -:التدريب الرابع
  .قياس زاوية رأسية :الهدف من التدريب

  -:خطوات التدريب
  ).قيةالتسامت واألف( حدد نقطة، ثم جهز الثيودوليت عليها – ١
  . حدد هدفين أحدهما منخفض واآلخر مرتفع– ٢
 ارصد الهدف المنخفض، ثم ارصد الهدف المرتفع ، واقرأ الزاوية، ثـم اذكـر – ٣

  .نوعها
، تكـون هـي قيمـة الزاويـة ت كرر العملية عـدة مـرات، ثـم خـذ متوسـط القـراءا– ٤

  .الرأسية
يــامن للجهــاز، ثــم  حــاول تكــرار قيــاس الزاويــة فــي الوضــعين المتياســر والمت– ٥

  .سجل مالحظاتك
  -:التدريب الخامس

  .التحقق من رأسية زاوية مبنى: الهدف من التدريب
  -:خطوات التدريب
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لبنايـــة عاليـــة، ثـــم جهـــز الثيودوليـــت للعمـــل ) ركـــن( حـــدد نقطـــة تقابـــل زاويـــة – ١
  .عليها

 ارصد بداية الركن مـن أسـفل أو مـن أعلـى، ثـم حـرك المنظـار رأسـيا، حتـى – ٢
  .ًة الركن، ومع عدم تحريك الجهاز أفقيانهاي
 عنـــدما تـــصل إلـــى نهايـــة الـــركن ، دقـــق النظـــر، إذا كانـــت الـــشعرة الرأســـية – ٣

ًتنـصف ركـن المبنـى، فإنــه يكـون رأسـيا، أمـا إذا كانــت الـشعرة الرأسـية بعيـدة عــن 
  .ًالركن، فإنه يكون مائال

  -:التدريب السادس
  .قياس زوايا مضلع: الهدف من التدريب

  -:وات التدريبخط
ً اعمـــل مـــضلعا مقفـــال فـــي منطقـــة فـــضاء، – ١ ، علـــى أن )ربـــاعي أو خماســـي(ً

  .ً مترا، وقم بتثبيت عالمات على أركانه٥٠ إلى ٢٠تتراوح أضالعه بين 
 قــــــــم بقيــــــــاس زوايــــــــاه الداخليــــــــة مــــــــع عقــــــــارب الــــــــساعة أو ضــــــــد عقــــــــارب – ٢

  .وع زواياهالساعة،وسوف تجد في النهاية أنه توجد زيادة أو نقصان في مجم
ً تأكــد أن الخطــأ فــي مجمــوع الزوايــا مــسموح بــه أم ال، وان لــم يكــن مــسموحا – ٣ ٕ

  .به، يجب إعادة قياس زواياه األفقية مرة أخرى
  . إذا كان الخطأ مسموح به قم بتصحيح الخطأ إما بالزيادة أو النقصان– ٤

  . حاول القياس بطريقة قفل األفق عند كل ركن من أركان المضلع:مالحظة
  -:التدريب السابع

  .استخدام شعرات االستاديا في حساب المسافة :الهدف من التدريب
  -:خطوات التدريب

  .ً جهز الثيودوليت للعمل فوق نقطة ما، ثم اجعل منظاره أفقيا– ١
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 ضع القامة على نقطة ما ، ثـم ارصـدها، وسـجل قـراءات شـعرات االسـتاديا – ٢
  ).حسب الحالة التي تظهر على القامة(
 احــسب المــسافة بــين محطــة الجهــاز ونقطــة القامــة ، وذلــك بــضرب الثابــت – ٣

  .التاكيومتري للجهاز في فترة االستاديا
 اختـر منطقــة منخفــضة أو مرتفعــة ، وحــدد عليهــا نقطــة، وجهــز الثيودوليــت – ٤

  .للعمل عليها
مة في منطقة ما بحيـث عنـدما ترصـدها، يـصنع خـط النظـر معهـا ا ضع الق– ٥

  .سيةزاوية رأ
 سجل قراءة شعرات االستاديا حسب الحالة التي تظهر على القامة، وسجل – ٦

  ).انخفاض أو ارتفاع(الزاوية الرأسية 
  .  احسب المسافة األفقية بالقانون الخاص بها– ٧

  -:التدريب الثامن
  . التعرف على تأثير أشعة الشمس على قراءات الزوايا:الهدف من التدريب

  -:خطوات التدريب
اعتبرهــــا نقطــــة ( متفرعــــة مــــن نقطــــة مركزيــــة   اعمــــل ثــــالث أو أربــــع زوايــــا– ١

  .، وضع شواخص على اتجاهاتها)أصل
ً اختـر يومـا تكـون فيـه أشـعة الـشمس قويـة، ثـم قـم بقيـاس الزوايـا حـول دائــرة – ٢

  -:ًاألفق بطريقة االتجاهات مثال، على أن 
 ثــم صــحح الزوايــا  تقــيس الزوايــا فــي الــصباح قبــل أن ترتفــع أشــعة الــشمس،–أ 

  .ْ  ٣٦٠ليكون مجموعها 
ً تقــيس الزوايــا وقــت الظهيــرة ، ثــم صــحح الزوايــا ليكــون مجموعهــا    أيــضا –ب 

٣٦٠ ْ.  
  . قارن بين قيم الزوايا التي تم تصحيحها في الحالتين، ثم سجل مالحظاتك– ٣
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  الفصل الثامن
  حاالت مساحية

Surveying Cases  
  

ــة:ًأوال  ــزان    Horizontal Distanceحــساب المــسافة األفقي باســتخدام المي
  -:أو الثيودوليت

تري، سـواء    يعتمد حساب المسافة األفقية علـى فتـرة االسـتاديا والثابـت التـاكيوم
ـــة ميـــل  ـــاع أو انخفـــاض( فـــي الوضـــع األفقـــي للجهـــاز أو فـــي وجـــود زاوي ، )ارتف

ًويعتبـــر الثيودوليــــت مــــن األجهــــزة المــــساحية التــــي يتحــــرك منظارهــــا رأســــيا، ولــــه 
  مجاالت عمل واسعة ، أما الميزان فحركته أفقية،

  -:حساب المسافة األفقية في الوضع األفقي: -1ً
ة في هذا الجانـب بمعرفـة الثابـت التـاكيومتري للجهـاز،     تحسب المسافة األفقي

،  )١٠٠(  للجهـاز         يًوفترة االستاديا، وغالبـا مـا يكـون الثابـت التـاكيومتر
. ويعــرف الثابــت التـــاكيومتري بأنــه العالقـــة بــين المــسافة األفقيـــة وفتــرة االســـتاديا

الجهـاز ) وضعم(ويجب أن تعلم أن المسافة المقصودة هنا محسوبة بين محطة 
  .، وموضع القامة
  .فترة االستاديا× الثابت التاكيومتري = المسافة األفقية 

 احسب المسافة األفقية بين محطة الجهاز وموضـع القامـة، إذا علمـت أن :مثال
  . م١.٨٥ م، وقراءة الشعرة السفلى ٢.١٥قراءة الشعرة العليا 

  : الحل
   م٠.٣٠ = ١.٨٥ – ٢.١٥= فترة االستاديا 

  ١٠٠× فترة االستاديا  = مسافة األفقية ال
   م٣٠.٠٠ = ١٠٠ × ٠.٣٠               =  
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  -:مالحظات
ً تــزداد فتــرة االســتاديا تــدريجيا بزيــادة المــسافة بــين محطــة الجهــاز وموضــع – ١

  ).العالقة بينهما طردية(القامة 
و حالـة  قد ال نرى القامة كاملة في المنظـار، فقـد نراهـا فـي حالـة ارتفـاع ، أ– ٢

  :انخفاض، وبالتالي يمكن أخذ نصف أو ربع فترة االستاديا
  : في المنظار، فإن ا إذا ظهر نصف فترة االستادي–أ 

  ).نصف فترة االستاديا (٢× الثابت التاكيومتري = المسافة األفقية 
  : إذا ظهر ربع فترة االستاديا في المنظار ، فإن–ب 

  ).ربع فترة االستاديا (٤× ي الثابت التاكيومتر= المسافة األفقية 
ً عنـــدما تزيـــد المـــسافة كثيـــرا بـــين الجهـــاز وموضـــع القامـــة، بحيـــث ال يمكـــن – ٣

ً متـــرا تقريبـــا٨٠٠أكثـــر مـــن ( قـــراءة شـــعرات االســـتاديا  ، فـــإن الـــشعرات الرأســـية )ً
   ).٦٤( الثانوية تستخدم في حساب المسافة األفقية، شكل رقم 

  . الرأسية في حساب المسافة األفقيةاستخدام الشعرات:  )٦٤( شكل رقم 
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    وتتم هذه العملية في الخطوات اآلتيـة، حـسب الرسـم الموضـح فـي شـكل رقـم 
 )٦٤:( -  
، بحـث تنـصف الـشعرة الرأسـية )أ (  ترصـد القامـة فـوق النقطـة األصـلية لهـا –أ 

  .الرئيسية القامة
ًلنظـر يمينـا  يؤمر حامل القامة بـالتحرك فـي اتجـاه خـط عمـودي عـي خـط ا–ب 

، يــستمر فــي )أ ( ًأو يــسارا، ويبقــى منظــار الجهــاز بــنفس توجيهــه علــى النقطــة 
تحركه حتى تنصف إحدى الشعرتين الرأسـيتين الثـانويتين القامـة، ولـيكن موضـع 

  .، هو الموضع الجديد للتحرك) ب ( 
علـــــى األرض ) بـــــين الموضـــــعين األصـــــلي والجديـــــد( تقـــــاس المـــــسافة أ ب –ج 

  .وسيلة أخرى، وتكون هي نصف فترة االستادياباستخدام أي 
  -: تحسب المسافة األفقية كالتالي–د 

  ).نصف فترة االستاديا (٢× الثابت التاكيومتري = المسافة األفقية 
  : م، فإن٤.٥٦= ٕ    واذا كانت المسافة المقيسة بين أ ، ب 

  ).تاديانصف فترة االس (٢× الثابت التاكيومتري ) = س أ( المسافة األفقية 
 =                      ٤.٥٦ × ٢ × ١٠٠  
   م٩١٢                      = 

  -: بوجود زاوية ميل وفرق المنسوبة حساب المسافة األفقي-٢
 المـــسافة األفقيـــة فـــي هـــذه الحالـــة بوجـــود زاويـــة ارتفـــاع أو انخفـــاض،    تحـــسب

م زاويـة االرتفــاع ًوباسـتخدام الثابـت التـاكيومتري، ويـستخدم أيــضا مربـع جيـب تمـا
، نخـرج )٦٨ ،    ٦٧ ، ٦٦ ، ٦٥(أو االنخفاض  وبالنظر إلى األشـكال أرقـام 

  :منها باآلتي
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  .وضع الجهاز في وجود زاوية انخفاض ): ٦٥( شكل رقم 

  
  

  . ب ك تمثل المسافة األفقية بين النقطتين ن ، ع-* 
ًن ن ، ع، وتمثل أيضا بين النقطتي) المائلة(  أ ب تمثل المسافة المباشرة -* 

  .خط النظر من الجهاز إلى الشعرة الوسطى على القامة
، )ن (  س ص تمثل فترة االستاديا على القامة وهي رأسية على النقطة  -* 

  .لكنها مائلة على خط النظر اآلتي من الجهاز 
  . هـ م تمثل فترة االستاديا والقامة عمودية على خط النظر-* 
، أو )ك ب ( ة انخفاض خط النظر عن المستوى األفقي  تمثل زاوي١ < -* 

  .تمثل زاوية االرتفاع عنه
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  .خط النظر على القامة ): ٦٦( شكل رقم 

  
  

  .العالقة بين المسافة األفقية والرأسية:  )٦٧( شكل رقم 
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  .وضع الجهاز في زاوية ارتفاع): ٦٨( شكل رقم 

  
  

مربع ×فترة االستاديا والقامة رأسية×يالثابت التاكيومتر= المسافة األفقية
  ).انخفاض أو ارتفاع(جيب تمام زاوية الميل 

  . زاوية الميل٢جتا× ف × ث = المسافة األفقية 
 ،   ٦٦ ، ٦٥( هــــذا، نجــــد مــــن الرســــم الموضــــح فــــي األشــــكال أرقــــام   ولتحقيــــق

   -:، اآلتي)٦٨
   ).١ ............. ( )قائمة(ق  = ٢ < +١ <
  . ) ٢() .....قائمة( ق  =  هـ أ ص< + ٢ <

ــــك أن  ، بــــصورة  )٢( ، والعالقــــة  )١(  مــــشتركة بــــين العالقــــة ٢ < يعنــــي ذل
   .١ <= هـ أ ص <أخرى فإن 
    .٥< = ١< ،  فإن )قائمة(ق  = ٢<  + ٥ <ولما كانت 



 

- ١٩٠ -

في مثـل هـذه الحـاالت قائمتـان، لألغـراض  ) ٥ ، ٤( تعتبر الزاويتان : مالحظة
  .العملية 

  
    =    ٥  <جتا

 

   ).٣) ............. ( زاوية الميل (٥<أ ص جتا = هـ أ : ًإذا
   ).٤ ............................( ٥<س أ جتا = أ م : ًوأيضا

  :نجد أن ) ٤ ) + ( ٣(  بجمع المعادلتين 
   .٥<س أ جتا  + ٥<أ ص جتا = أ م + هـ أ 

  :، فإن) زاوية الميل ( ١< = ٥<ولما كانت  
  ) س أ + أ ص  ( ١<ا جت= هـ م 

  : أي أن 
   ).٥....................( س ص  × ١<جتا =  هـ م 

  : أن ) ٦٨(ويبدوا من الشكل رقم 
  -:،يعني ذلك أن =                       ١<جتا 

  
   ).٦ .............( ١<جتا × المسافة المباشرة = المسافة األفقية 

  -:وحسب قانون المسافة
والقامــة عموديــة علــى فتــرة االســتاديا × الثابــت التــاكيومتري = ة المــسافة المباشــر

  : أي أن.خط النظر
   ).٧. ........... ( هـ م × الثابت التاكيومتري = المسافة المباشرة

  .فترة االستاديا والقامة رأسية × ١<جتا =  هـ م : من جهة أخرى فإن
  :، نجد أن  ) ٧( وبالتعويض عن قيمة هـ م في المعادلة 

  هـ أ
  أ ص

  المسافة األفقية
  المسافة المباشرة
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  .فترة االستاديا × ١<جتا × الثابت التاكيومتري = المسافة المباشرة
  :، نجد أن )٦( وبالتعويض عن قيمة المسافة المباشرة في المعادلة  

  

    ١<<<< ٢جتا×فترة االستاديا والقامة رأسية× الثابت التاكيومتري= المسافة األفقية
  -:مثال

ية إذا علمت أن فترة االستاديا   احسب المسافة األفقية إلحدى العمليات المساح
  .ْ ٢٢.٥٣٢٤ م، وأن زاوية االنخفاض ٢.٤٢
  : الحل

    ١<<<< ٢جتا×فترة االستاديا والقامة رأسية× الثابت التاكيومتري= المسافة األفقية
  ْ ٢٢.٥٣٢٤ ٢جتا× ٢.٤٢ × ١٠٠             = 
  . م٢٠٦.٤٦             = 

  -:حساب فرق المنسوب
  :، نجد أن )٦٨ ، ٦٥( الشكلين بالنظر مرة أخرى إلى

  .فرق المنسوب من محور الجهاز حتى قراءة الشعرة الوسطى= أ ك 
وتحــسب هــذه المــسافة علــى وجهــين، إذا وجــدت المــسافة األفقيــة، أو إذا وجــدت 

  :المسافة المباشرة
  :أو.  ظا زاوية الميل× المسافة األفقية = المسافة الرأسية أ ك 
  .جا زاوية الميل× لمسافة المباشرة ا= المسافة الرأسية أ ك 

  .المسافة الرأسية من سطح األرض إلى قراءة الشعرة الوسطى= ن أ 
  .حتى محوره) ع (  ارتفاع الجهاز من منسوب =ع ب 

  -: فرق المنسوب بوجود زاوية انخفاض- ١
 ارتفاع –) أ ك ( المسافة الرأسية) = ع ( ، ) ن ( فرق المنسوب بين النقطتين 

  .قراءة القامة عند الشعرة الوسطى) + ع ب  ( الجهاز
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  -: فرق المنسوب بوجود زاوية ارتفاع– ٢
ارتفاع ) + أ ك ( المسافة الرأسية) = ع ( ، ) ن ( فرق المنسوب بين النقطتين 

  . قراءة القامة عند الشعرة الوسطى-) ع ب ( الجهاز 
ًا علمــت علمـــا إذ) ع ( ، ) ن (   احــسب فـــرق المنــسوب بــين النقطتـــين : مثــال

 ٢.٣٦ م ، وأن قـراءة الـشعرة الوسـطى    ١.٧٤) ع ( بأن ارتفـاع الجهـاز عنـد 
وكانــــــــــــت المــــــــــــسافة األفقيــــــــــــة . ْ ١٥.٢٥٦٤وكانــــــــــــت زاويــــــــــــة االنخفــــــــــــاض . م

   م ٢٠٦.٤٦بينهما
  . م٥٦.٣١= ْ ١٥.٢٥٦٤ظا  × ٢٠٦.٤٦= المسافة الرأسية أ ك : الحل

  .م ٥٦.٩٣= ٢.٣٦ + ١.٧٤  - ٥٦.٣١= فرق المنسوب
  -:اعتراض األسوار والمباني خط نظر الميزان:ًثانيا 

ً    كثيرا ما تعترض الميزانيات والعمل باألجهزة المساحية األسوار والمباني، إال 
أنه يمكن التغلب عليها وموصلة العمل، وتكثر هذه الحاالت عند إنـشاء خطـوط 

مبــاني الــصرف الــصحي مــن داخــل المــصانع إلــى خارجهــا، أو عنــدما تعتــرض ال
  .الكبيرة العمل المساحي

  -: اعتراض األسوار لخط نظر الميزان– ١
  -:   يتم التغلب على مثل هذه العقبة بالخطوات اآلتية

 ندق مسمارين أسفل الحائط في الجانبين، ويبقى منهما جزء بارز إلى خارج –أ 
ع الحائط، وبحيث تستطيع المسامير حمل القامة، عند ارتكازهـا عليهمـا، ثـم نـض

القامــــة رأســــية علــــى المــــسمار فــــي الجانــــب األول للعمــــل، وتؤخــــذ قــــراءة القامــــة، 
وتعتبــر هــذه القــراءة أماميــة آلخــر محطــة للميــزان فــي الجانــب األول مــن الحــائط 

  ). ٦٩(للعمل، شكل رقم 
 م، وكانت ١٠.٠٠    فإذا كان منسوب سطح الميزان في الجانب األول للعمل 

ـــاع قمـــة الـــسور مـــن المـــسمار  م، وكـــان ١.٥٠قـــراءة القامـــة  نقطـــة ارتكـــاز (ارتف
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المنـسوب المـشترك ( م، فإننا نستطيع حـساب منـسوب قمـة الـسور ٢.٠٠) القامة
  :على النحو اآلتي) بين جانبي الحائط

 قراءة القامـة –منسوب سطح الميزان في الجانب األول = منسوب قمة السور
  .ارتفاع قمة السور حتى المسمار) + أمامية(

   م١٠.٥٠ = ٢.٠٠ + ١.٥٠ – ١٠.٠٠              =       
 ننقــل الميــزان علــى الناحيــة األخــرى للحــائط ونختــار لــه محطــة، ونجــري لــه –ب 

شــروط الــضبط، ونجهــزه للعمــل، ثــم نــضع القامــة رأســية علــى المــسمار الثــاني، 
وتعتبر قراءة القامة هنا خلفية، فـإذا كـان ارتفـاع قمـة الـسور مـن المـسمار الثـاني 

  : م، فإن٠.٥٠) الخلفية( م، وكانت قراءة القامة ٢.٥٠

  .اعتراض األسوار لخط نظر الميزان): ٦٩(شكل رقم 

  
  

 ارتفاع قمة –منسوب قمة السور = منسوب سطح الميزان في الجانب الثاني 
  .قراءة القامة+ السور من المسمار 

  . م٨.٥٠ = ٠.٥٠ + ٢.٥٠ – ١٠.٥٠= م . س .         م 
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م على الجانب . س . ك أن هذه العملية المساحية تهدف إلى حساب ميعني ذل
  .اآلخر للحائط، حتى يمكن مواصلة العمل على الجانب األخر

  -: اعتراض المباني لخط نظر الجهاز– ٢
    تعتمد فكرة هذه العملية على حساب منسوب سقف المبنى، أو سقف كهـف، 

ي إلــى حــساب منــسوب ســقف أو ســقف مــنجم مــا، أو قــد يحتــاج العمــل المــساح
مبنـــى أثـــري ، أو مـــسجد قـــديم، أو نفـــق، وهكـــذا، ويمكـــن التعـــرف علـــى مكونـــات 

 وفـي هـذه الحالـة نـضع  ، )٧٠(العمل من خالل الرسم الموضـح فـي شـكل رقـم 
  .ًالقامة رأسية ، لكنها مقلوبة، أي أن صفر القامة ألعلى ، ومالمسا للسقف

  .حساب منسوب سقف المبنى): ٧٠(شكل رقم 

  
                

  :وبذلك يكون منسوب السقف
  )قراءة القامة- + ( منسوب سطح الميزان = منسوب السقف 

  .قراءة القامة+ م . س . م                = 
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  :، فإن )٧٠(وبحسب بيانات الشكل رقم 
  . م١٨.٤٨ = ٣.٢١ + ١٥.٢٧= منسوب السقف من أسفل 
   م١٨.٧٣)= سمك السقف (٠.٢٥ + ١٨.٤٨= ومنسوب السقف من أعلى

  -:حساب مساحة مضلع مقفل بمعرفة إحداثيات أركانه: ًثالثا
اإلحداثيـة األفقيــة (    لحـساب مـساحة المـضلع المقفـل بمعرفــة إحـداثيات أركانـه 

، التـــــي تؤخــــذ بإشــــاراتها الموجبـــــة والــــسالبة، نتبـــــع ) الرأســــية ص ةس واإلحداثيــــ
  :الخطوات اآلتية

مع تحديد اتجاه التحرك ) ستخدام األعداد أو الرموزبا( نرقم أركان المضلع – ١
بينها، مع حركة عقـرب الـساعة أو ضـد اتجـاه تحركـه، ولـيكن التـرقيم فـي المثـال 

،  )٧١( المـــشروح مـــع اتجـــاه تحـــرك عقـــرب الـــساعة، ويوضـــح الـــشكل رقـــم     
  ).أ ( الترقيم واتجاه التحرك، حيث يبدأ الترقيم من الرمز 

  .م أركان المضلع المقفل واتجاه الحركة بينهاترقي ): ٧١(شكل رقم 
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 نحدد نقطة البداية ألركان المضلع، ألنهـا سـوف تكـون نقطـة النهايـة، وفـي – ٢
وبــذلك يكــون اتجــاه التحــرك ). أ ( المثــال اعتبــرت نقطــة البدايــة والنهايــة النقطــة 

ـــــالي  ـــــسابق كالت ـــــى أركـــــان المـــــضلع ال  ، هـــــذا أ - هــــــ – د – ج – ب – أ: عل
إحداثيات المـضلع الـسابق ، علمـا بأنهـا تقـع جميعهـا  ) ٧٢(يوضح الشكل رقم و

  .في الربع األول

  .إحداثيات أركان المضلع في أرباع دائرة األفق): ٧٢(شكل رقم 

  
ٕ نكــون جــدوال لوضــع الــنقط واحــداثياتها بإشــاراتها الموجبــة والــسالبة، وتكــون – ٣ ً

   )٣٤( صيغة الجدول كما هو مبين في جدول رقم
فــــي اإلحداثيــــة الــــصادية ) أ (  نــــضرب اإلحداثيــــة الــــسينية للنقطــــة األولــــى – ٤

 ، وهكذا حتى النهاية، ٣ص  × ٢ ، ثم س ٢ص × ١س) ب ( للنقطة الثانية  
ثــــم نــــضرب اإلحداثيــــة الــــصادية للنقطــــة األولــــى فــــي اإلحداثيــــة الــــسينية للنقطــــة 
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هايـــــة، ونـــــضع  ، وهكـــــذا حتـــــى الن٣س  × ٢ ، ثـــــم ص ٢س ×  ١الثانيـــــة، ص 
حاصـــــل ضـــــرب اإلحـــــداثيات الـــــسينية فـــــي اإلحـــــداثيات الـــــصادية، واإلحـــــداثيات 
الــــصادية فــــي اإلحــــداثيات الــــسينية بإشــــاراتها فــــي المكــــان المخــــصص لهــــا فــــي 

  .الجدول
  .نموذج لجدول حساب المساحة باإلحداثيات): ٣٤(جدول رقم 

  حاصل ضرب المجموعات  إحداثيات النقط
اإلحداثية   النقط

  ية ساألفق
اإلحداثية 
  الرأسية ص

  ١ص  ١س  أ

  المجموعة األولي
  ص× س 

  المجموعة الثانية
  س× ص 

  ٢س × ١ص  ٢ص × ١س  ٢ص  ٢س  ب
  ٣س × ٢ص  ٣ص × ٢س  ٣ص  ٣س  ج
  ٤س × ٣ص  ٤ص × ٣س  ٤ص  ٤س  د
  ٥س × ٤ص   ٥ص × ٤س  ٥ص  ٥س  هـ
  ١س × ٥ص  ١ص × ٥س  ١ص  ١س  أ

      مجموع حاصل ضرب المجموعات
    )ضعف المساحة(لنهائي للمجموعاتالمجموع ا

 ، وحاصــل ضــرب ص فــي المجموعــة األولــى×  نجمــع حاصــل ضــرب س – ٥
س فـــي المجموعـــة الثانيـــة ، ثـــم نطـــرح نـــاتج المجموعـــة الثانيـــة مـــن نـــاتج × ص 

  .المجموعة األولى، وهنا تهمل اإلشارة
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ضــعف المــساحة المطلوبــة،  ) ٦( ع النــاتج مــن الخطــوة رقــم  يكــون المجمــو– ٦
  :وتكون المساحة المطلوبة كاآلتي

  .المجموع الكلي للمجموعتين × ¡= المساحة 

، ننظـر إلـى الجـدول )٧٢(    ولحساب مساحة المضلع الموضح في شـكل رقـم 
  ).٣٥(رقم 

  .حساب مساحة المضلع المقفل): ٣٥(جدول رقم 

  حاصل ضرب المجموعات  طإحداثيات النق
اإلحداثية   النقط

  األفقية س
اإلحداثية 
  الرأسية ص

  ٥١+   ٢٥+   أ

  المجموعة األولي
  ص× س 

  المجموعة الثانية
  س× ص 

  ٢١٤٢+   ١٦٥٠+   ٦٦+   ٤٢+   ب
  ٥٦١٠+   ٣٨٢٢+   ٩١+   ٨٥+   ج
  ٩٤٦٤+   ٢٣٨٠+   ٢٨+   ١٠٤+   د
  ١٠٩٢+   ٧٢٨+   ٧+   ٣٩+   هـ
  ١٧٥+   ١٩٨٩+   ٥١+   ٢٥+   أ

  ١٨٤٨٣+    ١٠٥٦٩+  مجموع حاصل ضرب المجموعات
  )ضعف المساحة(المجموع النهائي للمجموعات

+١٨٤٨٣ - ١٠٥٦٩  
 - ٧٩٢٤  

  

   .٢ م٣٩٥٧ = ٧٩٢٤ × ¡= المساحة 

  -:تمرين
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    احـــــسب مـــــساحة المـــــضلع أ ب ج د هــــــ بطريقـــــة اإلحـــــداثيات ، ثـــــم ارســـــمه 
  :كالتالي ، إذا علمت أن إحداثيات أركانه ٢٥٠ : ١بمقياس رسم 

   )١٨.١ - ، ٢٠.٧( + ب  ) ٨.٨+  ، ١٨.٣( +  أ 
   )٨.٥+  ، ١٠.٦ -( د  ) ١٣.٩ - ، ٢١.٦ -( ج 
   )١٩٨+  ، ١٥.٤( + هـ 

  -:حساب مساحة المضلع المقفل باستخدام مركبات أضالعه: ًرابعا
) الــصادية( ، والرأســية )الــسينية( بمركبتيــه األفقيــة ) ضــلع (   اعلـم أن أي خــط 

ًثلثــا قــائم الزاويــة، واعلــم أن المجمــوع الجبــري لكــل مــن المركبــات األفقيــة يكــون م
ًوالمركبات الرأسية للمضلع المقفل، في حالة تصحيحهما يساوي صفرا، وتحـسب 

  -:المركبات األفقية والرأسية لألضالع كاآلتي
  .جا االنحراف المختصر للضلع× طول الضلع = المركبة األفقية 
  .جتا االنحراف المختصر للضلع× ول الضلع ط= المركبة الرأسية 

  .خط السير على مركبات األضالع): ٧٣(شكل رقم 
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ً  ويكـــون مفيـــدا فـــي حالـــة المركبـــات تحديـــد اتجـــاه الـــسير، عنـــد تحديـــد مركبـــات 
 أ ب، وفيــه ســوف تجــد ع، ففــي الــشكل يظهــرا لــضل) ٧٣(األضـالع ، شــكل رقــم 

هي نقطـة النهايـة، الحـظ الفـرق ) ب ( هي نقطة البداية، ونقطة ) أ ( أن نقطة 
بـــين المركبـــة األفقيـــة والرأســـية لـــه، عنـــدما تغيـــر اتجـــاه الخـــط، ويجـــب أن تؤخـــذ 

  . مركبات األضالع بإشاراتها عند العمل
  -:خطوات حساب المساحة

  :كاآلتي) أعمدته ( ً نكون جدوال تكون خاناته – ١
النتقال بينها بالترتيب يكتب فيه اسم الضلع، ويجب أن يكون ا: العمود األول

  .من ضلع إلى الذي يليه
  .تكتب فيه قيم المركبات األفقية بإشاراتها: العمود الثاني
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  .تكتب فيه قيم المركبات الرأسية بإشاراتها: العمود الثالث
ــع  ويكتــب فيــه ضــعف المركبــات الرأســية متراكمــة، أي يكتــب أمــام :العمــود الراب

ها، ويكتب أمـام النقطـة الثانيـة ضـعف المـركبتين النقطة األولى المركبة الرأسية ل
الرأســيتين للنقطــة األولــى والثانيــة، ويكتــب أمــام النقطــة الثالثــة ضــعف المركبــات 

  ..  .الرأسية للنقاط األولى والثانية والثالثة، وهكذا 
 يكتـــب فيـــه أمـــام كـــل نقطـــة حاصـــل ضـــرب المركبـــة األفقيـــة :العمـــود الخـــامس

  .بإشارتها) العمود الرابع( ركبات الرأسية بإشارتها في ناتج ضعف الم
 نجمــــع حاصــــل ضــــرب المركبــــات األفقيــــة فــــي ضــــعف المركبــــات الرأســــية – ٢
، ويكون الناتج ضعف المساحة المطلوبة، ويتم إهمـال اإلشـارة )العمود الخامس(

  .السالبة هنا
  .فتنتج المساحة المطلوبة ) ٢( على  ) ٢(  نقسم الناتج من الخطوة – ٣

نمـــوذج لجـــدول حـــساب مـــساحة المـــضلع ) ٣٦(، ويوضـــح الجـــدول رقـــم    هـــذا
  .المقفل بواسطة مركبات األضالع

���א6�B� ����C$אم��&,@�?�א<=>ع):�٣٦(8$ول�����Cذج�8$ول��F.� �

  الضلع  مركبات األضالع
  الرأسية  األفقية

  ضعف العمود
  )ضعف المركبات الرأسية(

  المركبة األفقية×ضعف العمود 

  ١ ص×١س  ١ص  ١ص  ١س  أ ب
  )٢ص+ ١ص (٢×٢س  )٢ص+ ١ص (٢  ٢ص  ٢س  ب ج
  )٣ص+ ٢ص+ ١ص (٢×٣س  )٣ص+ ٢ص+ ١ص (٢  ٣ص  ٣س  ج د
 +٣ص+ ٢ص+ ١ص(٢×٤س  )٤ص +٣ص+ ٢ص+ ١ص(٢  ٤ص  ٤س  د هـ

  )٤ص
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+ ٣ص+ ٢ص+ ١ص (٢  ٥ص  ٥س  هـ أ
  )٥ص+ ٤ص

+ ٢ص+ ١ص (٢×٥س

  )٥ص+ ٤ص+ ٣ص
  

  -:مثال
مـــساحته باســـتخدام مركبـــات ، ثـــم احـــسب )٧٤(  تأمـــل المـــضلع فـــي شـــكل رقـــم 

   ).٣٧( األضالع إذا علمت أن مركبات أضالعه تظهر في جدول رقم 
  .المركبات األفقية والرأسية ألحد المضلعات المقفلة ): ٣٧( جدول رقم 

  المركبة الرأسية  المركبة األفقية  الضلع
  ٤٩+   ٦٧ -   أ ب
  ٥٤+   ٩٨+   ب ج
  ٥٣ -   ٢٩+   ج د
  ٤٨ -   ٥٩ -   د أ

  

  .مثال على استخدام المركبات في حساب مساحة المضلع المقفل): ٧٤(شكل رقم 
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  -:الحل

  .، ونضع فيه البيانات المطلوبة لحساب المساحة )٣٨(  نكون الجدول رقم 
  .بيانات المضلع المقفل من أجل حساب مساحته ): ٣٨( جدول رقم 

  الضلع  مركبات األضالع
  الرأسية  األفقية

  ضعف العمود
  )ضعف المركبات الرأسية(

  المركبة األفقية×العمود ضعف 

  ٣٢٨٣ -= ٤٩× ٦٧-  ٤٩+  ٤٩+  ٦٧-  أ ب
  ٢٠١٨٠= + ٢٠٦×٩٨+  ٢٠٦=)٥٤ +٤٩+ (٢  ٥٤+  ٩٨+  ب ج
  ٢٩٠٠= ١٠٠×٢٩+  ١٠٠=)٥٣- ٥٤ +٤٩+ (٢  ٥٣-  ٢٩+  ج د
  ٢٣٩ -= ٤×٥٩-  ٤=)٤٨-٥٣-٥٤ +٤٩+(٢  ٤٨-  ٥٩-  أد 

  ١٩٥٥٨  المجموع

  ٢ م٩٧٧٩ = ١٩٥٥٨ × ¡= المساحة 
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  -:  spherical Triangleالمثلث الكروي:ًخامسا
    هــو مثلــث مرســوم علــى ســطح األرض شــبيه بــالكروي ، بمعنــى أنــه ال يمثــل 
ًمثلثــا مــستويا، بــصورة أوضــح فــإن قوانينــه تختلــف عــن قــوانين حــساب المثلثــات  ً

، وينتج مـن تقـاطع ثـالث دوائـر عظمـى علـى سـطح األرض، )المستوية(العادية 
وحتـــى نفهـــم المثلـــث الكـــروي نتـــابع خصائـــصه مـــن النقـــاط ) أ– ٧٥ (شـــكل رقـــم 

  -:اآلتية
، وبالتــالي  تمثــل أضــالع المثلــث الكــروي أجــزاء مــن أقــواس لــدوائر عظمــى– ١

ًفهــي ليــست خطوطــا مــستقيمة، بــل تتقــوس مــع الــشكل الحقيقــي لــسطح األرض، 
  ).ب– ٧٥( شكل رقم 

مـــــسافات المباشــــــرة  تكـــــون أطـــــوال أضـــــالع المثلـــــث الكـــــروي أكبـــــر مـــــن ال– ٢
بـين رؤوس المثلـث الكـروي، وتـسمى المـسافة المـستقيمة بـين طرفـي ) المستقيمة(

  .ضلع لمثلث كروي بالوتر، وبالتالي هي أقصر من طول الضلع نفسه
، وتــــسمى )A B C( تـــسمى زوايـــا المثلــــث الكـــروي بـــاألحرف أ ب ج – ٣

َأضـالعه بـاألحرف َأ ب ج  َ )a b c   ( ابلـة لألضـالع عنـد وتـسمى الزوايـا المق
بحيــث  ) α, β, γ(مركــز األرض بــنفس الرمــوز أو تــسمى بــاألحرف الالتينيــة 

، ويقابـــل  )β(الزاويـــة  ) b( ، ويقابـــل الـــضلع  )α(الزاويـــة  ) a( يقابـــل الـــضلع 
   ).γ(الزاوية  ) c( الضلع 

 يفهم مما سبق أن أضالع المثلث الكروي وزواياه تقاس بالدرجات والـدقائق – ٤
ًاني، فهـــي ليـــست خطوطـــا مـــستقيمة حتـــى نقيـــسها بوحـــدات قيـــاس األطـــوال والثـــو

المعروفــة مباشــرة، إال أنــه إذا أريــد حــساب أطوالهــا بــالكيلومترات أو األميــال فإنــه 
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ًيمكن ذلك، على اعتبار أن أضالع المثلـث الكـروي تمثـل أقواسـا لـدوائر عظمـي 
  .ئر عظمىوينتج كل مثلث كروي من تقاطع ثالث دوا. على سطح األرض

  .أضالع وزوايا المثلث الكروي ) ٧٥(شكل رقم 
المثلث  ضلع): ب- ٧٥(شكل رقم   زوايا وأضالع المثلث الكروي):  أ-٧٥( شكل رقم 

الكروي وما يقابله من مسافة 
  مستقيمة

  

ْ  ، أمـــا مجمـــوع ٥٤٠ْ  و ١٨٠ يتـــراوح مجمـــوع زوايـــا المثلـــث الكـــروي بـــين – ٥
، ) ْ ١٨٠مجمــوع زوايــا المثلــث المــستوي (ْ  ٣٦٠زوايــا أضــالعه فهــي أقــل مــن 

  .ويكون مجموع درجات ضلعين فيه أكبر من الضلع الثالث
، والمبين  لألضالع  )٧٦(    ولتوضيح طبيعة المثلث الكروي انظر شكل رقم 
  .والزوايا فيه، وتسمياتها، إضافة إلى خصائص أخرى

  
  

  .المثلث الكروي والمثلث المستوي): ٧٦(شكل رقم 
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  .المثلث الكروي):  أ- ٧٦(شكل رقم 

  

المثلث الكروي ):  ب- ٧٦(شكل رقم 
  والمثلث المستوي داخله

  

  

  -:أكثر القوانين شهرة للمثلث الكروي
  : القانون العام– ١
  جا بَ  جا جَ  جتا أ + َجتا بَ  جتا ج = جتا أَ  –أ 

    )Cos (a) = cos (b) cos (c) + sin(b) sin (c) cos(A  
  جا أَ  جا جَ  جتا ب+ جتا أَ  جتا جَ  =  جتا بَ  – ب

      Cos (b) = cos (a) cos (c) + sin(a) sin (c) cos(B)  
  جا أَ  جا بَ  جتا ج+ جتا أَ  جتا بَ  = جتا جَ   –ج 

     Cos (c) = cos (a) cos (b) + sin(a) sin (b) cos(C)  
  -: قانون الجيب– ٢

  -: اآلتيةتالمتناسبا     يتلخص قانون الجيب في 
  

      جا أ        جا ب        جا ج
  ــــــــــ=   ــــــــــ  =  ــــــ   ـ   

     جا أ َ       جا ب َ        جا ج َ
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نقطــة ) ب  /B( ، حيــث )أ ب ج (A B C يظهــر المثلــث الكــروي -:المثــ
) ج / C( ًْ  غربــا، و ٤٠ًْ  شــماال، والطــول ٥٠عنــد العــرض ) أ  / A(القطــب، 

والمطلــوب حــساب طــول الــضلع . ًْ  شــرقا٢٠ًْ  شــماال، والطــول ٣٠عنــد العــرض 
)A C /   َ( ، وانحرافه عند النقطة )بA  / ٧٧( ، شكل رقم )أ.(   

  .مثال على حساب مكونات المثلث الكروي): ٧٧( رقم شكل

  
  -:الحل

  ْ ٦٠= ْ  ٣٠ –ْ  ٩٠) = أَ  / a(الضلع 
  ْ ٤٠= ْ  ٥٠ –ْ  ٩٠) = جَ   / c(الضلع 

  -):َبَ ◌ / b( أي  ) A C( ولتعيين المسافة 
   جنا ب َ َ◌ جا ج جا أ + َ  جتا جَ جتا أ= َ◌  جتا ب



 

- ٢٠٨ -

Cos (b) = cos (a) cos (c) + sin(a) sin (c) cos(B)  
  ْ ٦٠ْ  جتا ٤٠ْ  جا ٦٠جا + ْ  ٤٠ْ  جتا ٦٠جتا  = َ جتا ب

ْ  ، حيــث يقــع خــط الطــول ٦٠= ْ  ٤٠+ ْ  ٢٠) = ب  / B(  زاويــة :مالحظــة
  .ًْ  غربا، لذلك تم الجمع بينهما٤٠ًْ  شرقا، والثاني ٢٠األول 
  ٠.٦٦١٥٥٧٤٠= ٠.٢٧٨٣٣٥٢٠+ ٠.٣٨٣٠٢٢٢٢ = َ جتا ب

  ْ ٤٨َ◌   ٣٤   ً ٥٢  = ْ ٤٨.٥٨١٢٤٢٨=  َ◌  ب
يعتبــر جــزء مــن ) بَ   / b( أمــا إذا أريــد حــساب طولــه بــالكيلومتر فــإن القــوس 

  . ط نق٢= دائرة عظمها طولها 
  

  × بَ  = المسافة بالكيلومتر 
  

   =      ٤٨.٥٨١٢٤٢٨ ْ ×    
  

   كم٥٤٠١.١٣٩٨=   
الزاويـة عنـد ج نطبـق قـانون الجيـب لحـساب     ) A C( ولحساب انحراف أ ج 

  ج
  

  =                       
  

                   =   )= C(جا ج 
  

  ) ْ ٤٠+ ْ  ٢٠( ْ  ٦٠= ْ  ، ب ٦٠=   الحظ أن أَ  
   =٠.٧٤٢٣٣١٥٩  

   ط نق٢
٣٦٠ ْ  

  ٦٣٧٠ ط ٢
٣٦٠ ْ  

  جاجَ 
  جاج

  جا بَ 
  جا ب

  جاب× جاجَ 
  جا بَ 

  ْ ٦٠جا × ْ  ٤٠جا 

    ْ ٤٨.٥٨١٢٤٢٨جا 
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 =           ٤٧.٩٣٠٤١١٧ ْ  
  -:قوانين العرض المتوسط: ًسادسا

جـــا ، (    هـــي قـــوانين بـــسيطة تـــستخدم فيهـــا بعـــض عالقـــات حـــساب المثلثـــات 
، وتستخدم لحساب اإلحداثيات الجغرافية لنقطـة مـن نقطـة أخـرى، ولحـساب )اجت

المــسافة بينهمــا، وتتخــصص هــذه القــوانين فــي المــسافات الــصغيرة التــي ال يــؤثر 
فيهــــا تقــــوس ســــطح األرض، أمــــا المــــسافات الكبيــــرة التــــي تتــــأثر بتقــــوس ســــطح 

ن علــى الميــل األرض فيـستخدم لهــا عالقـات المثلــث الكــروي، وتعتمـد هــذه القـواني
كوحــدة قيــاس أساســية للمــسافة، وهــي التــي يعبــر عنهــا )  كــم١.٨٥٢( الجغرافــي 

، كمـا تعتمـد ) دقيقـة٦٠= الدرجة( ، وهي جزء من الدرجة )دقيقة( جغرافيا باسم 
  .على االنحراف بين النقطتين

  -:   وتتلخص قوانين العرض المتوسط في اآلتي
  ).للخط(جتا االنحراف × مسافة ال=  الفرق بين درجتي عرض النقطتين–أ 
الحظ أن هذا الفرق مسافة شـمالية جنوبيـة، تمتـد بـين الـشمال والجنـوب، وهـي ( 

  ).التي يعبر عنها بالمركبة الرأسية للضلع
  ).للضلع(جا االنحراف × المسافة =  التباعد –ب 

ًالحــظ أيــضا أن هــذه مــسافة أفقيــة تمتــد بــين الــشرق والغــرب، وهــي التــي يعبــر (
  ).ا بالمركبة األفقية للضلععنه
  =   المسافة بين النقطتين –ج 
  
  =  العرض المتوسط –د 
  

  =  فرق الدرجات الطولية بين النقطتين- هـ 
  

  الفرق بين درجتي عرض النقطتين
  جتا االنحراف

  درجة عرض النقطة الثانية+ض النقطة األولىدرجة عر
٢  

  التباعد
  جتا العرض المتوسط
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  =  ظا االنحراف بين النقطتين –و 
  

  ).٧٨(وللتعرف على القوانين السابقة، يمكن قراءتها من الشكل رقم 

  .طعناصر قوانين العرض المتوس):٧٨(شكل رقم 

  
  -:، اآلتي )٧٨( يبدوا من الشكل رقم 

  ).ًْ  شرقا٤٠ًْ  شماال ، ٣٥( اإلحداثيات الجغرافية لنقطة أ هي -* 
  .المركبة األفقية للخط أ ج =  أ ب -* 
  .المركبة الرأسية للخط أ ج =  ب ج -* 
تقع في الربـع األول بالنـسبة ) ج ( الحظ أن نقطة ( انحراف ج أ  = ١< -* 

  ).شمال شرق(، لذلك تأخذ االتجاه ) أ ( لنقطة 
  . يمثل الخط المتقطع العرض المتوسط بين النقطتين أ ، ج-* 

  التباعد
  فرق العرض بينهما
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  - ):١( مثال رقم 
، إذا علمـــــــت أن اإلحـــــــداثيات )ج (   احـــــــسب اإلحـــــــداثيات الجغرافيـــــــة للموقـــــــع 

، وأن المــــــسافة أ ج )ًْ  شــــــرقا٤٠ًْ  شــــــماال، ٣٥( هــــــي ) أ ( الجغرافيــــــة للموقــــــع 

  .ْ ٤٦  َ ٢٠هو ) أ ( عن النقطة ) ج (ن انحراف النقطة  كم، وأ٣٧.٠٤
  -:الحل
  =    المسافة ج أ بالميل الجغرافي -* 
  َ ٢٠  = ١ × ٢٠=  المسافة ج أ بالدقيقة -* 
  .جتا االنحراف× المسافة =  فرق درجات العرض بين ج ، أ -* 

  ْ ٤٦َ    ٢٠جتا × َ  ٢٠                       = 
              =          ١٣.٨١ = ٠.٦٩٠٤٦١٧× َ  ٢٠ َ  

  الفرق بين درجات العرض+ عرض المكان أ =  درجة عرض المكان ج -* 
 =                             ٣٥َ   ١٣.٨١= َ  ١٣.٨١+ ْ  ٣٥َ   ٠٠ ْ  

  ) =العرض المتوسط(  متوسط درجات العرض بين ج ، أ -* 
              

  
 =                    
 =          ٣٥َ    ٦.٩ ْ  

  جا االنحراف× المسافة ) = المركبة األفقية(  التباعد -* 
  ْ ٤٦َ    ٢٠جا × َ  ٢٠                               = 
 =                               ٠.٧٢٣٣٦٩× َ  ٢٠   
 =                               ١٤.٤٧ َ  

  =  الفرق بين درجات الطول -* 
  

٣٧.٠٤  
١.٨٥٢  

  درجة عرض المكان أ+ درجة عرض المكان ج 
٢  

٣٥َ    ١٣.٨١+ ْ  ٣٥َ   ٠٠ ْ  
٢  

  التباعد
  جتا العرض المتوسط
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=                              
  

    =                   
             

 =                              ١٧.٦٩                          َ  
  الفرق بين درجات الطول+ خط طول المكان أ =  خط طول المكان ج -* 

  =                         ١٧.٦٩+ ْ  ٤٠َ    ٠٠ َ  
  ) الفرق هنا ألن المركبة األفقية موجبةيجمع: مالحظة

  ًْ  شرقا٤٠َ    ١٧.٦٩                        = 
  :من العرض السابق نجد أن إحداثيات النقطة ج هي 

  )ًْ  شرقا ٤٠َ    ١٧.٦٩ًْ  شماال، ٣٥َ   ١٣.٨١         (
  - ):٢( مثال رقم 

جغرافـي للقريـة ص عين المسافة بين القريتين س، ص، وعين زاوية االنحـراف ال
  :بالنسبة للقرية س، إذا كانت اإلحداثيات الجغرافية للقريتين كالتالي

  )ًْ  شرقا ٣٧َ   ٥٥ًْ  شماال، ١٥َ   ٤٥( القرية س 
  )ًْ  شرقا٣٧َ   ٤٥ًْ  شماال ، ١٥َ   ٣٣( القرية ص 

  -:الحل
  ْ ٠٠َ   ١٢=ْ ١٥َ   ٣٣ –ْ  ١٥َ   ٤٥=  الفرق بين درجات العرض-* 
  ْ ٠٠َ   ١٠= ْ ٣٧َ   ٤٥ –ْ  ٣٧َ   ٥٥= رق بين درجات الطول الف-* 
  = العرض المتوسط بين الموقعين س ، ص -* 
  
  

 =                  

١٤.٤٧ َ  
  ْ ٣٥َ   ٦.٩جتا 

١٤.٤٧ َ  
٠.٨١٧٩٩٩  

  درجة عرض المكان ص+ عرض المكان س درجة 
٢  

١٥َ   ٣٣+ ْ  ١٥َ   ٤٥ ْ  
٢  
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    =١٥َ   ٣٩ ْ  

  جتا العرض المتوسط× فرق درجات الطول =  التباعد بين س ، ص -* 
  ْ ١٥َ   ٣٩جتا × َ  ١٠                           = 

            =                ٠.٩٦٤١٤٢× َ  ١٠  
 =                           ٩.٦٤١٤٢ َ  

  =   ظا االنحراف الجغرافي -* 
  

    =  
  

   =٠.٨٠٣٤٥٢  
  ْ ٣٨َ   ٤٦ً   ٤٩= االنحراف 

  :ولما كانت ص تقع في الربع الثالث بالنسبة إلى س فإن
  س ص) األمامي(االنحراف الدائري 

 = ٢١٨َ   ٤٦ًً ◌  ٤٩= ْ  ٣٨َ   ٤٦ًً ◌  ٤٩ +ْ  ١٨٠َ   ٠٠ً   ٠٠ ْ  
  =  المسافة س ص -* 
  

   =   
  

   =    
  

   ميل جغرافي١٥.٣٩٣٤=   
  . كم٢٨.٥٠٦ = ١.٨٥٢× ١٥.٣٩٣٤) = كم ( المسافة 

  التباعد
  فرق درجات العرض

٩.٦٤١٤٢ َ  
١٢  

  فرق درجات العرض
  جتا االنحراف

١٢ َ  
  ْ ٣٨َ   ٤٦ً   ٤٩جتا 

١٢ َ  
٠.٧٧٩٥٥٤٦  
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  -:Small Surveying Casesحاالت مساحية صغيرة: ًسابعا
  -:التغلب على الخطأ في طول شريط القياس

طـول االسـمي، وهـو الطـول المكتـوب علـى علبـة     لكل شريط قياس طـوالن، ال
اســــتخدام (الــــشريط، والطــــول الحقيقــــي، وهــــو الطــــول الــــذي تقــــرأه عنــــد المعــــايرة 

، وفي كثير من األحيان يكون بينهما اخـتالف بـسيط، إمـا بـسبب الخلـل )الشريط
في الـصناعة، أو بـسبب تلـف، أو بـسبب تـأثر الـشريط بعناصـر الطقـس، ويجـب 

  .فترات متباعدة للتأكد من طولهمعايرة الشريط في 
  -:معالجة الخطأ الناتج في قياس المسافة بالشريط - ١

  -:مثال
 م، فكـــــان طـــــول الخـــــط ٣٠.٠٠   قـــــيس خـــــط باســـــتخدام شـــــريط قيـــــاس طولـــــه 

 ســم عــن طولــه ٦م، وعنــد معــايرة الــشريط تبــين أن طولــه يقــل بمقــدار ١٥٧.٢٥
  االسمي، ما الطول الحقيقي للخط؟

  -:الحل
  

   سم٠.٠٦=                = لخطأ في الشريط مقدار ا
  

   م٢٩.٩٤ = ٠.٠٦ – ٣٠.٠٠= الطول الحقيقي لشريط القياس 
  

  ×  الطول المقيس = الطول الحقيقي للخط 
  

 =                     ١٥٧.٢٥ ×   
                       

   م١٥٦.٩٤                     = 
  

 ٥              
١٠٠ 

 الطول الحقيقي للشريط

  الطول االسمي للشريط

٢٩.٩٤ 

٣٠.٠٠  
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  -: المساحة بالشريطمعالجة الخطأ الناتج في قياس -  ٢
  -: باستخدام شريط قياس واحد–أ 

  -:مثال
 م في قياس مساحة قطعة ٤٠.٠٠   استخدم أحد المساحين شريط قياس طوله 

، وعنـد معـايرة شـريط القيـاس، وجـد ٢ م٧٥٤.٢٣أرض، فكانت المساحة الناتجة 
   م، ما المساحة الحقيقية لقطعة األرض؟٣٩.٩٦أن طوله الحقيقي 

  -:الحل
  × المساحة المقيسة = مساحة لحقيقية لألرضال
  

 =                        ٧٥٤.٢٣ ×   
                           
  ٢ م٧٥٢.٧٢ = ٠.٩٩٨ × ٧٥٤.٢٣                       = 

  -: باستخدام شريطين للقياس–ب 
   -:مثال

   قيست قطعة أرض مستطيلة الشكل بـشريطي قيـاس، فقـيس عرضـها بالـشريط 
 م، وطوله الحقيقي ٢٠.٠٠ م، وكان طول الشريط االسمي ٥٥.٢٤األول فكان 

 م، وكـــــان الطـــــول ١٢١.٢٥وقـــــيس طولهـــــا بالـــــشريط الثـــــاني فكـــــان .  م١٩.٩٦
 م، احـــسب المـــساحة ٢٩.٩٥ م، والطـــول الحقيقـــي لـــه ٣٠.٠٠االســـمي للـــشريط 

  .الحقيقية لقطعة األرض
  -:الحل

  =المساحة الحقيقية
  

  × المساحة المقيسة

 ٢)الطول الحقيقي للشريط(

  ٢)الطول االسمي للشريط(

)٢)٣٩.٩٦ 

)٢)٤٠.٠٠  

 الطول الحقيقي للشريط الثاني× الطول الحقيقي للشريط األول

  الطول االسمي للشريط الثاني×الطول االسمي للشريط األول
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  ٢ م٦٦٩٧.٨٥ = ١٢١.٢٥ × ٥٥.٢٤=  المساحة المقيسة 

  
   × ٦٦٩٧.٨٥=المساحة الحقيقية

  
  ٢ م٦٦٧٣.٣١= ٠.٩٩٦٣٤ × ٦٦٩٧.٨٥               = 

  -: تصحيح الخطأ في طول شريط القياس المعدني– ٣
    تنــتج هــذه األخطــاء نتيجــة لتمــدد أو انكمــاش المعــدن المــصنوع منــه الــشريط 

ات الحرارة من وقت إلى آخر، وهي أخطاء منتظمـة ومتوقعـة، بفعل تغيرات درج
  -:ويحسب مقدار التصحيح كاآلتي

 درجـة –درجة الحرارة أثنـاء القيـاس (× معامل تمدد الشريط= مقدار التصحيح
  .الطول المقيس× ) الحرارة أثناء المعايرة

  -:مثال
ه     قـــاس أحـــد المـــساحين محـــور طريـــق باســـتخدام شـــريط صـــلب معامـــل تمـــدد

 درجـــــة ٢١ م، وفـــــي درجـــــة حـــــرره للجـــــو ١٧٢.٣٦، فكـــــان طولـــــه ٠.٠٠٠١٢٣
 ٢٨مئويـــة، كـــم تبلـــغ المـــسافة المـــصححة إذا كانـــت درجـــة حـــرارة الجـــو للمعـــايرة 

  .درجة مئوية
  -:الحل

 درجـة الحـرارة أثنـاء –درجة الحرارة أثناء القيـاس (× معامل تمدد الشريط= مقدار التصحيح
  .الطول المقيس× ) المعايرة

  ١٧٢.٣٦×  ) ٢٨ – ٢١(× ٠.٠٠٠١٢٣= دار التصحيحمق
=               ١٧٢.٣٦ ×٧ - × ٠.٠٠٠١٢٣   

   م٠.١٥ -                =  

٢٩.٩٥ × ١٩.٩٦ 

٣٠.٠٠ × ٢٠.٠٠  
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  مقدار التصحيح+ الطول المقيس = الطول الحقيقي للطريق 
   م١٧٢.٢١= ٠.١٥ -  ١٧٢.٣٦                        = 

  -:مثال آخر
، فكـــان ٠.٠٠٠١٢٤عامـــل تمـــدده    قـــيس طـــول ســـور بـــشريط قيـــاس معـــدني م

 درجــة مئويــة،ما الطــول الحقيقــي ٣٥ م، فــي درجــة حــرارة للجــو ٢٠٤.٥٠طولــه 
  . درجة مئوية٢٦للسور إذا كانت درجة حرارة الجو للمعايرة 

   -:الحل
 درجـة الحـرارة أثنـاء –درجة الحرارة أثناء القيـاس (× معامل تمدد الشريط= مقدار التصحيح

  .مقيسالطول ال× ) المعايرة
  ٢٠٤.٥٠×  ) ٢٦ – ٣٥(× ٠.٠٠٠١٢٤= مقدار التصحيح

 =               ٢٠٤.٥٠ × ٩+ × ٠.٠٠٠١٢٤  
   م٠.٢٣               = + 

   م٢٠٤.٧٣= ٠.٢٣ + ٢٠٤.٥٠= الطول الحقيقي للسور 
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  تمــاريـن
ـــات العمليـــة المـــساحية فـــي الوضـــع – ١  احـــسب المـــسافة األفقيـــة إذا كانـــت بيان

 م، وقـــراءة الـــشعرة الوســـطي ٢.٠٧قـــراءة الـــشعرة العليـــا : ي للجهـــاز كالتـــالياألفقـــ
  . م١.٧١

، إذا )المرتفعة( ، ص ) المنخفضة(  عين فرق المنسوب بين النقطتين س – ٢
ْ  ، وأن المــــسافة األفقيــــة ٨َ   ٤١ً   ١٧علمــــت أن زاويــــة االنخفــــاض عنــــد ص 

 قـــراءة الـــشعرة الوســـطى  م، وأن١.٧٦ م، وأن ارتفـــاع الجهـــاز ١٧٩.٥١بينهمـــا 
  . م٢.٤٩على القامة 

 عين فرق المنسوب بين النقطتين أ ، ب إذا علمـت أن زاويـة االرتفـاع عنـد – ٣
 م، وأن ارتفـاع الجهـاز ٨٩.٣٨ْ ، وأن المسافة األفقية بينهمـا ١٦َ   ١٢ً   ٣٣أ 

  . م١.٩٧ م ، وأن قراءة الشعرة الوسطى على القامة ١.٦٢عند أ 
قـــراءة الـــشعرة : فة األفقيـــة إذا كانـــت بيانـــات الميزانيـــة كالتـــالي احـــسب المـــسا– ٤

ً   ١٧ م، وكانـت زاويـة االرتفـاع    ١.٠٧ م، وقـراءة الـشعرة الـسفلى ٣.٠٢العليا 
١٨َ   ٢٩ ْ  
 احــسب مــساحة المــضلع س ص ع ل م ، إذا علمــت أن إحــداثيات أركانــه – ٥

   ١ ٠٠٠ : ١بالمتر، ثم ارسمه بمقياس رسم 
   )٧٦.٤+  ، ٥٢.٢( +ص  )   ٦١.٥+ ،  ٣٥.٥( + س 
   )٣٩.٢+  ، ١١١.١( + ، ل  )  ١٠١.٧+  ،٩٥.٦( + ع 
   ) ٦٢.٣+  ، ٤٨.٧( + م 

   ١٠ ٠٠٠ : ١ثم ارسم هذا المضلع بمقياس رسم 
  : اعترض أحد األسوار عملية ميزانية، فكانت البيانات كاآلتي– ٦

ـــــــسور ـــــــب األول لل ـــــــراءة ٤٠.٤٢= م . س . م : الجان  م، ٢.٥٧القامـــــــة  م ، وق
  . م٣.٦٢والمسافة من قمة السور إلى نقطة ارتكاز القامة 
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 م ٢.٧١المسافة من قمة السور إلـى نقطـة ارتكـاز القامـة : الجانب الثاني للسور
  . م١.٢٨، وقراءة القامة 

  .م بجوار الجانب الثاني للسور. س . احسب م 
قطـب ، و نقطـة ال) ص  (  B، فيـه )س ص ع  (A B C مثلـث كـروي – ٧

A  )  شـماال مـع خـط الطـول ٣٠َ   ٤٥ً   ١٢عند تقاطع درجـة العـرض ) س  ًْ
  ْ ٢٥َ   ٢٢ً   ٤١عند تقاطع العرض ) ع  ( Cًْ  شرقا، وقع ٧٢َ   ٥٢ً   ١٨

، )س ع  (A Cْ ، احـسب طـول الـضلع ٩١ً   ٣٢ً   ١٠ًشماال مع خط الطول 
  . ، ثم احسب انحرافه عند النقطة س bأو ما يعرف باسم 

  : احسب مساحة الشكل س ص ع ل إذا علمت أن مركبات أضالعه هي– ٨
  ، ) ٧٤+  ، ١١٨(+،   الضلع ص ع  )٦٩+  ، ٨٧ -( الضلع س ص 

   ).٦٨ - ، ٧٩ -(، الضلع ل س  ) ٧٣ - ، ٤٩( +الضلع ع ل 
إذا علمــــــت أن اإلحــــــداثيات ) أ (  احــــــسب اإلحــــــداثيات الجغرافيــــــة للموقــــــع – ٩

، وأن )ْ  ق٦٥َ   ٤٨ْ  ش، ٢٢َ   ٣٣(القريــــــب منــــــه  ) ب( الجغرافيــــــة للموقــــــع 
ْ  شمال ٣١َ  ٢٠ كم ، وأن انحراف ب عن نقطة أ هو ٢٧.٧٨= المسافة ب أ 

  .شرق
 احـــسب المـــسافة بـــين مركـــز المـــدينتين ع ، ل، واحـــسب زاويـــة االنحـــراف – ١٠

فيـة الجغرافي للمدينة ل بالنسبة إلى المدينة ع ، إذا علمت أن اإلحداثيات الجغرا
  : لمركز المدينتين هي

  )ًْ  شرقا٩٥َ   ١٨ًْ  شماال ، ٥٥َ   ٤٢( المدينة ع 
  )ًْ  شرقا٩٥َ   ١٠ًْ  شماال ، ٥٥َ   ٣٢( المدينة ل 

  -:إرشادات لحل التمارين 
  -: احسب اآلتي– ١
  ).الفرق بين قراءتي الشعرتين × ٢( فترة االستاديا -* 
  ).فترة االستاديا× ي الثابت التاكيومتر( المسافة األفقية -* 
  -: احسب اآلتي– ٢
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  : المسافة الرأسية عن طريق القانون -* 
  .ظا زاوية الميل× المسافة األفقية = المسافة الرأسية 

  : فرق المنسوب عن طريق القانون اآلتي-* 
  .قراءة الشعرة الوسطي+  ارتفاع الجهاز –المسافة الرأسية = فرق المنسوب 

  -: احسب اآلتي– ٣
  : المسافة الرأسية عن طريق القانون -* 

  .ظا زاوية الميل× المسافة األفقية = المسافة الرأسية 
  : فرق المنسوب عن طريق القانون اآلتي-* 

  . قراءة الشعرة الوسطي-ارتفاع الجهاز+ المسافة الرأسية = فرق المنسوب 
  -: عين اآلتي– ٤
  . فترة االستاديا-* 
  :ق القانون  المسافة األفقية عن طري-* 

  . زاوية الميل٢جتا× فترة االستاديا × الثابت التاكيومتري = المسافة األفقية 
  -: اعمل اآلتي– ٥
× النقطة ، اإلحداثية األفقية، اإلحداثية الرأسية ، س : ً كون جدوال فيه األعمدة اآلتية-* 

  .س × ص ، ص 
، تكــون هــي المــساحة  ٢ اقــسم النــاتج مــن مجمــوع فــرق العــامودين األخيــرين علــى -* 

  .المطلوبة
  -: احسب اآلتي– ٦
  . منسوب قمة السور عن طريق القانون الخاص به-* 
  .م عند الجانب الثاني للسور. س .  احسب م -* 
  -: احسب اآلتي– ٧
  .بالدرجات) سَ  ( a طول الضلع -* 
  .بالدرجات) عَ  (c طول الضلع -* 
  :عن طريق القانون ) b(  المسافة س ع -* 

  .جا أَ  جا جَ  جتا ب+ جتا أَ  جتا جَ  = جتا بَ  
ًبَ  مقسوما × )  ط نق ٢(  المسافة عَ  بالكيلومتر عن طريق محيط الدائرة العظمى -* 

  .ْ  ٣٦٠على 
  . انحراف س ع عن طريق قانون الجيب-* 
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  -: اعمل اآلتي– ٨
 المركبة الرأسية، ضعف اسم الضلع، المركبة األفقية،: ً كون جدوال من األعمدة اآلتية-* 

  .المركبة األفقية× المركبات الرأسية، ضعف المركبات الرأسية 
  . اجمع الناتج في آخر عامود يكون ضعف المساحة المطلوبة-* 
  . ، تحصل على المساحة المطلوبة٢ اقسم الناتج على -* 
  -: احسب اآلتي– ٩
  . المسافة ب أ بالميل الجغرافي-* 
  .دقيقة المسافة ب أ بال-* 
  . فرق الدرجات بين أ ، ب -* 
  )فرق الدرجات العرضية+ عرض المكان أ (  درجة عرض المكان ب -* 
  . العرض المتوسط بين ب ، أ -* 
  ).المركبة األفقية(  التباعد -* 
  . الفرق بين درجات الطول-* 
  ).فرق درجات الطول+ خط طول أ ( طول ب خط  -* 
  -: احسب اآلتي– ١٠
  .بين درجات العرض الفرق -* 
  . الفرق بين درجات الطول-* 
  . العرض المتوسط بين ع ، ل-* 
  . التباعد بين ع ، ل-* 

  .ظا االنحراف المختصر بين النقطتين
  . المسافة بين النقطتين بالميل الجغرافي والدقيقة-* 
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  مساقط الخرائط
Map Projections 

ــا  خطــوط الطــول  شــبكة  مــنمكــون نظــام ه بأنــ مــسقط الخريطــةُيعــرف:مفهومه
Longitudes،  ودوائــر العــرضLatitudes،علــى ترســم بنظــام معــين والتــي 

لكـن ال  مـساقط الخـرائط، وتتعـد وتكثـر ،)Flat Planeلـوح مـستوى ال( الخريطـة
، )بــشكلها الــصحيح (  ســطح األرض بكــل خصائــصه الهندســيةًيمثــل أحــدا منهــا

  -:جب أن يحقق الشروط اآلتيةًوحتى يكون مسقط الخريطة مثاليا ي
 بـين سـطح األرض والمــسقط علـى الخريطــة Diastase  تـساوي المـسافات– ١

  .حسب مقياس رسمها
التــي يظهرهــا المــسقط وبــين المــساحة Area  تــساوي المــساحة بــين األرض– ٢

  .على األرض وبحسب مقياس رسمها
سقط  بــــين المواقــــع التــــي يظهرهــــا المــــDirection  تــــساوي االتجاهــــات– ٣

  . ومثيالتها على األرض
    وعند نقل تفاصيل سطح األرض لكرويـة علـى اللـوح المـستوي، مـن الـصعب 
ًأن تتحقــــق الــــشروط الثالثــــة، بمعنــــى أن مــــسقط الخريطــــة قــــد يحقــــق شــــرطا، أو 
شــرطين، لكــن ال تجتمــع الثالثــة شــروط، حتــى أن تحقيــق شــرط أو شــرطين منهــا 

لـــى جـــزء بـــسيط منهـــا، لـــذلك يحـــدث ٕقـــد ال يـــشمل كـــل خريطـــة المـــسقط، وانمـــا ع
في شـكل سـطح األرض المرسـوم بهـذه المـساقط علـى اللـوح Distortion تشويه

ًالمستوى، وقد يكون التـشويه كبيـرا بحيـث يفقـد أهميـة الخريطـة، ونظـرا لـذلك فـإن  ً
  . المساقط تتعدد، ويحاول كل منها الوصول بسطح األرض إلى الشكل األفضل

، ودوائــر العــرض بــين مــسقط وآخــر، فقــد يظهــر    يختلــف شــكل خطــوط الطــول
 تظهـر قـد ًشكلها مشابها لشكلها على سطح األرض، أو غير ذلك، بمعنـى أنهـا 
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ولنــوع  خطــوط مــستقيمة أو أقــواس لــدوائر أو فــي صــورة قطــع نــاقص، شــكلفــي 
  .المسقط والغرض منه وموقع المنطقة دور في تحديد هذه األمور

  -:طرق رسم المساقط
 تـــستخدم فيهـــا القـــوانين الرياضـــية، الســـيما مـــا يتعلـــق : الهندســـية الطريقـــة– ١

بحــساب المثلثــات، وقــد تكــون الحــسابات بــسيطة، أو قــد تحتــاج إلــى عمــل شــاق 
  .وجهد كبير

 تحتاج إلـى مهـارة فـي الرسـم الكرتـوجرافي، ومـا يـرتبط : الطريقة التخطيطية– ٢
  .به من معرفة استخدام أدوات الرسم المختلفة

 وفيها يستخدم الحاسوب من خـالل بـرامج الرسـم المختلفـة، :قة اآللية الطري– ٣
ًإال أن استخدام الحواسيب يتطلب الخبرة في عمل حسابات المسقط به، أو يدويا 

  .  ثم تدخل بياناتها إلى الحاسوب ليترجمها إلى رسم مناسب
  -:الخرائطأنواع مساقط 

ك لـيس مـن الـسهل أن نـضع   تتعدد األسس التي أوجدت مساقط الخرائط، لذل  
هــذه المــساقط فــي تقــسيم محــدد، إذ ســوف يكــون ذلــك علــى حــساب بعــض هــذه 

  .األسس
  -:أسس تقسيم المساقط

  -: وتنقسم إلى: شكل لوحة اإلسقاط– ١
   .Azimuthally Projection) اتجاهية(  مساقط مستوية –أ 

   .Conic Projection مساقط مخروطية –ب 
  .Cylindrical Projection مساقط اسطوانية –ج 
ــــــــــــــا لهــــــــــــــا إلــــــــــــــى: مــــــــــــــساحة المنطقــــــــــــــة– ٢ ــــــــــــــسم المــــــــــــــساقط وفق  -:ً تنق
  ).تصلح لرسم خريطة العالم( مساقط المساحة الكبيرة –أ 

  ).تصلح لرسم نصف الكرة األرضية( مساقط المساحة الوسط –ب 
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  ).تصلح لرسم قارة أو محيط أو إقليم أو دولة( مساقط المساحة الوسط –ج 
  :وتنقسم إلى: مع سطح األرض) الخريطة(س لوح اإلسقاط  نقطة تما– ٣
نقطـة التمـاس عنـد القطـب، ولـوح  :Polar Projections مـساقط قطبيـة –أ 

  .اإلسقاط متعامد مع المحور القطبي لألرض
 نقطة التماس عند خـط  :Equatorial Projection مساقط استوائية –ب 

  . االستوائياالستواء، ولوح اإلسقاط متعامد مع قطر األرض
تقــع نقطــة التمــاس بــين  :  Oblique Projection مــساقط منحرفــة –ج 

  .القطب وخط االستواء
 أي الخـصائص الهندسـية لـسطح األرض، : الخصائص الهندسـية للمـسقط– ٤

  -:والتي يحققها المسقط، وتنقسم إلى
 وتتـساوي فيهـا االتجاهـات بـين المـسقط  :Directional مساقط اتجاهيـه  -أ 

   .ح األرض ، أو جزء منهوسط

 ويحــدث تــشابه بــين شــكل اإلســقاط :Conformal  مــساقط تــشابهيه  -ب 
   .وشكل سطح األرض

تتــساوى المــسافات بــين  : Equidistantمــساقط متــساوية المــسافات   -ج 
   .المسقط وسطح األرض، أو جزء منه

 تت%ساوى الم%ساحات ب%ين :Equal Area  مـساقط متـساوية المـساحات  -د 

 .مسقط وسطح ا4رضال

  -: تنقسم إلى: طريقة اإلسقاط– ٥
  Perspective مساقط منظورة –أ 

  Pseudo Projections مساقط معدلة –ب 
  . مساقط تجمع بين اإلسقاطين المنظور والمعدل–ج 
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ً  ونظرا لتعدد األسس التي تنقسم بها مـساقط الخـرائط، ومـا تحققـه هـذه المـساقط 
ــــسطح األر ض، فــــإن تــــسمية المــــسقط فــــي كثيــــر مــــن مــــن خــــصائص هندســــية ل

يحمــل (األحيــان تكــون مركبــة، أو قــد يأخــذ المــسقط شــهرته مــن واضــعه األساســي
، ويمكــن إجمــال األنــواع الــسابقة فــي أربــع مجموعــات، هــي المخروطيــة، )اســمه

  . واالسطوانية، واالتجاهية، والمعدلة
  -:مجموعات مساقط الخرائط

ــــيمكــــن وضــــع مــــساقط الخــــرائط فــــي      ــــشابه خــــصائص أرب ع مجموعــــات ، تت
  :المساقط فيها إلى حد ما،  وهي

  -:.Conic Projectionsة يالمساقط المخروط  - ١
 ، ويحــدث التمــاس تمــاس مخــروط مــع ســطح األرضتنــتج هــذه المــساقط مــن    

 ويكـــون واحـــدة، ألن قاعـــدة المخـــروط دائريـــة الـــشكل،علـــى محـــيط دائـــرة عـــرض 
، المحــور القطبــيعلــى امتـداد و ة التمــاس، فــي خــط متعامـد مــع مــستوى دائـررأسـه

ـــدائرة العـــرض الناتجـــة عـــن التمـــاس مـــساويا فيـــه يكـــونو ً طـــول القـــوس الممثـــل ل
، بمعنــــى أنــــه يحقــــق تــــساوي المــــسافات علــــى محــــيط دائــــرة للطــــول الحقيقــــي لهــــا

 وعنــــد رســــم ، علــــى المــــسقط واألرض، هــــذا)دائــــرة التمــــاس ( العــــرض الرئيــــسية
دائــــرة ( العــــرض الرئيــــسية  أن تتوســــط دائــــرة يفــــضلالخريطــــة بمــــسقط مخروطــــي

ً، ونظــرا Standard Parallelالرئيــسي وتــسمى بــالعرض المــسقط  )التمــاس
ألن واضــعي المــساقط يــسعون لتحقيــق الــشروط الثالثــة الــسابقة، فقــد نجــد بعــض 

  .التعديالت على دائرة التماس، أو مراكز المخاريط التي تمس سطح األرض
  -:ة بمختلف أنواعها في األمور اآلتية  تتفق المساقط المخروطي

بــين ( ً يكــون خــط الطــول األوســط للمــسقط مــستقيما، ويأخــذ االتجــاه الرأســي – ١
  ).القطبين أو على امتدادهما

 تكــون دوائــر العــرض أقــواس لــدوائر غيــر مقفلــة، وتتقــاطع مــع خــط الطــول – ٢
  .األوسط للمسقط

  .مع نظيراتها على األرض يتساوى طول دائرة أو دوائر العرض الرئيسة – ٣
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ً نــادرا مــا يــأتي رأس المخــروط علــى نقطــة القطــب، ففــي كــل الحــاالت يكــون – ٤
  .شماله أو جنوبه

ومــــن أمثلــــة  ).  ٧٩(      ويمكــــن إدراك اإلســــقاط المخروطــــي مــــن شــــكل رقــــم 
 Simple Conicالمـــــساقط المخروطيـــــة المـــــسقط المخروطـــــي البـــــسيط 

Projectionي المـــساحات   ، ومـــسقط ألبـــرز المتـــساوAlbers Equal 

Area Conic ومــــسقط بــــون ، Bonne)  معــــدل عــــن المــــسقط المخروطــــي
   .Lambert Conform Conic، ومسقط المبرت )متساوي المساحات

  .اإلسقاط المخروطي البسيط ): ٧٩( شكل رقم 

  .وضع المخروط بالنسبة للكرة األرضية): أ- ٧٩(شكل رقم 

  
  .مخروط والمسقط الناتج عنهمخطط ال): ب- ٧٩( شكل رقم 
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  .مثل هذه المساقط) ٨٣ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٨٠(وتوضح األشكال أرقام 
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  .هيكل جغرافي لمسقط مخروطي بسيط ) : ٨٠(شكل رقم 

  
  
  

  .هيكل جغرافي لمسقط ألبرز): ٨١(شكل رقم 
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  .هيكل جغرافي لمسقط المبرت): ٨٢(شكل رقم 

  
  

  .لمسقط بونهيكل جغرافي ): ٨٣(شكل رقم 
  .العلم على مسقط بون): أ- ٨٣(شكل رقم 

  

     نصف العالم على):  ب-  ٨٣(شكل رقم 
  مسقط بون
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  -:Cylindrical Projectionsالمساقط االسطوانية  - ٢
طح ســـ اســـطوانة مـــع  ســـطح عـــن طريـــق تمـــاس المـــساقط األســـطوانيةترســـم    

 فيهــــا هـــي التـــي يكـــون ً اســـتخداما لمثـــل هـــذه المـــساقط  الحـــاالتأكثـــراألرض و
  )المتماسـة عنـد خـط االسـتواء (التماس عند خط االستواء، وتشترك هذه المساقط

تظهــر خطــوط و . القطــبتكــون دوائــر العــرض مــستقيمة بمــا فيهــا نقطــة فــي أن 
  .الطولتتعامد دوائر العرض مع خطوط كما . مستقيمةالطول 

 فيقـال مكـان التمـاس،   تختلف التـسمية فـي المـساقط األسـطوانية، وذلـك حـسب 
 Normal (simple)) عـــــادي أو بـــــسيط(مـــــسقط اســـــطواني اســـــتوائي 

Cylindrical Projection إذا كان التماس عند خط االستواء، ويقال مـسقط
 إذا كـان  Transverse Cylindrical Projectionاسـطواني مـستعرض 

 Obliqueالتمـاس علـى أحـد خطـوط الطـول، ويقـال مـسقط أسـطواني منحـرف 

Cylindrical Projectionهــذا، .  إذا كــان التمــاس بــين القطــب واالســتواء
  .حاالت اإلسقاط االسطوانية) ٨٥ ، ٨٤(وتوضح األشكال أرقام 

  .اإلسقاط االسطواني العادي ): ٨٤( شكل رقم 
   ).١( نموذج رقم ): أ _ ٨٤(شكل رقم 

  

   ).٢(نموذج رقم ): ب _ ٨٤(شكل رقم 
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  . االسطواني المستعرض والمنحرفاإلسقاط): ٨٥(شكل رقم 
إسقاط اسطواني ):  أ- ٨٥(شكل رقم 

  مستعرض

  

إسقاط اسطواني ):  ب- ٨٥(شكل رقم 
  .منحرف

  

 Normal) العـادي(من أمثلة المساقط االسطوانية المسقط االسطواني البـسيط 

(simple) Cylindrical Projection ومــسقط مركيتــور ،Mercator 
 –، ومـــسقط مركيتـــور Oblique Mercatorنحـــرف  المر،ومـــسقط مركيتـــو

 ،Transverse Mercator, Gauss-Krugerجـاوس كروجـر العرضـي 
، وهــــو مــــسقط خــــاص معــــدل عــــن مــــسقط مركيتــــور العرضــــي، UTMومــــسقط 

ثــــــم المـــــــسقط االســــــطواني متــــــساوي المـــــــساحات . Cassiniومــــــسقط كاســــــيني 
Cylindrical Equal Area projection .  هــــذا، ويعتبـــر مــــسقط

مركيتـــور، والمـــسقط االســـطواني البـــسيط، والمتـــساوي المـــساحات، أكثرهـــا شـــهرة، 
  .ًواستخداما

   ويأتي أفضل اسـتخدام للمـساقط االسـطوانية لرسـم خريطـة العـالم، أو القـارات، 
 ) ٨٨ ، ٨٧ ، ٨٦(إال أنهــــا قــــد تــــستخدم لغيــــر ذلــــك، وتوضــــح األشــــكال أرقــــام 

  .بعض النماذج للمساقط األسطوانية
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  .الهيكل الجغرافي لمسقط اسطواني بسيط ): ٨٦( م شكل رق

  
  

  الهيكل الجغرافي لمسقط المبرت االسطواني ): ٨٧( شكل رقم 

  
  

  .الهيكل الجغرافي لمسقط مركيتور ): ٨٨( شكل رقم 
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  :Azimuthally Projectionsالمساقط االتجاهية  - ٣
  :عندماتنتج هذه المساقط     

  .معينةتوي سطح األرض في نقطة  يمس اللوح المس - ١
أن يكـــون مركـــز اإلشــــعاع فـــي موضـــع مــــا مـــن األرض أو خارجهـــا علــــى  - ٢

  .التماسامتداد الخط الواصل من نقطة 
ًلــذلك تختلــف المــساقط الناتجــة تبعــا لتغيــر موضــع مركــز اللــوح المــستوي   

  -:المساقطومصدر الضوء، ومن هذه 
ــــة  -أ   Perspective Azimuthally المنظــــورةالمــــساقط االتجاهي

Projections:  

  -:المساقطوأھم الحا@ت لھذه 

أن يكــــون مــــصدر الــــضوء عنــــد مركــــز األرض ونقطــــة التمــــاس عنــــد خــــط   - أ
 Gnomonic المـــــــسقط النـــــــاتج بالمـــــــسقط المركـــــــزي يـــــــسمىاالســـــــتواء، و

Projection.  
أن يكــون مــصدر الــضوء علــى ســطح األرض ونقطــة التمــاس علــى الجهــة   - ب

) المجسم(وجرافي رييسمى المسقط الناتج بالمسقط االستالمقابلة لسطح األرض و
Stereographic Projection،حاالتـه حـسب موقـع نقطـة التمـاس، تتنوع و 

  .بينهماإذ قد تكون عند خط االستواء، أو عند القطب، أو 
ً أن يكــون موقــع مــصدر الــضوء بعيــدا جــدا عــن األرض وعلــى امتــداد القطــر -ج ً

ــــذي يمــــر بمركــــز الخريطــــة، و ــــاتج بالمــــسقط األورال ــــيــــسمى المــــسقط الن وجرافي ث
  .Orthographic Projection) الصحيح(
 نــق وعلــى امتــداد الخـــط ١.٣٦٧ أن يكــون موقــع مــصدر الــضوء علــى بعــد -د

الواصــل بــين مركــز األرض ومركــز الخريطــة يمــسى المــسقط النــاتج باســم مــسقط 
  .Henry James Projectionهنري جيمس 
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ــــشكل  ــــم      هــــذا، ويوضــــح ال ــــي  ) ٨٩( رق ــــوح المــــستوي ف موضــــع التمــــاس لل
المـــــساقط االتجاهيـــــة، وتعامـــــده علـــــى خـــــط اإلســـــقاط، كمـــــا يوضـــــح شـــــكل رقـــــم         

  .اإلسقاط من مناطق مختلفة على لوح نقطة تماسه عند القطب) ٩٠(

  .موضع تماس اللوح وتعامده مع خط اإلسقاط): ٨٩(شكل رقم 

  
  

  .وح تماسه عند القطبحاالت اإلسقاط لل ): ٩٠( شكل رقم 
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 نـــق وعلـــى امتـــداد الخـــط ١.٧١ أن يكـــون موقـــع مـــصدر الـــضوء علـــى بعـــد -هــــ
ويــسمى المــسقط ). نقطــة التمــاس(الواصــل بــين مركــز األرض ومركــز الخريطــة 

  .الناتج باسم مسقط الهيم 
   ويجــب الــذكر أن لكــل وضــع مــن تمــاس اللــوح األفقــي لــسطح األرض ثــالث 

هـــــي اإلســـــقاط المركـــــزي، واإلســـــقاط االســـــتريوجرافي، حـــــاالت مـــــن اإلســـــقاط ، 
واإلســقاط األورثــوجرافي، وتــأتي تــسمية المــسقط النــاتج مــن عــدة عناصــر، فيقــال 
ًمــثال مــسقط اتجــاهي مركــزي قطبــي، أو مــسقط اتجــاهي اســتيريوجرافي اســتوائي، 

  ..  .أو مسقط اتجاهي أورثوجرافي منحرف، وهكذا
ـــــر الم -ب  ـــــة غي ـــــساقط االتجاهي ـــــالم  Non Perspectiveرة ونظ

Azimuthally Projections:  
  :نوعين من المساقطتقع هذه المساقط في     

 Equal-distant المـــــــسقط االتجـــــــاهي متـــــــساوي المـــــــسافات  - ١

Azimuthally Projection:  ويحقـــق خاصـــية تـــساوي المـــسافات بـــين أي
  .لهانقطة في الخريطة ومركزها مع المسافات الحقيقة المناظرة 

 Equal-area Azimuthallyاتح متساوي المساي المسقط االتجاه - ٢

Projection : يحقق خاصية تساوي المساحات بين المسقط وسطح األرض   
 :١     التي يكبر عـادة مقيـاس رسـمها عـن  )٢(هذا وفي الخرائط المساحية     

تــــستخدم فيهــــا المــــساقط التــــشابهية التــــي تحقــــق شــــرط ) الطبوغرافيــــة (٢٥٠٠٠٠
المـــسقط مركيتـــور، ومـــسقط ومنهـــا . وي الزوايـــا بـــين ســـطح األرض والمـــسقطتـــسا

 مركيتـورمـسقط رئيـسيين، ومسقط المبرت بعرض أو بعرضين االستريوجرافي، و

                                                 

  .اتالمثلثهي الخرائط التي توضح عليها نقط ) ٢(
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، بعـــض النمـــاذج )٩٣ ، ٩٢ ، ٩١(هـــذا وتوضـــح األشـــكال أرقـــام . المـــستعرض
  .للمساقط االتجاهية) بدون مقياس رسم ( التخطيطية 

  . المساقط االتجاهية االستيريوجرافيةبعض ): ٩١(شكل رقم 
  مسقط استيريوجرافي استوائي):أ- ٩١(شكل رقم 

  
مسقط استيروحرافي ): ب -٩١(شكل رقم 

  استوائي

مسقط استيريوجرافي  ):ج -٩١(شكل رقم 
  قطبي
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  .نماذج من المساقط االتجاهية األورثوجرافية): ٩٢(شكل رقم 
ي مسقط اورثوجراف):أ- ٩٢(شكل رقم 

  .استوائي

  

مسقط اورثوجرافي ):ب-٩٢(شكل رقم 
  .منحرف

  
مسقط اورثوجرافي ):ج- ٩٢(شكل رقم 

  ).القطب الجنوبي (قطبي
مسقط اورثوجرافي ): د-٩٢(شكل رقم 

  ).القطب الجنوبي(قطبي
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  .نماذج من المسقط اإلتجاهي المركزي ): ٩٣( شكل رقم 
  مسقط مركزي قطبي):أ- ٩٣(شكل رقم 

  

  مسقط مركزي استوائي):ب-٩٣(ل رقم شك

  

 Conventional(Homolographic)المــــــــساقط المعدلــــــــة   - ٤

Projections:-  
ـــــب علـــــى      ـــــسة، إذ يحـــــاول كـــــل مـــــسقط منهـــــا التغل ـــــسمى المـــــساقط المتجان ت

 ومــن ،التــشويهات الناتجــة مــن نقــل ســطح األرض الكــروي علــى اللــوح المــستوي
  -:المساقطهذه 

  :Globular Projection المسقط الكروي -١
  -:اآلتيتقع خصائص هذا المسقط في     

رسم لبيان العـالم فـي مـسقطتين، أو نـصفه فـي مـسقط ويظهـر كـل نـصف ي  - أ
  .العرضمن العالم في شكل دائرة تتوسطها خطوط الطول ودوائر 

تظهــر فيــه خطــوط الطــول ودوائــر العــرض فــي صــورة أقــواس تقــع مراكزهــا   - ب
لمحــور القطبــي مــا عــدا خــط الطــول األوســط وخــط علــى امتــداد خــط االســتواء وا

  .مستقيماناالستواء فهما 
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 ال يحقــق أيــة خــصائص هندســية لــألرض مــن تــساوي المــسافات والمــساحات -ج
  .والتشابه

  .مقبول سهل في الرسم، وشكل األرض الناتج عليه -د
  -:Mollweide Projection لفايدي مسقط مو-٢

  :الهندسيةوأهم خصائصه    
  .ان سطح األرض كله أو جزء منه بحيث يتوسطه خط االستواءرسم لبيي  - أ

تظهـــر فيـــه دوائـــر العـــرض مـــستقيمة وخطـــوط الطـــول فـــي شـــكل قطاعـــات   - ب
  .ناقصة

ـــه طـــول خـــط االســـتواء ضـــعف طـــول-ج  األوســـط وهمـــا  خـــط الطـــول يكـــون في
  .مستقيمان

  .المساحات يحقق خاصية تساوي -د
 Mollweide interrupted المقطـــــــع مولفيـــــــدي مـــــــسقط -٣

Homolographic Projection:   فيتقع خصائصه األرضية:  
  .المطلوب فيه دوائر العرض مستقيمة وتقطعه حسب المقطع تكون  - أ

ـــى نـــصف خـــط مـــن خطـــوط الطـــول شـــمال أو جنـــوب  - ب ـــه القطـــع عل ـــتم في  ي
 يفـــصل  علـــى خـــط طـــول واحـــد إذ أن هـــذا القطـــع القطـــعال يفـــضل االســـتواء و

  .مسقطينالمسقط إلى 
  .امنقطع غير كاملةستواء وحدة  يظهر فيه خط اال-ج

ً غربـا ليمثـل خـط األسـاس ألمـرين الـشمالية ْْ ◌٩٠تم اختيار طول هذا ، و      
ً شــرقا ليمثــل خــط األســاس الجنــوبي ألفريقيــا، وخــط ْ ٢٠والجنوبيــة، وخــط طــول 

ً شـــرقا ْْ ◌١٤٠ً شـــرقا كخـــط أســـاس لقـــارتي آســـيا وأوربـــا، وخـــط طـــول ْ ٦٠طـــول 
  .ااستراليكخط أساس لقارة 
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 Sanson Flamsteed) ألجيبـيالمـسقط ( مـسقط سانـسون فالمـستيد -٤

Projection :المسقطخصائص  و أهم:  
   .يرسم للعالم كله أو لجزء منه   - أ

تظهــر فيــه دوائــر العــرض مــستقيمة ومتوازيــة، والمــسافات بينهــا متــساوية،   - ب
  .ويساوي طول كل منها طول محيطها على سطح األرض

خط الطول األوسـط يكون كل منحنيات الجيب، و تأخذ خطوط الطول فيه ش-ج
 طـول نـصف، ويبلغ طوله أحد خطـوط الطـول علـى سـطح األرض، أي ًامستقيم

  .االستواءخط 
  .المساحات يحقق خاصية تساوي -د
  :Kavrayskiy Projection كافريسكي مسقط -٥

  :اآلتيتقع الخصائص الهندسية له في    
  .القطبية ال يشمل المناطق  بحيثيستخدم لرسم العالم كله أو لجزء منه  - أ

تظهـــر فيــــه دوائــــر العـــرض مــــستقيمة ومتوازيــــة والمـــسافات بينهمــــا تــــساوي   - ب
  .األرضالمسافات على سطح 

  :عدا تظهر خطوط الطول على شكل قطاعات ناقصة ما -ج
ـــى خـــطخـــط الطـــول األوســـط مـــستقيم وعمـــودي علـــى  -  االســـتواء، وطولـــه عل

  .األرضالمسقط يساوي طوله الحقيقي على 
  . عبارة عن نصف دائرة مركزها عند مركز الخريطة120ْخط طول  -
 يظهــر القطــب فــي صــورة خــط مــستقيم مــوازي لخــط االســتواء ويعنــي ذلــك أن -د

  .القطبينالتشويه في المسقط موجود أكثر عند 
  :Van Der Grinten Projection ن مسقط فاندر جرينت-٦

  :اآلتييقع شكل المسقط في   
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  .واحدةي صورة دائرة يظهر فيه العالم ف  - أ
تمثل فيـه خطـوط الطـول ودوائـر العـرض فـي صـورة أقـواس لـدوائر مـا عـدا   - ب

  .االستواءخط الطول األوسط وخط 
  .األرض يتحاشى التزاحم المتزايد لمعالم المناطق القطبية من - ج
 شكل العالم الناتج أقرب إلى شكله الحقيقي، وال يحقق الخصائص الهندسية -د

  .لألرض
 Goode's Interrupted Homolographicجـود المقطـع  مـسقط -٧

Projection:  
  :خصائصهأهم   

 فــي موقـــع القطــع علـــى عنـــهيــشبه مــسقط مولفايـــدي المقطــع لكنـــه يختلــف   - أ
  .خطوط الطول 

  .المقطعتنتهي خطوط الطول فيه إلى القطب   - ب
  :اآلتية الطولية ط خطوط الطول فيه على الخطو فيقطعال ُيوزعهذا و

  ).وأفريقيابين استراليا ( ًشرقا جنوب خط االستواء  ْْ ◌٩٠خط طول  -
  ).بين أفريقيا وأمريكيا الجنوبية(خط طول جرينتش جنوب خط االستواء  -
  ).بين أوروبا وأمريكيا الشمالية(ً غربا شمال خط االستواء ْ ٣٠خط طول  -
  ).وسط المحيط الهادي(ً غربا جنوب خط االستواء ْْ ◌١٢٠خط طول  -

  :للخريطةقط األفضل تعدد المساقط والمس
تتنــوع الخــرائط، وتتعــدد المــساقط المــستخدمة فيهــا، وليــست كــل المــساقط   
ً للخريطة، ويكون واحدا منها هو األفضل، إذ يرتبط ذلـك الهدف المطلوبتحقق 

 الذي رسمت مـن الهدف، أو مثل موقع المنطقة بالنسبة للكرة األرضيةبمتغيرات 
قــة التــي توضــحها الخريطــة، إضــافة إلــى  المنط مــساحةأجلــه الخريطــة، واتــساع



 

- ٢٤٣ -

ًويتـدخل أيـضا فـي اختيـار المـسقط نـوع حـساباته، وطريقـة . الشكل العـام للمـسقط
  .رسمه، وشكل خطوط الطول ودوائر العرض الناتجة من الرسم 

  -:   ولإليضاح ذلك نضرب األمثلة اآلتية
لعرضـي  وامتـدادها اLarge size area إذا كانـت مـساحة المنطقـة كبيـره – ١

كبير، كأن تشمل العالم، أو قارة، أو دولة مثل روسيا، فإنه يفضل استخدام أحـد 
 ، وينطبـــق ذلـــك علـــى المـــساقط  Rectangularالمـــساقط مـــستطيلة الـــشكل 

  .Cylindrical Projectionsأسطوانية الشكل 
 وقريبة مـن Medium Size Area إذا كانت المنطقة متوسطة المساحة – ٢

كنــدا، كنــدا مــع الواليــات المتحــدة، شــمال (ولــة أو جــزء مــن قــارة القطبــين، مثــل د
، Conic Projections، فإنـه يفـضل أحـد المـساقط المخروطيـة )ًأوروبا، مثال

   . Triangularًوالتي تأخذ الشكل المثلث تقريبا 
، كـأن تكـون دولـة Small Size Area إذا كانت مساحة المنطقة صـغيرة – ٣

مــن دولــة كبيــرة المــساحة، فإنــه يفــضل اســتخدام أحــد صــغيرة المــساحة، أو جــزء 
   .Azimuthallyالمساقط االتجاهية 

    ومهما يكن التعـدد والتنـوع فـي مـساقط الخـرائط المـستخدمة، فـإن ثالثـة أمـور 
  :تحدد اختيار المسقط المطلوب ، وهي

: Shape and Size of The area شـكل المنطقـة وحجـم مـساحتها – ١
  : األمثلة اآلتية ذلك نضربولتوضيح

 لرســـم منطقـــة مثـــل شـــبه جزيـــرة أالســـكا فإنـــه يفـــضل أحـــد المـــساقط المنحرفـــة –أ 
Oblique Projection.   

 لرســــــــم خريطــــــــة العــــــــالم يفــــــــضل اســــــــتخدام أحــــــــد المــــــــساقط األســــــــطوانية –ب 
Cylindrical Projections أو المعدلـة Pseudo Projections  مثـل ،
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ولفيــدي، أو مــسقط سانــسون فالمــستيد،  االســطواني، أو مــسقط مرمــسقط مركيتــو
  .أو مسقط إيكرت، وهكذا

 لرســـم المنـــاطق القطبيـــة يفـــضل اســـتخدام أحـــد المـــساقط االتجاهيـــة القطبيـــة –ج 
Azimuthally Projections ســــواء كانــــت مركزيــــة ، Gnomonic أو 

  .Orthographic أو أورثوجرافية Stereographicاستيريوجرافية 
لتوضــيح ذلــك نــضرب  و: Position of The Area موقــع المنطقــة – ٢

  :األمثلة اآلتية 
يــــــستخدم لبيــــــان المنــــــاطق الواقعــــــة بــــــين القطــــــب واالســــــتواء أحــــــد المــــــساقط  -أ

ًالمخروطية، حيث يكون العرض الرئيسي مـساويا لطولـه األصـلي وتظهـر دوائـر 
  .العرض في صورة أقواس 

 حيــث يكــون ســطوانيةاأليــستخدم لبيــان المنــاطق االســتوائية أحــد المــساقط  -ب 
  .األصليًطول خط االستواء مساويا لطوله 

  .يستخدم أحد المساقط المعدلة لرسم خريطة العالم  -ج 
لتوضـيح   :Purpose of The Map الهـدف مـن اسـتخدام الخريطـة – ٣

  :ذلك نضرب األمثلة اآلتية 
  .تستخدم المساقط متساوية المساحات في خرائط التوزيعات  -أ 

 م المــساقط االتجاهيــة فــي تحديــد االتجاهــات وبخاصــة فــي محطــات تــستخد -ب 
  .اإلرسال ومواضع اإلذاعات 

  .تستخدم مساقط المسافات المتساوية في بيان خطوط المالحة  -ج 
  . في المجسم في الخرائط الفلكيةاالستريوجرافييستخدم المسقط  -د 
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رثوجرافيــــة أو وعنــــد بيــــان الــــشكل المجــــسم لــــألرض تــــستخدم المــــساقط األو -هـــــ 
  .االستربوجرافية

  -:ًأكثر المساقط استخداما
  :ً   تعتبر المساقط اآلتية أكثر استخداما بين العديد من مساقط الخرائط

 Universal Transverse) اســـطواني( مـــسقط مركيتـــور العرضـــي – ١

Mercator (UTM) .   

)  كروجـــــــــر المخروطـــــــــي–مـــــــــسقط جـــــــــوس ( مـــــــــسقط مركيتـــــــــور العـــــــــرض – ٢
Transverse Mercator (also known as Gauss-Kruger) .   

   Lambert Conformal Conic مسقط المبرت المخروطي التشابهي– ٣

   . Stereographic projection  ي المسقط االستريوجراف٤

  -: نماذج من أشكال المساقط
   ســوف نوضــح الهيكــل الجغرافــي لــبعض المــساقط، وســوف تالحــظ االخــتالف 

كـــل مـــسقط منهـــا إظهـــار العـــالم بالـــشكل األفـــضل، أو إظهـــار بينهـــا، إذ يحـــاول 
، ولكــن قــد تجــد )المــسافة والمــساحة واالتجــاه(خــصائص العــالم بــشكلها الحقيقــي 

ًمنهـــا عـــددا لـــيس مقبـــوال فـــي الـــشكل العـــام، إال أنهـــا تحقـــق بعـــض الخـــصائص  ً
الهندســـية لـــألرض، ويبـــدو مـــن تعـــدد أشـــكال وأنـــواع المـــساقط الجهـــد الـــذي بـــذل 

 شــكل األرض الكــروي علـــى اللــوح المــستوي،وعلى الـــرغم مــن ذلــك فـــإن إلظهــار
ًأحدا منهـا لـم يحقـق كـل الخـصائص الهندسـية لـسطح الكـرة األرضـية علـى اللـوح 

  -:أهم أنواع وأشكال مساقط الخرائط ) ٩٤( المستوي، ويوضح الشكل رقم 
  
  
  



 

- ٢٤٦ -

  .أهم مساقط الخرائط في العالم ): ٩٤( شكل رقم 

  العامالشكل   اسم المسقط
  Cylindrical Projections مساقط اسطوانية

  B.S.A.Mمسقط - ١

  

  مسقط جال اzستيريوجرافي- ٢
Gall Stereographic  

  

  projection   Braunمسقط براون - ٣

  

   شابانوفا–مسقط خراشينكو - ٤
Kharchenko-Shabanova  

  

  مسقط كاسيني- ٥
Cassini Projection  

  

مسقط المبرت االسطواني متساوي -  ٦
  المساحات

Lambert Cylindrical Equal-Area  
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  مسقط اسطواني مركزي- ٧
Central Cylindrical  

  

  Mercator مسقط مركيتور- ٨

  
  مسقط اسطواني متساوي المساحات- ٩

Equal-Area (Cylindrical Equal-
Area  

  

  مسقط ميلر االسطواني- ١٠
Miller Cylindrical   

  
  مسقط اسطواني مستطيل- ١١

Equirectangular  

  

  Pavlovمسقط بالبوف- ١٢

  

  Plate Carréeمسقط بليت كاري- ١٣

  

  ييفالمسقط الثالث ألورما- ١٤
Urmayev III  
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  Pseudo cylindrical )المتجانسة(المساقط االسطوانية المعدلة 
  Apianus IIالمسقط الثاني إلبيانوس  - ١٥

  

  Boggs Eumorphicمسقط بوجز   - ١٦

  

  Collignonمسقط كولجنون - ١٧

  

  Eckert Iالمسقط األول إليكرت - ١٨

  
  Eckert IIالمسقط الثاني إليكرت  - ١٩

  

 Eckert I1Iإليكرت   المسقط الثالث - ٢٠

  
  المسقط الثالث والرابع إليكرت- ٢١

Eckert III + IV  

  

  Eckert IVع إليكرتالمسقط الراب- ٢٢

  

  Eckert Vالمسقط الخامس إليكرت - ٢٣

  

  Eckert VIالمسقط السادس إليكرت - ٢٤
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  مسقط فوكوت المتساوي المساحات- ٢٥
Foucaut Equal-Area  

  

  مسقط فوكوت االستيريوجرافي- ٢٦
Foucaut Stereographic  

  
  Fournier IIالمسقط الثاني لفورنير - ٢٧

  

  مسقط جود المقطع- ٢٨
Goode Homolosine  

  
  مسقط هاتانو المتماثل والمتساوي المساحات- ٢٩

Hatano Asymmetrical Equal-Area  

  

  مسقط هيبريل- ٣٠
Hyperelleptical  

  
  المسقط الخامس لكافرسكي- ٣١

Kavrayskiy V  

  

  ع لكافرسكيالمسقط الساب- ٣٢
Kavrayskiy VII  

  

  McBryde S3مسقط مك بريد - ٣٣

  

  القطبيمسقط مك بريد و ثوماس المستوي - ٣٤
McBryde-Thomas Flat-Polar 

Parabolic  
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  مسقط مك بريد وثوماس المستوي المربع- ٣٥
McBryde-Thomas Flat-Polar Quartic  

  

يمسقط بريد وثوماس المستوي - ٣٦   الجيب
McBryde-Thomas Flat-Polar 

Sinusoidal  

  
  

  المسقط األول لمك بريد وثوماس- ٣٧
McBryde-Thomas I  

  

  المسقط الثاني لمك بريد وثوماس- ٣٨
McBryde-Thomas II  

  

  المسقط مستوي القطب األقل خطًأ- ٣٩
Minimum Error Flat-Polar  

  

  المسقط متكتل القطب األقل خطًأ- ٤٠
Minimum Error Pointed-Polar  

  
  Mollweideمسقط مولفيدي - ٤١

  

  Nellمسقط نل - ٤٢

  
  Nell-Hammer رمسقط نل وهام- ٤٣

  

  Putnins P1المسقط األول لبتننس - ٤٤
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  Putnins P2المسقط الثاني لبتننس - ٤٥

  

  Putnins P3المسقط الثالث لبتننس - ٤٦

  
  المسقط شبيه الثالث لبتننس- ٤٧

 Putnins P3'  

  

  المسقط شبيه الرابع لبتننس- ٤٨
Putnins P4'  

  
  Putnins P5 المسقط الخامس لبتننس- ٤٩

  
  

  المسقط سبيه بالخامس لبتننس- ٥٠
Putnins P5'  

  

  Putnins P6 المسقط السادس لبتننس- ٥١

  

  المسقط شبيه بالسادس لبتننس- ٥٢
Putnins P6'  

  



 

- ٢٥٢ -

  المسقط الرباعي الحقيقي- ٥٣
Quartic Authalic  

  

 Robinson مسقط روبنسون- ٥٤

  
  

  Sinusoidal المسقط الجيبي- ٥٥
  

  

  مسقط التوقيت الزمني- ٥٦
The Times  

  

  Trapezoidal المسقط المعيني- ٥٧

  

  Urmayev I المسقط األول ألورماييف- ٥٨

  
 Urmayev المسقط الثاني ألورماييف-  ٥٩

II  

  

  Wagner I المسقط األول لفجنر- ٦٠

  
  Wagner II مسقط الثاني لفجنرال- ٦١

  

  Wagner III المسقط الثالث لفجنر- ٦٢
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  Wagner IV المسقط الرابع لفجنر- ٦٣

  

  Wagner V المسقط الخامس لفجنر- ٦٤

  
  Wagner VI المسقط السادس لفجنر- ٦٥

  

  Winkel I المسقط األول لوينكل- ٦٦

  
  Winkel II المسقط الثاني لوينكل- ٦٧

  
 Conic Projectionالمساقط المخروطية 

  مسقط ألبرز المتساوي المساحات- ٦٨
Albers Equal-Area Conic  

  

  Amulet مسقط أموليت- ٦٩
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  المسقط المنحرف التشابهي القطبي- ٧٠
Bipolar Oblique Conic Conformal  

  

  Bonne مسقط بون- ٧١

  

  المسقط المخروطي متساوي المسافات- ٧٢
Equidistant Conic  

  

  Heart مسقط القلب- ٧٣

  

  مسقط المبرت التشابهي- ٧٤
Lambert Conformal Conic  

  

  مسقط المبرت متساوي المساحات- ٧٥
Lambert Equal-Area Conic  
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  المسقط المخروطي المنظور- ٧٦
Perspective Conic  

  

  )األمريكي(ريط المسقط متعدد المخا- ٧٧
Polyconic (American 

Polyconic)  

  
  المسقط المخروطي المستطيل- ٧٨

Rectangular Polyconic  

  

  Shield مسقط شيلد- ٧٩

  
  Werner مسقط فيرنر- ٨٠
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  Azimuthalالمساقط االتجاهية 
  Airyمسقط ايري- ٨١

  

  مسقط التفاحة المتساوي المساحات- ٨٢
Apple Quasiazimuthal Equal-Area  

  
  Berghaus Starنجمة بيرجوس- ٨٣

  
  

  المسقط بدون استخدام حسابات- ٨٤
Breusing Geometric  

  

  ط تشمبرلنمسق- ٨٥
Chamberlin Trimetric  

  

  المسقط متساوي المسافات- ٨٦
Equidistant (Azimuthal 

Equidistant)  
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  Fisheye مسقط فيشي- ٨٧

  

  Gnomonicالمسقط المركزي- ٨٨

  
  تمسقط المبرت المتساوي المساحا- ٨٩

Lambert Azimuthal Equal-Area  

  

  مسقط ميلر االستريوجرافي- ٩٠
Miller Oblated Stereographic  

  

المسقط - ٩١
  Orthographicاالورثوجرافي

  

  المسقط المنظور- ٩٢
Perspective (General Vertical 

Perspective)  
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  مسقط كريج دون االتجاهي- ٩٣
Retroazimuthal: Craig 

Retroazimuthal  

  

  مسقط هامر دون االتجاهي- ٩٤
Retroazimuthal: Hammer 

Retroazimuthal  

  

  )بيضة ليثرو(مسقط ليثرو دون االتجاهي - ٩٥
Retroazimuthal: Littrow  

  

  المسقط االستيريوجرافي- ٩٦
Stereographic  

  

  Strebe Trimetricمسقط ستريبي- ٩٧

  

  )المائل(المسقط المنظور المنحرف - ٩٨
Tilted Perspective  
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  مسقط اتجاهي بمركزين- ٩٩
Two-Point Azimuthal  

  

  مسقط متساوي المسافات بمركزين-  ١٠٠
Two-Point Equidistant  

  
  Wiechel مسقط ويتشل- ١٠١

  
  Lenticular مساقط مزدوجة التحدب

  Aitoff فمسقط ايتو-  ١٠٢

  

-Aitoff فاجنر- مسقط ايتوف-  ١٠٣

Wagner  

  
  كيتادا-مسقط ديترتش-  ١٠٤

Dietrich-Kitada  

  

   جريفندورف-مسقط ايكرت-  ١٠٥
Eckert-Greifendorff  
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  Hammerمسقط هامر-  ١٠٦

  

  Strebeمسقط ستريبي-  ١٠٧

  
  هامر-مسقط ستريبي-  ١٠٨

Strebe-Hammer  

  

  ي كافريسك-المسقط الخامس ستريبي-  ١٠٩
Strebe-Kavrayskiy V  

  مولفيدي-مسقط ستريبي-  ١١٠
Strebe-Mollweide  

  

  مسقط ستريبي الجيبي-  ١١١
Strebe-Sinusoidal (Regal)  

  

   سنايدر مستوي القطب-مسقط ستريبي-  ١١٢
Strebe-Snyder Flat Polar  

  

 سنايدر متمركز -مسقط ستريبي-  ١١٣
  القطب

Strebe-Snyder Pointed Polar  
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   الخامس لفاجنرالمسقط- ١١٤
Wagner VII  

  

  Winkel Tripleمسقط وينكل- ١١٥

  
  Miscellaneous مساقط متنوعة

  مسقط آدمز المربع لنصف العالم- ١١٦
Adams Hemisphere in a Square  

  

  مسقط آدمز األول المربع للعالم- ١١٧
Adams World in a Square I  

  
  مسقط آدمز الثاني المربع للعالم- ١١٨

Adams World in a Square II  

  

  مسقط ايبيان األول الكروي- ١١٩
Apian Globular I  
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  Armadillo مسقط آرماديللو- ١٢٠

  

  مسقط أوجست- ١٢١
August Epicycloidal  

 

  
  مسقط باكون الكروي- ١٢٢

Bacon Globular  

  
  

  مسقط دينوير شبه البيضاوي- ١٢٣
Denoyer Semi-elliptical  

  

  Eisenlohrمسقط اسينلوهر- ١٢٤

  
  

  المسقط التشابهي البيضاوي للعالم- ١٢٥
Elliptic Conformal (Conformal 

World in an Ellipse)  
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  مسقط فورنير األول الكروي- ١٢٦
Fournier Globular I  

  

  GS50 مسقط- ١٢٧

  

  Guyouمسقط جويو - ١٢٨

  

  Lagrangeمسقط الجرانج- ١٢٩

  

  المسقط الجانبي متساوي المسافات- ١٣٠
Lateral Equidistant  

  

  مسقط نيكولوسي الكروي- ١٣١
Nicolosi Globular  
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  Ortelius Oval مسقط أورتيلوس- ١٣٢

  

 Peirceمسقط بيريس- ١٣٣

Quincuncial  

  
  Tri-optimal المسقط الثالثي- ١٣٤

  

-مسقط تس- ١٣٥
  TsNIIGAiKنايجك

  
  فان دير جرينتن–المسقط األول - ١٣٦

Van der Grinten I  

  

   فان دير جرينتن–المسقط الثاني - ١٣٧
Van der Grinten II  

  
   فان دير جرينتن–المسقط الثالث - ١٣٨

Van der Grinten III  

  

   فان دير جرينتن–المسقط الرابع - ١٣٩
Van der Grinten IV  
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   مختارة خرائطمساقط
Selected Projections  

   سوف نستعرض في هذا الفـصل بعـد مـساقط الخـرائط، ونحـاول التعـرف علـى 
سمها من خالل الحسابات الخاصة بها، وسوف نركز على أهم المـساقط كيفية ر

  .المستخدمة في رسم الخرائط
   :Conical Projections :المخروطيةالمساقط - : ًأوال
  :Simple Conic Projection :البسيطالمسقط المخروطي  -١

 ســطح األرض عنــد دائــرة عــرض رئيــسية  مــا مخــروطينــتج عنــدما يمــس
 دوائــر وفيــه ترســم ،One Standard Parallel) لفــاأ( αتــسمى و ،واحــدة

 ماعـدا الطـول الحقيقـي لهـا، تكـون أطـول مـن ، أقـواس لـدوائرعلـى شـكلالعرض 
دائـرة  ( الطـول الحقيقـي لـدائرة العـرضا يساوي طولهلتياو ة، العرض الرئيسدائرة

خطــــوط الطــــول مــــستقيمة وتــــساوي فــــي أطوالهــــا كمــــا ترســــم .  )عــــرض التمــــاس
( ويعــاب عليــه أن دائــرة . األرضقيــة لخطــوط الطــول علــى ســطح األطــوال الحقي

وال تظهــر نقطـة، ويوضـح الــشكل  ،قـوس لـدائرةالقطـب ترسـم علــى شـكل ) نقطـة 
  .هيكل لمسقط مخروطي بسيط ) ٦٥( رقم 

  هيكل جغرافي لمسقط مخروطي بسيط:  )٦٥( شكل رقم 
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  : المسقطلرسمالبيانات المطلوبة 
  .المطلوبب مقياس الرسم  نصف قطر األرض حس:نق-* 
   نصف قطر دائرة العرض الرئيسي ):الراسمطول ( αنق-* 

   .α ظتا× نق لألرض = 
*- θ)زاوية رأس المخروط التي تحدد امتداده بين خطوط الطول  : )ثيتا  

  αجا  ×  لمنطقة المسقطالفرق بين خطي الطول المحددين=   
  ).حسب المطلوب(لخريطة  والتي تليها على ادائرة العرض المساقة بين -*
 علــى امتــداد واحــدة نقطــة ويقــع فــي مركــز األقــواس الممثلــة لــدوائر العــرض -*

  ).إلى الشمال أو الجنوب منه(المحور القطبي 
  .المطلوبة تحسب أنصاف أقطار دوائر العرض األخرى -*

اإلســقاط المخروطــي البــسيط، ونقطــة التمــاس عنــد  ) ٩٦( ويوضــح الــشكل رقــم 
  .سيالعرض الرئي

  .عناصر اإلسقاط المخروطي البسيط:  )٩٦( شكل رقم 
المخروط ):  أ- ٩٦( شكل رقم 

  ودائرة التماس

  

عناصر المسقط المخروطي ): ب- ٩٦(شكل رقم 
  البسيط

  

  



 

- ٢٦٨ -

 العـرض فيه مليون ،٦٠ : ١ارسم مسقط مخروطي بسيط بمقياس رسم   :مثال
 ْْ ◌١٨٠، ًْ  شرقا٢٠ طول ً شماال واالمتداد الطولي له بين خطيْْ ◌٦٠الرئيسي 

  ْْ ◌٢٠ عرضية، وخطـوط الطـول بواقـع ْ ١٠ مع رسم دوائر العرض بواقع ًغربا،
  .طولية 

  :الحل
  .سم ١٠.٦١٧=                   = نق لألرض  - ١
  
   . سم ٦.١٢٩ = ْ ٦٠ظتا  × ١٠.٦١٧ = α ظتا× نق ) = الراسم (αنق - ٢
  ) هي ظل تمام زاوية العرض الرئيسيα ظتا(
٣ - θ) جا × ٢٠٠ ) =زاوية رأس المخروط α = ١٧٣.٢١   = ْ ٦٠جا  × ٢٠٠ ْ.  
  : حسب المثال  متجاورتينالمسافة بين دائرتي عرض - ٤

   سم١.٨٥٣= ×              ١٠.٦١٧  ×ْْ ◌١٠= 
  

  )×            نق لألرض × الفرق بين درجات العرضين =( 
ل دائـرة عـرض غيـر العـرض تـسمى كـ ( =أنصاف أقطار الـدوائر األخـرى  - ٥

  -):(φالرئيسي باسم فاي 
  .سم٧.٩٨٢ = ١.٨٥٣ + ٦.١٢٩ = ١.٨٥٣ + α نق) = ْْ ◌٥٠ (φنق

  .سم٩.٨٣٥ = ١.٨٥٣ + ٧.٩٨٢ = ١.٨٥٣+  ْ◌٥٠نق) = ْْ ◌٤٠ (φنق

  .سم٤.٢٧٧ = ١.٨٥٣ - ٦.١٢٩ = ١.٨٥٣ - α نق = ْ ٧٠نق 
  . سم ٢.٤٢٤ = ١.٨٥٣ – ٤.٢٧٧ = ١.٨٥٣ –ْ ٧٠نق  = ْ ٨٠نق

  .سم ٠.٥٧١ = ١.٨٥٣ – ٢.٤٢٤ = ١.٨٥٣ – ْْ ◌٨٠نق  = ْ ٩٠نق 
  
  

١٠٠٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٦٠٠٠٠٠٠٠  

  ط               
١٨٠ ْ  

  ط
١٨٠ ْ  
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  : تمرين
 مليـــون، علـــى أن يكـــون ٥٠ : ١ بمقيـــاس رســـم أرســـم مـــسقط مخروطـــي بـــسيط

ًْ  شــرقا، ارســم ٨٠ْ ، ويكــون خــط الطــول األوســط فيــه ١٠٠االمتــداد الطــولي لــه 
  .ْ ١٠ْ ، وخطوط الطول كل ٢٠دوائر العرض كل 

  -: كبيرميط بمقياس رسالمسقط المخروطي البس
   يقصد بمقياس الرسم الكبير أن ترسم المسقط بحجم لوحـات الحـائط، فـي هـذه 
الحالة يعتمد الرسم على حساب إحداثيات النقط التي تمثل تقاطع دوائر العرض 
مـــع خطـــوط الطـــول، علـــى أن تكـــون نقطـــة األصـــل تقـــاطع خـــط تمـــاس العـــرض 

المحــور ( الطــول األوســط للمــسقط مــع خــط) المحــور األفقــي(علــى ) α(الرئيــسي 
  :، ويجب معرفة األمور اآلتية)الرأسي

، وهي الزاوية المحصورة بين خط الطول األوسط  ) λالمدا ( تحسب قيمة – ١
وأي خــط طــول آخــر، ولمــا كانــت زاويــة رأس المخــروط أقــل مــن الزاويــة الحقيقيــة 

ي تأخذ الرمـز  حساب قيمة الزاوية على المسقط والتبعلى األرض، فإن المطلو
)λ َ(وتحسب كاآلتي ،:  
λ ◌َ)على المسقط = (λ ) على األرض ( × جاα) العرض الرئيسي.(  
 تحسب قيمة اإلحداثيات األفقية والرأسية بالنسبة لنقطة أصل المسقط علـى – ٢

  -:النحو اآلتي
   َ◌λλλλجا  × φφφφنق) = س ( اإلحداثي األفقي -أ 

  َ◌λλλλتا ج ×φφφφ نق- α نق) = ص ( اإلحداثي الرأسي –ب 
 هو نصف قطـر α  هو نصف قطر أي دائرة عرض غير العرض الرئيسي، نقφφφφنق( 

 َ◌λλλλ ، أما جتا فهو جيـب تمـام زاويـة َ◌λλλλدائرة العرض الرئيسي، جا هو جيب زاوية 
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ًمخططـــا إلحـــداثيات المـــسقط المخروطـــي  ) ٩٧( هـــذا، ويوضـــح الـــشكل رقـــم . )
  .البسيط

  .مخروطي البسيطمخطط إلحداثيات المسقط ال ) : ٩٧( شكل رقم 

  
  -:مثال

ًْ  شــماال، وخــط الطــول ٤٠ارســم مــسقط مخروطــي بــسيط فيــه العــرض الرئيــسي 
 مليـــون ، بـــين عليـــه درجـــات ٢.٥ : ١األوســـط خـــط جـــرينتش، ومقيـــاس الرســـم 

  .ْ ، ثم ارسم عليه بريطانيا وما يقع شمالها٤الطول والعرض كل 
  -:خطوات الحل

   سم٢٥٤.٨         = =                   نق لألرض – ١
   سم٣٠٣.٦٥٩= ْ  ٤٠ظتا  × ٢٥٤.٨) = طول الراسم(ْ ٤٠ نق – ٢
 ســــــم       ٢٥٤.٨×            × ْ ٤ =  عرضــــــية علــــــى المــــــسقطْ ٤مــــــسافة  – ٣

   سم١٧.٧٨٨= 
  -: تحسب أنصاف أقطار الدوائر العرضية المطلوبة، ولتكن– ٤

١٠٠٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٢٥٠٠٠٠٠  

  ط
١٨٠ ْ  
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المــسافة لوقوعهــا طرحــت (.  ســم٢٨٥.٨٧١ = ١٧.٧٨٨ - ٣٠٣.٦٥٩= ْ◌  ٤٤نــق
  .)شمال العرض الرئيسي

طرحت المسافة لوقوعهـا شـمال ( سم٢٦٨.٠٨٣= ١٧.٧٨٨ - ٢٨٥.٨٧١= ْ  ٤٨نق
  ).ْ  ٤٤العرض 

طرحــت المــسافة لوقوعهــا شــمال ( ســم ٢٥٠.٢٩٥= ١٧.٧٨٨-٢٦٨.٠٨٣= ْ ٥٢نــق
  ).ْ  ٤٨العرض 

 ْ ٤٠جمعت المـسافة لوقـوع العـرض ( سم٣٢١.٢٣٥= ١٧.٧٨٨ + ٣٠٣.٦٥٩= ْ ٤٠نق

  ).جنوب العرض الرئيسي
ْ  ٣٦جمعت المسافة لوقوع العرض ( سم٣٣٩.٢٣٥= ١٧.٧٨٨ + ٣٢١.٢٣٥= ْ ٣٦نق 

  )ْ ٤٠جنوب العرض 
   يــستمر حــساب أنــصاف أقطــار دوائــر العــرض علــى النحــو الــسابق، حتــى يــتم 

  .تغطية المنطقة المطلوبة شمال وجنوب العرض الرئيسي
 مطلوب، ولما كان المطلوب رسـم حسب ما هو) َ◌λλλλالمدا (  تحسب قيمة – ٥

ْ ، ١٢ْ ، ٨ْ ، ٤َ◌ المطلوبــة هــي للــدرجات λْ  طوليــة، فــإن قيمــة ٤المــسقط كــل 
وكمــا . ْ ، وهكـذا، حتــى يـتم تغطيــة االمتـداد الطــولي للمنطقـة المطلوبــة٢٠ْ ، ١٦

ً ابتــداء مــن خــط الطــول َ◌λλλλ ، هــذا ويبــدأ قيــاس αجــا  × λλλλ◌َ = λλλλ: أســلفنا فــإن
، أي نحــــو اإلطــــار األيمــــن واأليــــسر )الــــشرق والغــــرب(األوســــط نحــــو الجــــانبين 

  -:وعلى ذلك فإن. للخريطة
  .ْ  على الخريطة٢.٥٧١١٥= ْ  ٤٠ْ جا٤= ْ  على األرض ٤
  .ْ  على الخريطة٥.١٤٢٣= ْ ٤٠ْ جا٨= ْ  على األرض ٨

  . ْ  على الخريطة٧.٧١٣٤٥= ْ ٤٠ْ جا١٢= ْ  على األرض ١٢
  .ْ  على الخريطة١٠.٢٨٤٦= ْ  ٤٠ْ جا١٦= ْ  على األرض ١٦
  .ْ  على الخريطة١٢.٨٥٥٧٥= ْ  ٤٠ْ  جا ٢٠= ْ  على األرض ٢٠
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 تحــسب قيمــة اإلحــداثيات للنــصف األيمــن مــن الخريطــة، وهــي نفــسها التــي – ٦
على النصف األيسر، وتوضع في جدول، يتكـون مـن ثـالث خانـات، كمـا تطبق 

  .هو موضح في هذا المثال
  -:داثيات، نضرب األمثلة اآلتية   ولتوضيح كيفية حساب هذه اإلح

  ):ْ  ٨ْ  ، طول ٤٤عرض ( النقطة –أ 
  .   سم٢٥.٦٢٢= ْ  ٥.١٤٢٣جا  × ٢٨٥.٨٧١= َ◌ λλλλجا  ْ ٤٤نق= س 

ْ  ٥.١٤٢٣ جتــا ٢٨٥.٨٧١- ٣٠٣.٦٥٩= َ◌ λλλλ جتــا ْ ٤٤ نــق–ْ  ٤٠نــق= ص 
   سم١٨.٩٣٩= 
  ):ْ  ٢٠ْ  ، طول ٤٨عرض (  النقطة –ب 

  . سم ٥٩.٦٤٨= ْ  ١٢.٨٥٥٧٥ا ج × ٢٦٨.٠٨٣ = َ◌λλλλ جاْ◌ ٤٨نق= س 

ـــــــــــــــــــــــــق – ْ ٤٠نـــــــــــــــــــــــــق = ص  ـــــــــــــــــــــــــاْ ٤٨ ن  ٢٦٨.٠٨٣- ٣٠٣.٦٥٩= َ◌λλλλ جت

  . سم٤٢.٢٩٦=ْ ١٢.٨٥٥٧٥جتا
  ):ْ ٤ْ  ، طول ٣٦عرض (  النقطة –ج 

  . سم١٤.٤٢٠= ْ  ٢.٥٧١١٥ جا ٣٢١.٤٤٧ = َ◌λλλλ جاْ ٤٨نق= س 

 جتــــــــــــــا ٣٢١.٤٤٧ – ٣٠٣،٦٥٩=َ◌λλλλ جتــــــــــــــاْ ٣٦ نــــــــــــــق – ْ ٤٠نــــــــــــــق = ص 

  .  سم١٧.٤٦٤=ْ ٢.٥٧١١٥
ًنموذجـا لتعبئـة نتـائج العمليـات الحـسابية  ) ٣٩(     ويمكن اعتبار الجدول رقم 

ــــر  ــــاس رســــم كبي بحجــــم خــــرائط (الخاصــــة بالمــــسقط المخروطــــي البــــسيط، وبمقي
  ).الحائط
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  .نموذج لتعبئة بيانات المسقط المخروطي البسيط ): ٣٩( جدول رقم 
تقاطع العرض (موقع النقطة

  مع الطول
  ) س (حداثي األفقي إلا

  سم
  )ص ( اإلحداثي الرأسي 

  سم
  ١٨.٩٣٩  ٢٥.٦٢٢  ْ ٨ْ  ، طول ٤٤عرض 
  ٤٢.٢٩٦  ٥٩.٦٤٨  ْ ٢٠ْ  ، طول ٤٨عرض 
  ١٧.٤٦٤  ١٤.٤٢٠  ْ ٤ْ  ، طول ٣٦عرض 

  :Polyconic Projections متعدد المخاريط  المخروطيالمسقط -٢
، مع ينتج من تماس عدة مخاريط مع عدة دوائر عرض على سطح األرض    
ـــر ، وفيـــه  حظـــة أن عـــدد المخـــاريط يـــساوي عـــدد دوائـــر العـــرضمال تظهـــر دوائ

 امتـداد كزهـا علـى امتـداد رأس المخـاريط مـعاالعرض في صـورة أقـواس لـدوائر مر
  . القطبي، مع مالحظة أن لكل مخروط مركز مستقل به المحور

  .مخطط لمسقط مخروطي متعدد المخاريط:  )٩٨( شكل رقم 
المخاريط لدوائر تماس ): أ-٩٨(شكل رقم 

  العرض

  

أمريكا الشمالية على ):  ب-٩٨(شكل رقم 
  مسقط مخروطي متعدد المخاريط
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 إذ أنهـــا ترســـم نتيجـــة لتقـــسيم دوائـــر العـــرض منحنيـــةتظهـــر خطـــوط الطـــول كمـــا 
المــــسطرة ( الطــــول، وترســــم بواســــطة مــــسطرة المنحنيــــات حــــسب عــــدد خطــــوط 

( يوضح الشكل رقـم     . ًمستقيما  يكونخط الطول األوسطإال أن ). المطاطية
  .تعدد المخاريط على النصف الشمالي لألرض ) ٩٨

  : المسقطلرسمالبيانات المطلوبة 
  .المطلوب نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم :نق - ١
  .رئيسية تعتبر كل دائرة عرض دائرة عرض ):الراسم(نق لدوائر العرض  - ٢
٣ -  θ : يجـب أن يكـون عـدد أقـسام      و.لكل مخروط يمثـل دائـرة عـرضθ 

  .ًمساويا لعدد دوائر العرض
  ).المطلوبحسب (المسافة بين دائرة العرض والتي تليها   - ٤

تقع مراكز األقواس الممثلة لـدوائر العـرض علـى خـط يمتـد مـع القطـب  :مالحظة
  .األرضومركز 
  :مثال 

ــــــاس    ، ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســــــم مــــــسقط مخروطــــــي متعــــــدد المخــــــاريط بمقي
 عرضـــــية ْْ ◌١٠، ارســـــم دوائـــــر العـــــرض بواقـــــع ْْ ◌٢٤٠االتـــــساع الطـــــولي لـــــه و

  . طولية ْْ ◌٢٠وخطوط الطول بواقع 
  :الحل 

  .سم ١٢.٧٤=             = نق لألرض  - ١
  

 ١٢.٧٤ ×             ×ْْ ◌١٠ = )حسب المطلوب(المسافة بين دوائر العرض  - ٢

  .سم ٢.٢٢٤= 
  
     - :ْ ٣٠دائرة عرض  بيانات - ٣

١٠٠٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٥٠٠٠٠٠٠٠  

  ط
١٨٠ ْ  
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= ْ ٣٠ظتـــــــــا  × ١٢.٧٤ = ْ ٣٠نـــــــــق ظتـــــــــا = )طـــــــــول الراســـــــــم( ْْ ◌٣٠ نــــــــق -
  .سم٢٢.٠٦٦

-  θ)  ١٢٠ = ْ ٣٠جا  × ْ ٢٤٠) = ْْ ◌٣٠درجة مخروط ْ.  

  - :ْ ْ◌٤٠دائرة عرض   - ٤

  . سم ١٥.١٨٣ = ْْ ◌٤٠ظتا  × ١٢.٧٤ = )طول الراسم (ْ ٤٠نق  -

- θ)  ١٥٤.٦٩ْ = ْ ٤٠جا  × ْ ٢٤٠) = ْ ٤٠درجة مخروط ْ.  
  - :ْ ْ◌٥٠ دائرة عرض - ٥

  . سم١٠.٦٩ = ْ ٥٠ظتا  × ١٢.٧٤ = )طول الراسم (ْ◌  ٥٠نق  -

- θ)  ١٨٣.٨٥٦ = ْ◌ ٥٠جا  × ْْ ◌٢٤٠) = ْْ ◌٥٠درجة مخروط ْ.   
  - :ْ ٦٠دائرة عرض  - ٦

  .سم ٧.٣٥٥ = ْْ ◌٦٠ظتا  × ١٢.٧٤= )طول الراسم(  ْْ ◌٦٠نق  -

- θ)  ٢٠٧.٨٤٦١ = ْ ٦٠جا  × ْ ٢٤٠) = ْْ ◌٦٠درجة مخروط ْ.  
  - :ْ ْ◌٧٠رض دائرة ع- ٧

  . سم ٤.٦٣٧=  ْ ٧٠ظتا × ١٢.٧٤ = ْ(طول الراسم (ْ◌  ٧٠نق  -

- θ)  ٢٢٥.٥٢٦٢ = ْ ٧٠جا  × ْ ٢٤٠) = ْ ٧٠درجة مخروط ْ.   
  - :ْ ٨٠دائرة عرض  - ٨

  . سم ٢.٢٤٦ = ْ ٨٠ظتا  × ١٢.٧٤ = )طول الراسم  (ْ ٨٠نق  -

- θ)  ٢٣٦.٣٥٠ = ْ ٨٠جا  × ْ ٢٤٠) = ْ ٨٠درجة مخروط ْ.  
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  -) :ْ ْ◌٩٠( عرض القطب دائرة- ٩

- θ)  ٢٤٠ = ْ◌ ٩٠جا  × ْْ ◌٢٤٠) = ْ ٩٠درجة مخروط ْ.  

  هذا، ويفضل وضع البيانات في جدول حتى يـسهل تتبعهـا عنـد رسـم المـسقط، 
   ).٤٠( ويوضحها الجدول رقم 

  .بيانات لمسقط متعدد المخاريط ): ٤٠( جدول رقم 
  θقيمة    )سم(نصف القطر   دائرة العرض

١٢٠  ٢٢.٠٦٦  ْ ٣٠ ْ  
١٥٤.٦٩  ١٥.١٨٣  ْ ٤٠ ْ  
١٨٣.٨٥٦  ١٠.٦٩  ْ ٥٠ ْ  
٢٠٧.٨٤٦١  ٧.٣٥٥  ْ ٦٠ ْ  
٢٢٥.٥٢٦٢  ٤.٦٣٧  ْ ٧٠ ْ  
٢٣٦.٣٥٠  ٢.٢٤٦  ْ ٨٠ ْ  
٢٤٠  .....  ْ ٩٠ ْ  

  -: كبيرم بمقياس رسمتعدد المخاريطالمسقط 
  -:عند تنفيذ المسقط متعدد المخاريط يجب مالحظة اآلتي     

ند تقاطع خط الطول األوسط مع أدنى دائرة عـرض،  تكون نقطة األصل ع– ١
فـــإذا كـــان المطلـــوب رســـم خريطـــة بمـــسقط متعـــدد المخـــاريط، وفيهـــا أدنـــى درجـــة 

ْ  ، فإن نقطة األصـل تقـع عنـد تقـاطع خـط تمـاس ٤٠عرض نحو خط االستواء 
المحــــور (، مــــع خــــط الطــــول األوســــط )المحــــور األفقــــي ( ْ  ٤٠دائــــرة العــــرض 

  ).الرأسي
ل دائرة عـرض بـأن لهـا زاويـة رأس مخـروط، ونـصف قطـر خـاص  تعامل ك– ٢

  .بها
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هــي المــسافة بــين نقطــة األصــل وبــين درجــة ) العرضــية( المــسافة القوســية – ٣
  ).φفاي(العرض 

  -:   هذا، وتحسب اإلحداثيات لهذا المسقط على النحو اآلتي
   λλλλ◌َφφφφ جاφφφφنق ) = س ( اإلحداثي األفقي 

كـل دوائـر العـرض ألن ) α ألفـا( ًنـا بـدال مـن ه) φφφφفـاي (استخدمت كلمـة : مالحظة
داللـة علـى أنـه يجـب حـساب ) المـدا وفـاي-  λλλλ◌َφφφφ(، كذلك فإن اقتـران تعامل بالمثل

  .لكل دائرة عرض من دوائر عرض المسقط) َ◌λλλλ(قيمة 

  َ◌λλλλ جتاφφφφ نق-المسافة القوسية بين العرضين+φφφφنق)= ص(اإلحداثي الرأسي 
صـــــر المـــــسقط المخروطـــــي متعـــــدد  عنا )٩٩(    هـــــذا، ويوضـــــح الـــــشكل رقـــــم 

  . لمقياس الرسم الكبيرالمخاريط

  .عناصر المسقط المخروطي متعدد المخاريط ): ٩٩( شكل رقم 
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  -:مثال
، ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١    ارســم مــسقط مخروطــي متعــدد المخــاريط بمقيــاس رســم 

ْ  ٤٥ْ ، علــى أن يكــون أدنــي عــرض فيــه ٥مـع بيــان دوائــر العــرض والطــول كــل 
  ).نحو خط االستواءآخر عرض (

  -:الحل
  :في هذا المسقط

ــــصاف أقطــــار - ١  ــــر العــــرض )نــــق (تحــــسب أن ْ ، ٦٠ْ ، ٥٥ْ ، ٥٠ْ ، ٤٥دوائ
ْ  إلـــــى القطـــــب ، حـــــسب االتـــــساع بـــــين دوائـــــر العـــــرض ٨٠ْ ، ٧٥ْ ، ٧٠ْ ، ٦٥

  .لمنطقة الخريطة
ْ  لكـــل دائـــرة عـــرض مـــن دوائـــر العـــرض ٥كـــل ) َ◌λλλλ( يجـــب حـــساب قيمـــة – ٢

  .تساع بين خطوط الطول للمنطقةالسابقة، وحسب اال
ً يفـــضل فــــي مثـــل هــــذا المـــسقط تعبئــــة البيانـــات فــــي جـــدول نظــــرا لكثرتهــــا، – ٣

  .وسهولة توقيع النقط بعد حساب إحداثياتها
بـــين دوائـــر (ْ  علـــى خـــط الطـــول األوســـط ٥ تحـــسب المـــسافة القوســـية لكـــل – ٤

  :، كالتالي)العرض
  .سم ١٣.٨٩٧ = ١٥٩.٢٥  ×                ×ْْ ◌٥= المسافة القوسية 

  -:خطوات الحل
  

   . سم١٥٩.٢٥=             = نق لألرض  - ١
  : تحسب أنصاف أقطار دوائر العرض المطلوبة حسب القانون- ٢
  :    على النحو اآلتيφφφφظتا×نق لألرض = φφφφنق 

  . سم١٥٩.٢٥= ْ◌ ٤٥ظتا  ×١٥٩،٢٥= ْ◌ ٤٥نق ظتا = ْ◌  ٤٥نق 

  ...وهكذا . م  س١٣٣.٦٢٦ = ْ ٥٠نق ظتا  = ْ ٥٠نق 

١٠٠٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٤ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ط
١٨٠ ْ  
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لكــل دائــرة عــرض حــسب االتــساع المطلــوب للمــسقط، ) َ◌λλλλ( تحــسب قيمــة - ٣
  -:كالتالي

ْ ، ١٠ْ ، ٥للـدرجات الطوليـة ) َ◌λλλλ(ْ  تحسب قيمـة ٤٥ بالنسبة لدائرة عرض –أ 
لدوائر العرض ) َ◌λλλλ(ْ ، حتى اتساع المسقط المطلوب، وتحسب قيمة ٢٠ْ ، ١٥
ًمسقط، شماال أو جنوباْ ، إلى آخر ال٦٥ْ ، ٦٠ْ ، ٥٥ْ ، ٥٠   -:ًفمثال. ً
  :ْ  هي٤٥للدرجات الطولية على دائرة العرض ) َ◌λλλλ( قيمة -
  λλλλ ◌َ) على المسقط = (λ) ٤٥جا ) على األرض ْ  

  ْ  ٣.٥٣٥٥ = ْ ٤٥ْ  جا ٥ = ْ◌ ٥َ◌λλλλأي أن

 ،λλλλ ◌َ٧.٠٧١ = ٢× ْ  ٣.٥٣٥٥=  أو ْ ٤٥ْ  جا ١٠ = ْ◌ ١٠ ْ  
الطــــــول القاطعــــــة لــــــدائرة      َ◌ لكــــــل خطــــــوط λλλλيــــــستمر حــــــساب قيمــــــة : مالحظــــــة(

  )ْ ٤٥عرض 
  :ْ  هي٥٠للدرجات الطولية على دائرة العرض ) َ◌λλλλ( قيمة - -

λλλλ◌َ٣.٨٣٠٢٢= ْ◌  ٥٠ْ  جا ٥ = ْ◌ ٥ ْ  

 ،λλλλ◌َ ٧.٦٦٠٤٤ = ٢× ْ  ٣.٨٣٠٢٢=  أو ْ ٥٠ْ  جا ١٠ = ْ ١٠ ْ  
َ◌ لكــل خطــوط الطــول القاطعــة لــدائرة عــرض λλλλيــستمر حــساب قيمــة : مالحظــة(

  )ساع المسقط الممثل لمنطقة الخريطةْ  في حدود ات٥٠
  -:أمثلة لحساب إحداثيات بعض النقط

  -):ْ ٥ْ  ، طول ٤٥عرض (  النقطة –أ 

= ْ  ٣.٥٣٥٥جا ×١٥٩.٢٥ =ْ◌ ٥َ◌λλλλ جا ْ ٤٥نق ) = س ( اإلحداثي األفقي 
  . سم٩.٨٢

  ْ◌ ٥َ◌λλλλ جتا φφφφ نق-المسافة القوسية  + ْ◌ ٤٥نق )= ص (اإلحداثي الرأسي 
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   سم٠.٣٠٣= ْ  ٣.٥٣٥٥ جتا١٥٩.٢٥ – ٠.٠٠٠ + ١٥٩.٢٥= ص 
ْ  هــي أدنــى ٤٥ ألن دائــرة عــرض ٠.٠٠٠وضــعت المــسافة القوســية : مالحظــة

دائــرة عــرض نحــو خــط االســتواء، وأن المحــور األفقــي لــنقط اإلحــداثيات يتمــاس 
  .معها، وبالتالي ال توجد مسافة قوسية

  -):ْ ١٠ْ  ، طول ٤٥عرض ( النقطة –ب 

 = ٧.٠٧١جــا ×١٥٩.٢٥ =ْ◌ ١٠َ◌λλλλ جـا ْ ٤٥ نــق ) =س ( اإلحـداثي األفقـي 
  . سم١٩.٦٠٤

 ١٠َ◌λλλλ جتـا ْ ٤٥ نـق -المسافة القوسـية  + ْ◌ ٤٥نق )= ص (اإلحداثي الرأسي 

◌ْ  
   سم١.٢١١ = ْ ٧.٠٧١جتا  × ١٥٩.٢٥- ٠.٠٠٠ + ١٥٩.٢٥= ص 
  -):ْ  ٥ْ  ، طول ٥٠عرض (  النقطة –ج 

= ْ  ٣.٨٣٠جا× ١٣٣.٦٢٦ =ْ◌ ٥َ◌λλλλ جا ْ ٥٠نق ) = س ( اإلحداثي األفقي 
  . سم٨.٩٢٦

 ٥َ◌λλλλ جتــا ْ ٥٠ نــق -المــسافة القوســية  + ْ◌ ٥٠نــق )= ص (اإلحــداثي الرأســي 

◌ْ  
ــــــــــــــا  × ١٣٣.٦٢٦- ١٣.٨٩٧ + ١٣٣.٦٢٦= ص   ١٤.١٩٥= ْ ٣.٨٣٠جت
  سم
 - ):Albers مسقط ألبرز(المسقط المخروطي بعرضين رئيسيين -٣

 Conic Projection With  Two Standard Parallel 

قع ال يوجد مخروط يمـس سـطح األرض عنـد دائرتـي عـرض، إال أن     في الوا
 عنــدتمــاس مــع ســطح األرض يفــي رســمه علــى مخــروط هــذا المــسقط يفتــرض  
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وفـــي هـــذا المـــسقط ، )β(وبيتـــا ) α(دائرتـــي عـــرض رئيـــسيتين تعرفـــان باســـم ألفـــا 
 الطـول الحقيقـي لهمـا علـى سـطح الرئيسيتينيساوي طول أقواس دائرتي العرض 

 ســدس بمقــدار ابعــضيهمعــن يين يفــضل أن يبعــد العرضــين الرئيــسا كمــ. األرض
بمعنـى أنـه إذا كـان االمتـداد ، )مـن الـشرق إلـى الغـرب(للخريطة  االمتداد العرض

ـــان ْ ١٢أو العـــرض  ـــسيين يكـــون درجت ـــين العرضـــين الرئي ـــإن البعـــد ب ـــة ف  . طولي
تتــساوى وفــي هـذا المــسقط . الخريطـة  نطــاقًال يتغيــر المقيـاس كثيــرا داخـلكـذلك 

  .المساحات بين دائرتي العرض الرئيسيتين
  -:البيانات المطلوبة لرسمه

     . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب :نق
  

                         = ثابت المخروط ) ث(احتساب قيمة  - ١
  . هما العرضان الرئيسيان α ، β :حيث

٢ -  θ) ثابت المخروط × الطولي االتساع ) = االتساع الطولي للمخروط.  
  : كاآلتي β ، نقα احتساب قيمة نق- ٣
   
  ) = نصف قطر العرض الرئيسي األول ( α نق-أ 

  

  ) =  نصف قطر العرض الرئيسي الثاني ( βنق -ب 
  -:كاآلتياحتساب قيمة أنصاف أقطار دوائر العرض األخرى  - ٤

  

   )α  جا– φجا(              × -  α ٢  نق     =φφφφنق

٢ نق    = φφφφأو نق
β - ×             )جاφ –جا β(   

  

  β جا – α جا
٢  

  βنق جتا
  ث

  ٢نق٢
  ث

  ٢نق٢
  ث

  α نق جتا
  ث
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 دوائــــر العــــرض الرئيــــسة وغيرهــــا فــــي مــــسقط  )١٠٠(    ويوضــــح الــــشكل رقــــم 
كمــا يوضــح . β  و αألبــرز، الحــظ تــساوي المــساحات بــين العرضــين الرئيــسين 

  .قارة أمريكا الشمالية على نفس المسقط ) ١٠١( شكل رقم 
  

  .رض الرئيسة في مسقط ألبرزدوائر الع ): ١٠٠( شكل رقم 

دوائر العرض على ): أ-١٠٠(شكل رقم 
  .المخروط

  

دوائر العرض   ): ب- ١٠٠(شكل رقم 
  .على سطح األرض

  

  .مخطط أمريكا الشمالية على مسقط ألبرز ): ١٠١( شكل رقم 
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  :مثال 
، ْ ٤٠ارســم مــسقط ألبــرز المخروطــي المتــساوي المــساحات بعرضــين رئيــسيين  

   ً علمـــــا بـــــأن االتـــــساع الطـــــولي لـــــه ٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١، وبمقيـــــاس رســـــم ْْ ◌٧٠
   .ْْ ◌١٠، مع بيان درجات العرض والطول بواقع ْْ ◌١٤٠
  :الحل 

  . سم١٢.٧٤=                          =نق لألرض 
  

  
  

  

             ) =                       =  ثابت المخروط(ث 
 =٠.٧٩١٢٤  

θ)  االمتداد الطولي×  ث )=زاوية رأس المخروط  

١٠٠٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  βجا  + αجا 
٢  

  ْ ٧٠جا  + ْْ ◌٤٠جا 
٢  
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=                 ١١٠.٧٧٢ = ٢×ْ  ٥٥.٣٨٦ = ٢×ْ  ٧٠ × ٠.٧٩١٢٤ ْ  
          ٠.٧٩٢١٤ × ْ ١٤٠= ث  × ْ ١٤٠) = االتـــــــساع الطـــــــولي للمخـــــــروطأي أن(

 =١١٠.٧٧٢ ْ  
  

  
                                 سم١٢.٣٣٤         =           =     ) = ْْ ◌٤٠ (α نق

  

       =     =       ) = ْ ٧٠( βنق
  سم ٥.٥٠٧

  
  -:األخرىأنصاف أقطار دوائر العرض 

  
   )α  جا–φجا(                   × -  α ٢نق) =      ْ ٥٠ (φφφφنق

  
)          =٢)١٢.٣٣٤

-ْْ ◌٥٠جا(                  × -    
  .سم١٠.٠٧٧=  ) ْْ ◌٤٠جا

  
  

٢)١٢.٣٣٤   ( ) =ْْ ◌٦٠ (φφφφنق
- ْ ٦٠جا(      ×                -    
  ) ْْ ◌٤٠جا

  

  .سم ٧.٧٨٠٨ =
  

  αنق جتا 
  ث

٤٠جتا×١٢.٧٤
 ْ  

  βنق جتا 
  ث

  ْ ٧٠جتا×١٢.٧٤
٠.٧٩١٢٤  

  ٢نق٢
  ث

٢)١٢.٧٤(٢  
  ث

٢)١٢.٧٤(٢  
  ث

٢)١٢.٧٤(٢  
  ث
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٢)١٢.٣٣٤) =   (ْْ ◌٨٠ (φφφφنق
- ْْ ◌٨٠جا (                       ×-    

  .سم  ٤.٣٦) =ْْ ◌٤٠جا

٢)١٢.٣٣٤) =   (ْ ٩٠ (φφφφنق
) ْْ ◌٤٠جا- ْ ٩٠جا(                     × -   

 =  
  

  .سم٢.٣٦٢
  -: المخروطي المتساوي المساحاتمسقط المبرت- ٤

Conic equal –areas projection)	Lambert Projection(	 	
، يكون  )Lambert Azimuthally(   أحد المساقط المخروطية االتجاهية 

 كـم أنـه .ٍطـول القـوس الممثـل لـدائرة العـرض الرئيـسي مـساو لطولهـا الحقيقـيفيه 
بـــين المـــسقط واألرض مـــن  equal-areaيحقـــق خاصـــية المـــساحة المتـــساوية 

تظهـر دوائـر العـرض فـي صـورة أقـواس كـذلك . الرئيـسيوالعرض رأس المخروط 
  .مستقيمةلدوائر وتظهر خطوط الطول 

  :المسقطالبيانات المطلوبة لرسم 
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب ،نق معرفة قيمة -١
 وهـي الزاويـة المتممـة للعـرض الرئيـسي فـإذا كـان ،)اكـساى (χقيمـة   معرفة- ٢

  .ْ ٣٠=ْْ ◌٦٠-ْ ٩٠ = χ، فإن قيمة ْ ٦٠ العرض الرئيسي
  .ْْ ◌٥٠=ْْ ◌٤٠-ْ ٩٠ =χ، فإن قيمة ْْ ◌٤٠ٕواذا كان العرض الرئيسي 

  . وهي الزاوية المتممة ألي عرض آخر):إبساى( ψ قيمة  معرفة- ٣

٢)١٢.٧٤(٢  
  ث
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، ْْ ◌٥٠ :تكـــونً مـــثال، فـــإن العـــروض األخـــرى ْ ٤٠فـــإذا كـــان العـــرض الرئيـــسي 
ـــشمال٨٠، ْْ ◌٧٠، ْْ ◌٦٠ نحـــو خـــط  ْ ١٠، ْْ ◌٢٠، ْْ ◌٣٠ تكـــون، و ْْ ◌ نحـــو ال

  .االستواء
   . وهكذاْْ ◌٣٠، ْ ٤٠  هيً مثالْ ٦٠، ْ ٥٠للعرضين) ψ (وتكون قيمة

  

  ظا ـــ× نق ٢=  α احتساب قيمة نق- ٤
   
  

         ψ   جا× نق  × ٢                                                           

  ٢                       ) = لعرض األخرىدوائر ا( φφφφ احتساب قيمة نق -٥
  χ   جتا                                                                   

                                                                        ٢   
                      ٢جتا=  احتساب قيمة ثابت المخروط -٦
  

ــــدرجات الطوليــــة = ب االتــــساع الطــــولي للمخــــروط  احتــــسا-٧ ــــت × فــــرق ال ثاب
  .المخروط 

الهيكــــل الجغرافــــي لمــــسقط المبــــرت المتــــساوي  ) ١٠٢(    ويبــــين الــــشكل رقــــم 
المـــــساحات والتـــــشابهي، الحـــــظ أن هـــــذا المـــــسقط يـــــشبه إلـــــى حـــــدا مـــــا المـــــسقط 

  . المخروطي البسيط، إال أن خصائصه األرضية مختلفة عنه
  

  .مسقط المبرت المخروطي:  )١٠٢( شكل رقم  
أوروبا على مسقط ):أ  _١٠٢( شكل رقم 

  المبرت متساوي المساحات
نصف العالم ):ب _ ١٠٢(شكل رقم 

  .الشمالي على مسقط المبرت

χ 
   

٢   

χ  

٢  
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   :مثال 
 ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســـــــم مـــــــسقط المبـــــــرت المخروطـــــــي بمقيـــــــاس رســـــــم     
 مــع بيــان ًْ  شــماال،٥٠ية  ودائــرة العــرض الرئيــس،˚١٦٠االتــساع الطــولي فيــه ،و

  .˚١٠الدرجات العرضية والطولية فيه كل
  :الحل

  سم١٤.١٥٥=                 =نق لألرض  - ١

  

ًْ  شماال◌، بذلك فإن٥٠= ،دائرة العرض الرئيسي ) α( ألفا – ٢ ً:-  
           وقيمة   ،  ˚٤٠ =ْ  ٥٠ –ْ  ٩٠ =)متتم العرض الرئيسي )(χ( إكسايقيمة

  ْ ٢٠                            =           =، أي أن              :تكون

   = ˚٢٠ظا ×١٤.١٥٥× ٢=   ظا       × نق  ٢) = ْ ٥٠  (α نق - ٣

  سم١٠.٣٠٤

                                    -: تحسب قيمة أنصاف أقطار دوائر العرض األخرى– ٤

١ ٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠   
٤٥ ٠٠٠  ٠٠٠  

 ٤٠˚  

٢  

       ˚١٥جا × ١٤.١٥٥ × ٢

  ˚٢٠  جتا       
  سم٧.٧٩٧= 

χ  

٢  
χ  

٢  

χ  

٢  
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حيـــــث                  =   ) =                            ْْ ◌٦٠( φφφφنـــــق  -أ 

  :أن

ψ )١٥= ْ  ،             ٣٠= ْ  ٦٠لدائرة العرض )إبساى ْ  

  

ـــــــــــــــــــــق  -ب                                           ح      ح     = )ْ ٧٠( φφφφن

  :حيث أن

ψ )١٠= ْ  ،             ٢٠= ْْ ◌ ٧٠لدائرة العرض )إبساى ْ  

  

                                                   ) =ْ ٨٠( φφφφنق  -ج 

  

ψ  )٥= ْ  ،       ١٠= ْْ ◌ ٨٠لدائرة العرض )إبساى ْ  

  

                                                    أ ) =ْ ٤٠( φφφφنق  -د 

  

ψ )٢٥= ْ  ،             ٥٠= ْْ ◌ ٤٠لدائرة العرض )إبساى ْ  

  

       ˚١٠جا × ١٤.١٥٥٥ × ٢  سم٥.٢٣١= 
  
       

  سم٥.٢٣١= 

  ْ ْ◌٢٠جتا 

       ˚٥جا × ١٤.١٥٥ × ٢
  

  ˚٢٠     جتا 

  سم٢.٦٢٥ =

ψ  

٢  

ψ  

٢  

ψ  

٢  

       ˚٢٥جا × ١٤.١٥٥ × ٢
  

  ˚٢٠    جتا          

  سم١٢.٧٣٢ =

ψ  

٢  
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                                                     ) =ْ ٣٠( φφφφنق  -هـ 

  :حيث أن

ψ )٣٠=            = ْ  ،  ٦٠= ْْ ◌ ٣٠لدائرة العرض )إبساى ْ  

ْ  نحـو خـط االسـتواء، أي لـدوائر ٣٠إذا كان اتساع المـسقط أدنـى مـن : مالحظة
  .فإن أنصاف الدوائر لها تحسب بنفس الطريقة... ْ  ، ١٠ْ ، ٢٠العرض 

  -:على النحو اآلتي) θ(المخروط  تحسب قيمة ثابت – ٥
θ) ٢   جتا×  ْ ١٦٠) = زاوية رأس المخروط           
  

 =                           ١٤١.٢٨٣٥٢ = ٠.٨٨٣٠٢٢× ْ  ١٦٠ ْ  
ـــــل جانـــــب ْ  ٧٠.٦٤١ = ٠.٨٨٣٠٢٢× ْ  ٨٠=                         أو  لك

  .من جانبي خط الطول األوسط
  -:ائط الحائطخر م بمقياس رسمسقط المبرت

 نظام اإلحدائيات على مسقط المبرت بمعرفة البيانات التي وردت في يطبق    
  :الشرح السابق للمثال، وللتذكير فإن هذه البيانات هي

   نق لألرض بمقياس الرسم المطلوب-
  

  

    ظا       × نق  ٢ =  α نق -
  

         ψ جا× نق  × ٢                                     

  ٢                    ) = دوائر العرض األخرى( φφφφ نق -
  χجتا                                             

                                               ٢   
  

χ  

٢  

       ˚٣٠جا × ١٤.١٥٥ × ٢
  

  ˚٢٠   جتا          

  سم١٥.٠٦٣ =

ψ  

٢  

χ  

٢  

χ  

٢  

٦٠ ْ  
٢   
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- θ) ٢   جتا× ْ ٣٦٠) = زاوية رأس المخروط           
  

ٕ، وانمـــا تحـــدد حـــسب ْ  ٣٦٠   لـــيس بالـــضرورة أن تكـــون زاويـــة رأس المخـــروط 
موضــع إحــداثيات الــنقط     فــي  ) ١٠٣( اتــساع المــسقط، ويوضــح الــشكل رقــم 

  .مسقط المبرت

  .إحداثيات النقط في مسقط المبرت ): ١٠٣( شكل رقم 

  
  -:يجب مالحظة اآلتي

 تقع نقطة األصل عند تقاطع مماس دائرة العرض الرئيسي مع خط الطـول – ١
  .األوسط

  .مخروط واحدة في كل الدوائر زاوية رأس ال– ٢
لكــل دوائــر العــرض المطلوبــة حــسب اتــساع المــسقط  )φφφφنــق ( تحــسب قيمــة – ٣

  ).بين القطب واالستواء(في االتجاه الشمالي الجنوبي، 
وتطبـــق علـــى كـــل دوائـــر العـــرض ألن رأس المخـــروط ) َ◌λλλλ( تحـــسب قيمـــة – ٤

  .لكل الدوائر واحد
  :ي هذا المسقط كالتاليوتحسب اإلحداثيات ف
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  َ◌λλλλ جاφφφφنق )= س ( اإلحداثي األفقي 

  َ◌λλλλ جتا φφφφ نق  _ α نق)= ص (اإلحداثي الرأسي 
  -:مثال

 ، ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١    ارسم مسقط المبرت متساوي المساحات بمقيـاس رسـم 
ًْ  شماال، وموضحا عليـه درجـات الطـول ٤٨على أن يكون العرض الرئيسي فيه  ً

  .على قارة أمريكا الشماليةْ ، حاول أن تطبق هذا المسقط ٢والعرض كل 
  -:الحل

  -: لرسم المسقطالبيانات المطلوبة
 α ) ومنها٤٨)= العرض الرئيسي  ْ:  

χ)  ٢١:            = ً ْ ومنھا أيضا٤٢=  ْ ٤٨ - ٩٠ْ)= متمم العرض الرئيسي ْ   
  

  ٠.٨٧١٥٧= ْ ٢١ ٢جتا         = ٢جتا) = ثابت المخروط(ث 
  :كالتاليْ  طولية ٢ لكل َ◌λλλλتحسب قيمة 

λλλλ ٠.٨٧١٥٧ ×٢= ْ طوليــــة علــــى ســــطح األرض يقابلهــــا علــــى الخريطــــة٢ = 
  ).َ  لدرجتين طوليتين λλλλوهي قيمة ( .ْ ١.٧٤٣١٤

λλλλ وهي قيمة(ْ  ٣.٤٨٦٢٨ = ٠.٨٧١٥٧ْ   ×٤= ْ  ٤λλλλ  َ ألربع درجات طولية.(  
λλλλ وهي قيمة (ْ  ٥.٢٢٩٤٢ = ٠.٨٧١٥٧× ْ  ٦= ْ  ٦λλλλ  َ لست درجات طولية.(  

ـــين خطـــوط الطـــول، وأن ) λλλλ(ن أ: تـذكــــر ـــة ب هـــي ) َ◌λλλλ( هـــي الدرجـــة الحقيقي
) َ◌λλλλ(، وفي مسقط المبـرت تكـون قيمـة الدرجة بين خطوط الطول على المسقط

  .، أي الدرجة الحقيقية)λλλλ(أصغر من قيمة 
 للــدرجات الطوليــة المطلوبــة حــسب اتــساع المــسقط ) َ◌λλλλ(نــستمر حــساب قيمــة 

  .ة األيمن أو األيسربين خطوط الطول ، أي حتى إطار الخريط
  

χ  
٢  

χ  
٢  

١ ٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠  
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  سم٣١٨.٥٠=                          = )لألرض(نق 

  

ْ  ٤٢ χْ  هــي نــصف ٢١(ْْ ◌ ٢١ نــق ظــا ٢) = العــرض الرئيــسي(ْ ٤٨  α نــق
  . سم٢٤٤.٥٢١= ْ  ٢١ظا  ×٣١٨.٥٠ × ٢ )=

 حــسب اتـــساع المــسقط بـــين φφφφنـــق     تحــسب أنــصاف أقطـــار الــدوائر األخـــرى 
 العــــرض األخــــرى لهــــذا ر، تكــــون أنــــصاف دوائــــاالتجــــاهين الــــشمالي والجنــــوبي 

 وهكــــذا، ْ ٥٦ ،نــــق ْ ٥٤، نــــق ْ ٥٢ ، نــــق ْ ٥٠نــــق : المــــسقط نحــــو الــــشمال كتــــالي

  . وهكذاْ ٤٢ ،نق ْ ٤٤ ،نق ْ ٤٦ قوتكون نحو الجنوب ن

 علــــى ســــبيل المثــــال، وتحــــسب بــــاقي أنــــصاف دوائــــر ْ ٥٤ســــوف يحــــسب نــــق ( 
  ).العرض المطلوبة بالمثل حسب المطلوب

  

   سم٢١٠.٨٤٨=                  = ْ ٥٤نق 
  

 مـــتمم χْ  هـــي نــصف ٢١ْ ، ٥٤ مـــتمم العــرض ψْ  هـــي نــصف ١٨: مالحظــة
  .ْ ٤٨العرض الرئيسي 

    تحـــسب إحـــداثيات الـــنقط بعـــد هـــذه البيانـــات، ثـــم توضـــع فـــي جـــدول لتـــسهل 
ًْ  شماال، طول ٥٤( تتبعها أثناء التوقيع والرسم، وسوف تحسب إحداثيات نقطة 

  ). خط الطول األوسطْ  من٢

ــــــــــق= س  ــــــــــق  = َ◌λλλλ  جــــــــــاφφφφن جــــــــــا   ×٢١٠.٨٤٨= ْ  ١.٧٤٣١٤ جــــــــــا ْ ٥٤ن
   سم٦.٤١٤= ْ  ١.٧٤٣١٤

ْ   ١.٧٤٣١٤ جتـا٢١٠.٨٤٨ - ٢٤٤.٥٢١ = َ◌λ جتـا φφφφ نـق  _ α نق= ص 
   سم٣٣.٧٧٠= 

  ْ ١٨ نق جا ٢
  ْ ٢١جتا 
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                             :Bonne Projectionمسقط بون -  ٥
ًقــواس دوائــر العــرض مــساويا  طــول كــل قــوس مــن أ فــي هــذا المــسقطيكــون    

تظهر خطوط الطول منحنية، حيث كما . األرضللطول الحقيقي له على سطح 
تتـــساوى وفيـــه . العـــرضيـــتم رســـمها مـــن نقـــط التقـــسيم الخاصـــة بهـــا علـــى دوائـــر 

ًيـــستخدم كثيـــرا فـــي خـــرائط األطـــالس و. األرضالمـــساحات بـــين المـــسقط وســـطح 
 هـــذا ، ويوضـــح .االســـتواءاه خـــط لتمثيـــل المنـــاطق الممتـــدة مـــن القطـــب فـــي اتجـــ

  .الهيكل الجغرافي لمسقط بون ) ١٠٤( الشكل رقم 
  

  .الهيكل الجغرافي لمسقط بون ): ١٠٤( شكل رقم 
  مخطط لمسقط بون):  أ-١٠٤(شكل رقم 

  

  

  العالم على مسقط بون): ب-١٠٤(شكل رقم 

  
  
  

  :المسقطالبيانات المطلوبة لرسم 
  .سب مقياس الرسم المطلوب  نصف قطر األرض ح: لألرضنق -١
حـــــسب ( الطـــــول األوســـــط  خـــــطالمـــــسافة بـــــين كـــــل دائرتـــــي عـــــرض علـــــى - ٢

   ).المطلوب
  ط  :وتحسب كالتالي

١٨٠ ْ  
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  نق لألرض ×            ×الدرجات بين دائرتي عرض= المسافة القوسية 
  : ويحسب كالتالي) .الراسم(نصف قطر العرض الرئيسي    ،α نق - ٣
  رض الرئيسي العةظتا درج×    نق =α نق 

4 -  θ )درجـات رأس المخـروط فـي  : ، والعـرض الرئيـسي)كـل دائـرة عـرض ل
  االتساع الطولي 

  -:التاليوتحسب على النحو 
θ) جــــا العــــرض    ×الفــــرق بــــين درجــــات الطــــول للمــــسقط  = )للعــــرض الرئيــــسي

  الرئيسي
  

θ)  لكل األرض ( )ْ ْ◌٣٦٠لكل درجات الطول( =  
  

ئر العرض ، تقسم كل دائرة حسب االتساع  عند رسم أقواس دوا-:مالحظة
  .الطولي للمسقط منفردة، حيث تظهر خطوط الطول منحنية في هذا المسقط

) θ(ْ  فإن قيمة ٢٠٠) على سبيل المثال(ٕواذا كان االتساع الطولي للمسقط 
  -:تكون كالتالي

  

 - θ)  ٢٠٠لقيمةاالتساع الطولي ْ = (  
  

  :مثال 
، يقع بين ٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١قياس رسم ارسم مسقط بون المخروطي بم  

ً، علما ْ ١٠ً شرقا، مع بيان درجات الطول والعرض كل ْ ٢٩٠، ْْ ◌١٠طولي 
  . ْْ ◌٦٠بأن العرض الرئيسي فيه 

  :الحل 
  .سم١٥.٩٢٥   =                  = نق لألرض  - ١

  نق×φجتا ×ْْ ◌٣٦٠
  φنق

  نق×φجتا ×ْْ ◌٢٠٠
  φنق

١٠٠٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٤٠٠٠٠٠٠٠  

  ط
١٨٠ ْ
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 ١٥.٩٢٥         ×   ×ْ ١٠= عرضية ْ ١٠المسافة بين كل  - ٢
  سم٢.٧٧٩=
  

     سم٩.١٩٠ = ْْ ◌٦٠ظتا× ١٥.٩٢٥) = ْ ٦٠ العرض الرئيسي (α نق - ٣
٤ -  θ  ) ٢٤٢.٤٨٦ = ْْ ◌٦٠جا  × ْ ٢٨٠) = ْ ٦٠زاوية مخروط  ْ
  ) .ْ  لكل جانب من جانبي خط الطول األوسط١٢١،٢٤٣(

، ) الفرق بين درجات الطول(ْ  هي االتساع الطولي للمسقط ٢٨٠ - :مالحظة
  ْ  ٢٨٠= ْ  ١٠ –ْ  ٢٩٠= أي أن االتساع الطولي 

 تحــسب أنــصاف أقطــار دوائــر العــرض األخــرى، وزاويــة رأس المخــروط لهــا – ٥
  -:على النحو اآلتي

   :70ْدائرة عرض  -أ 

   المسافة القوسية - α نق = ْ ٧٠نق 

  .سم ٦.٤١١ = ٢.٧٧٩ – ٩.١٩ = ْْ◌ ٧٠نق 
  

θ)  ٧٠لعرضزاوية مخروط◌ ْْ = (                                           
  

 =٢٣٧.٨٨٢ْ.   
  ).ْ  لكل جانب من جانبي خط الطول األوسط ١١٨.٩٤١يعني ذلك ( 

   :ْ ٨٠دائرة عرض  - ب 

   المسافة القوسية - ْ ٧٠نق = ْْ ◌٨٠نق 

  .سم ٣.٦٣٢ = ٢.٧٧٩ – ٦.٤١١ = ْ ٨٠نق 
  

  

  ْ ٧٠جتا  × ١٥.٩٢٥ × ْ ٢٨٠
٦.٤١١  

  ْ ٨٠جتا  × ١٥.٩٢٥× ْ ٢٨٠
٣.٦٣٢  



 

- ٢٩٦ -

θ)  80زاوية مخروط  ْ = ( =                                               

٢١٣.٢٤ ْ  

  ).ْ لكل جانب من جانبي خط الطول األوسط ١٠٦.٦٢يعني ذلك ( 
 فــي مــسقط بــون يجــب وضــع دائــرة عــرض علــى األقــل بــين دائرتــي -: مالحظــة
وذلـــك لـــضبط خطـــوط الطـــول عنـــد رســـمها، ولمـــا ) القطـــب(ْ  ٩٠ْ  ، ٨٠عـــرض 

ْ  عرضـية، فإنـه مـن المستحـسن رسـم دائـرة    عـرض ١٠كان المـسقط رسـم كـل 
٨٥ ْ.  
  :ْ  ٨٥عرض  دائرة –ج 

   المسافة القوسية -ْ◌  ٨٠نق = ْْ ◌٨٥نق 

   سم٢.٢٤٣ = ٢.٧٧٩  ×  -٣.٦٣٢ = ْْ ◌٨٥نق 
  

θ ) ٨٥زاوية مخروط  ْ = ( =                                               

٢× ْ ٨٦.٦٣١  

  ).ْْ ◌لكل جانب من جانبي خط الطول األوسط ٨٦.٦٣١يعني ذلك ( 
  -: كبيرم بمقياس رسمسقط بون
  : نظام اإلحداثيات على مسقط بون كالتالي يمكن تنفيذ

    َ◌λλλλ جا φφφφنق) = س ( اإلحداثي األفقي 

   َ◌λλλλ جتا φφφφ نق  _ α نق) = ص(اإلحداثي الرأسي 

ْ          ٨٥جتا  × ١٥.٩٢٥ × ْ◌280
٢.٢٤٣  
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   يجــب التــذكير بــأن لكـــل دائــرة عــرض نــصف قطـــر خــاص بهــا، وزاويـــة رأس 
مخــروط خاصــة بهــا، وال تختلــف الحــسابات فيــه عــن حــسابات المــسقط بمقيــاس 

ســم صــغير، إال أنــه يجــب معرفــة دوائــر العــرض المطلوبــة بــين شــماله وجنوبــه، ر
وفــي . وخطــوط الطــول بــين شــرقه وغربــه، أي الــدرجات المحــددة التــساع المــسقط

هــذا المــسقط يجــب مراعــاة أن قيمــة المــدا يجــب أن تحــسب لكــل دائــرة مــن دوائــر 
  .العرض

  -:مثال
ــــسي   ارســــم مــــسقط بــــون المخروطــــي المتــــساوي المــــساحات  ْ ، ٥٥بعــــرض رئي

 ، مع بيان درجات الطول والعرض       كـل ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١وبمقياس رسم 
  .ْ  ، حاول تطبيق هذا المسقط على شمال قارة آسيا٢

  -:الحل
  :البيانات المطلوبة

  .سم٢١٢.٣٣٣=                 = نق لألرض  - ١

  ْ ٥٥ظتا × ) لألرض(نق ) = العرض الرئيسي ( ْ ٥٥ نق – ٢
  . سم١٤٨.٦٧٧= ْ  ٥٥ظتا  × ٢١٢.٣٣٣                         =       

على دائرة العـرض الرئيـسي حـسب االتـساع المطلـوب  ) َ◌λλλλ( تحسب قيمة – ٣
  -:كالتالي

  
  ْ       ١.٦٣٨= ْ  ٥٥ْ جا ٢=  αْ  جا ٢)=  λλλλ(ْ  طولية على األرض ٢

  )َ◌λλλλهي قيمة    ( 
  )َ◌λλλλقيمة (ْ  ٣.٢٧٦= ْ  ٥٥ْ جا ٤) = λλλλ(ْ  طولية على األرض ٤

  )َ◌λλλλقيمة (ْ  ٣.٢٧٦= ْ  ١.٦٣٨ × ٢=                       أو    

١ ٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٣ ٠٠٠ ٠٠٠  
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ْ  ، وهكـذا حتـى اتـساع ١٠ْ  ، ٨ْ  ، ٦ لباقي خطـوط الطـول َ◌λλλλتحسب قيمة ( 
  )المسقط

  :كالتالي) بين دوائر العرض( تحسب المسافة القوسية – ٤
  

  سم٧.٤١٢= ٢١٢.٣٣٣ ×       ×  ْ ٢= عرضية ْْ ◌٢المسافة بين كل 
  

َ◌  λλλλ، وقيمــة )غيــر العــرض الرئيــسي(  تحــسب قيمــة نــق لكــل دائــرة عــرض– ٥
  -:على كل دائرة عرض ، وعلى سبيل المثال

  :ْ ٥٧ دائرة عرض –أ 

   المسافة القوسية - α نق = ْ ٥٧نق 
   سم١٤١.٢٦٥ = ٧.٤١٢  - ١٤٨.٦٧٧        = 

مطلـوب كالتـالي ْ  حـسب االتـساع ال٥٧علـى دائـرة العـرض  ) َ◌λλλλ(تحسب قيمـة 
  -):أمثلة(
  

θ  )λλλλ () ٢زاوية مخروط◌◌ ْْ ْ = (                                        
  
  

                            =                                                
  

  )َ◌λλλλقيمة (ْ  ١.٦٣٧= 
  
θ  )λλλλ () ٤زاوية مخروط◌◌ ْْ   )َ◌λλλλقيمة (ْ  ٣.٢٧٤= ْ  ١.٦٣٧ × ٢ = )ْ
ْ  وهكــذا حتــى ١٢ْ  ، ١٠ْ  ، ٨ْ  ، ٦ لبــاقي خطــوط الطــول َ◌λتحــسب قيمــة ( 

  ).ْ ٥٧اتساع المسقط على دائرة عرض 

  ط
١٨٠ ْ  

  ْ ٥٧جتا  × نق لألرض × ْْ ◌٢
  ْ ٥٧نق 

  ْ ٥٧جتا  × ٢١٢.٣٣٣ × ْْ ◌٢
١٤١.٢٦٥  
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  :ْ ٥٧ دائرة عرض –أ 

  المسافة القوسية +  α نق = ْ◌ ٥٣نق 
   سم١٥٦.٠٨٩ = ٧.٤١٢ +  ١٤٨.٦٧٧        = 

  
θ  )λλλλ () ٢زاوية مخروط◌◌ ْْ ْ= (                                      
  
  

θ  )λλλλ () ٢زاوية مخروط◌◌ ْْ ْ= (=                                        
  

  )َ◌λλλλقيمة (ْ ١.٤٨١٨ 
θ  )λλλλ () ٤زاوية مخروط◌◌ ْْ   )َ◌λλλλقيمة (ْ ٢.٩٦٣٦ = ١.٤٨١٨ × ٢ = )ْ

  -:مثال لحساب إحداثيات النقط 
  ):ْ ٦ْ  ، طول ٥٧عرض ( إحداثيات النقطة 

انظـــر بدايـــة (ْ  ٤.٩١١= ْ  ١.٦٣٧×  ٣= ْ ٥٧ْ  طوليـــة علـــى دائـــرة عـــرض ٦
  ).الحل

  )ْ ٦( َ◌λλλλ  جاْ ٥٧نق) = س ( اإلحداثي األفقي 
   سم١٢.٠٩٣= ْ  ٤.٩١١جا  × ١٤١.٦٥                      =  

   َ◌λλλλ جتا φ نق _  α نق = )ص(اإلحداثي الرأسي 
 ٧.٥٤٧= ْ  ٤.٩١١ جتـــــــــــــــــا ١٤١.٦٥ - ١٤٨.٦٧٧                     = 

  .سم
حــسب إحــداثيات الــنقط ويــتم وضــعها فــي جــدول حتــى يــسهل علينــا  ت-:مالحظــة

  ).تتبعها عند توقيع النقط ورسم المسقط
  -:Cylindrical Projection أمثلة من المساقط األسطوانية: ًثانيا

  ْ ٥٣جتا  × نق لألرض × ْْ ◌٢
  ْ ٥٣نق 

  ْ ٥٧جتا  × ٢١٢.٣٣٣ × ْْ ◌٢
١٥٦.٠٨٩  



 

- ٣٠٠ -

طح ســـ اســـطوانة مـــع  ســـطح عـــن طريـــق تمـــاس المـــساقط األســـطوانيةترســـم    
ط االسـتواء، وتـشترك هـذه األرض وأغلب الحاالت فيها أن يكون التماس عنـد خـ

تظهـر و . القطـبتكون دوائر العرض مـستقيمة بمـا فيهـا نقطـة  في أن المساقط 
  .الطولتتعامد دوائر العرض مع خطوط كما . مستقيمةخطوط الطول 

 فيقـال    تختلف التـسمية فـي المـساقط األسـطوانية، وذلـك حـسب مكـان التمـاس،
ـــد ـــال مـــسقط مـــسقط اســـطواني اســـتوائي إذا كـــان التمـــاس عن  خـــط االســـتواء، ويق

اســطواني مـــستعرض إذا كــان التمـــاس علـــى أحــد خطـــوط الطــول، ويقـــال مـــسقط 
  .أسطواني منحرف إذا كان التماس بين القطب واالستواء

 :Simple Cylindrical Projectionالمسقط االسطواني البسيط - ١

طــوط تتــساوى المــسافات بــين خو. العــرض المــسافات بــين دوائــر  فيــهتتــساوى   
الخريطــة، ً، ويــزداد بــسرعة بعيــدا عــن مركــز ًاالتــشويه كبيــرو يكــون فيــه . الطــول

   ).١٠٥( ًويكون منظر خريطة العالم عليه مقبوال، شكل رقم 
  -: المسقطالبيانات المطلوبة لرسم

  . نق لألرض حسب مقياس الرسم– ١
  ).لألرض( ط نق ٢)= محيط األرض( طول خط االستواء – ٢
  ).لألرض( ط نق ٢× ¡) =( القطبي(الرأسي لألرض  طول الحور – ٣

  -:مثال
 ، مع ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١   ارسم مسقط اسطواني بسيط للعالم بمقياس رسم 

  .ْ  ٣٠ْ  ، وخطوط الطول كل ١٥بيان درجات العرض كل 

  .مخطط للمسقط االسطواني البسيط ): ١٠٥( شكل رقم 
  .عرض للمسقط األسطواني البسيطشبكة خطوط الطول ودوائر ال):  أ-١٠٥(شكل رقم 
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  .العالم على المسقط األسطواني البسيط):  ب-١٠٥(شكل رقم 

  
  :خطوات الحل والرسم

  -: تحسب قيمة نق لألرض كاآلتي– ١
  

  .سم٦.٣٧=                 = نق لألرض    
  

   سم٤٠.٠٢٤ = ٦.٣٧× ط  × ٢=  ط نق ٢=  طول محيط االستواء – ٢
              ٤٠.٠٢٤×  ¡=  ط نــــــــــــــــــق ٢ ×¡= أســــــــــــــــــي  طــــــــــــــــــول المحــــــــــــــــــور الر– ٣

   سم٢٠.٠١٢= 

١ ٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
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 سـم، علـى أن يكـون محيطـه ٢٠.٠١٢ × ٤٠.٠٢٤ً نرسم مستطيال أبعاده – ٤
  .ًممثال لإلطار الداخلي لخريطة المسقط

مــن المنتــصف ونــصل ) الغربــي(واأليــسر) الــشرقي( نقــسم اإلطــارين األيمــن – ٥
ط االســتواء أو المحــور األفقــي، ثــم نقــسم ًبينهمــا ، ليكــون الخــط النــاتج ممــثال لخــ

اإلطــارين الــشمالي والجنــوبي مــن المنتــصف ونــصل بينهمــا، ليكــون الخــط النــاتج 
بـذلك يتكـون محـوران متعامـدان همـا االسـتوائي ). القطبـي(ًممثال للمحور الرأسي 

  .والقطبي
 ٦= ْ ١٥÷ ْ  ٩٠( أقـسام ٦ يقسم المحور الرأسي شمال خط االسـتواء إلـى – ٦
، وكـــذلك األمـــر بالنـــسبة للمحـــور الرأســـي جنـــوب خـــط االســـتواء، ثـــم تـــرقم )سامأقـــ

 ْ  ١٥ْ  ،  ٠: ًدوائر العرض المارة بنقط التقسيم إبتداء من خط االستواء كالتالي
 ،٩٠ْ  ، ٧٥ْ  ، ٦٠ْ  ، ٤٥ْ  ، ٣٠  ْ.  
 ٦منهـا ) ً قـسما١٢= ْ  ٣٠÷ ْ  ٣٦٠( ً قـسما ١٢ يقسم خـط االسـتواء إلـى – ٧

 أقـسام غـرب خـط الطـول األوسـط، ثـم تـرقم ٦ق خط الطول األوسط، وأقسام شر
ْ  ١٢٠ْ  ، ٩٠ْ  ، ٦٠ْ  ، ٣٠ْ  ، ٠: خطوط الطـول المـارة بـنقط التقـسيم كالتـالي

  .ْ  لكل جانب١٨٠ْ  ، ١٥٠، 
عند ترقيم خطوط الطول ليس بالضرورة أن يكون خط الطول األوسط : مالحظة

ْ  ٠رقيم على أن يأخذ خط طول جـرينتش  التمٕ، وانما يت)خط طول جرينتش(ْ  ٠
.  
 Equal-area Cylindricalطواني متـساوي المـساحات سالمسقط اال- ٢

Projection:  
تــساوي المــساحات بــين دوائــر العــرض مــع نظيراتهــا شــرط يحقــق هــذا المــسقط    

تبقــى المــسافات و . القطبــينعلـى ســطح األرض لــذلك تقــل المــسافات بينهـا نحــو 
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متساوية وتساوي المسافات بينها علـى خـط االسـتواء، أي أن بين خطوط الطول 
يفـضل لـذلك . االسـتواءطول المسقط مـن الـشرق إلـى الغـرب مـساوي لطـول خـط 

وتظهــر خريطــة العــالم عليــه .االســتواءرســمه لمنــاطق مــن العــالم يتوســطها خــط 
مخطـــط  ) ١٠٦( ويوضـــح شـــكل رقـــم . كأنهـــا مـــضغوطة بـــين الـــشمال والجنـــوب

  .في للمسقط األسطواني متساوي المساحاتالهيكل الجغرا

  .المسقط األسطواني متساوي المساحات:  )١٠٦( شكل رقم 
     شبكة خطوط الطول ودوائر العرض في المسقط االسطواني متساوي المساحات): أ- ١٠٦(شكل رقم 

  ).شكل تخطيطي( 

  
  .العالم على المسقط األسطواني متساوي المساحات):  ب- ١٠٦(شكل رقم 

  

  -:البيانات المطلوبة لرسمه
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب– ١
  . طول خط االستواء – ٢



 

- ٣٠٤ -

 المــــسافات مــــن خــــط االســــتواء ودوائــــر العــــرض المختلفــــة، وتحــــسب علــــى – ٣
  -:أساس

   .φφφφجا×نق لألرض=  المسافة من خط االستواء إلى العرض المطلوب 
  -:مثال 

وي المساحات، وارسم عليه خريطة العالم بمقيـاس    ارسم مسقط اسطواني متسا
ْ ، ودوائـــر ١٥ ، مـــع توضـــيح خطـــوط الطـــول كـــل ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١رســـم  

  .ْ ١٠العرض كل 
  -:الحل

  

  .سم ٣.١٨٥=                 = نق لألرض  -١ 
  

  . سم٢٠.٠١٢ = ٣.١٨٥×  ط ٢=  ط نق ٢=  طول خط االستواء – ٢
  -:دوائر العرض المختلفة المسافات من خط االستواء إلى – ٣
  ْ ١٠نق جا = ْ  ١٠ المسافة من خط االستواء إلى العرض –أ 

  . سم٠.٥٥٣= ْ ١٠جا ٣.١٨٥= 
= ْ              ٢٠نق جـا = ْ ٢٠ المسافة من خط االستواء إلى العرض -ب 

  . سم١.٠٨٩=ْ ٢٠جا ٣.١٨٥
ـــــــى العـــــــرض  -ج  ـــــــق جـــــــا = ْ ٣٠المـــــــسافة مـــــــن خـــــــط االســـــــتواء إل =  ْ   ٣٠ن

  . سم١.٥٩٣= ْ ٣٠جا ٣.١٨٥
= ْ     ٤٠نـــــــق جـــــــا = ْ  ٤٠ المــــــسافة مـــــــن خــــــط االســـــــتواء إلـــــــى العــــــرض -د

  .سم=  ْ ٤٠جا ٣.١٨٥
=             ْ ٥٠نـق جـا = ْ  ٥٠ المـسافة مـن خـط االسـتواء إلـى العـرض -هـ

  . سم= ْ ٥٠جا ٣.١٨٥

١ ٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  



 

- ٣٠٥ -

= ْ               ٦٠نق جا = ْ  ٦٠المسافة من خط االستواء إلى العرض  -و
  .سم=  ْ ٦٠جا ٣.١٨٥

= ْ               ٧٠نق جا = ْ  ٧٠المسافة من خط االستواء إلى العرض  -ز
  . سم٢.٩٩٣= ْ ٧٠جا ٣.١٨٥

= ْ    ٨٠نـــــــق جـــــــا = ْ  ٨٠المـــــــسافة مـــــــن خـــــــط االســـــــتواء إلـــــــى العـــــــرض  -ح
  .سم=  ْ ٨٠جا ٣.١٨٥

ـــــــى العـــــــرض  -ط ـــــــق جـــــــا = ْ  ٩٠المـــــــسافة مـــــــن خـــــــط االســـــــتواء إل =  ْ   ٩٠ن
  . سم٣.١٨٥= ْ ٩٠جا ٣.١٨٥

  :Homographic Projectionsالمعدلة المساقط أمثلة من -:ًثالثا
المـــساقط المتجانـــسة، إذ يحـــاول كـــل مـــسقط منهـــا التغلـــب علـــى ب تعـــرف  

التشويهات الناتجة من نقل سطح األرض الكروي على اللوح المستوي ومـن هـذه 
  -:المساقط

  :Globular Projection المسقط الكروي -١
ن العــالم فــي مــسقطين، أو نــصفه فــي مــسقط ويظهــر كــل نــصف رســم لبيــاي  - ت

  .العرضمن العالم في شكل دائرة تتوسطها خطوط الطول ودوائر 
تظهــر فيــه خطــوط الطــول ودوائــر العــرض فــي صــورة أقــواس تقــع مراكزهــا   - ث

على امتداد خط االستواء والمحور القطبي ما عدا خط الطول األوسط وخط 
  .مستقيماناالستواء فهما 

ال يحقــق أيــة خــصائص هندســية لــألرض مــن تــساوي المــسافات والمــساحات  -ج
  .والتشابه

  .مقبول سهل في الرسم، وشكل األرض الناتج عليه -د
  . يستخدم كمسقط توضيحي لرسم العالم على دائرتين بمقياس رسم معين-هـ 



 

- ٣٠٦ -

العالم مرسوم علـى مـسقطين ،كـل نـصف منـه علـى  ) ١٠٧(   ويبين شكل رقم 
  .متداد بين خطوط الطولمسقط في اال

  .العالم على مسقط كروي:  )١٠٧( شكل رقم 

  
  -: المسقطالبيانات المطلوبة لرسم

ً    ترســم الــدائرة المكونــة لهــذا المــسقط بنــاء علــى أن نــصف الكــرة األرضــية هــو 
 كـــــــم، إال أنـــــــه يستحـــــــسن رســـــــم الـــــــدائرة بحيـــــــث يكـــــــون نـــــــصف قطرهـــــــا         ٦٣٧٠
ًلرســم المطلــوب، جــاء هــذا العــدد بنــاء علــى أن  كــم، وحــسب مقيــاس ا١٠ ٠٠٠

  .الدائرة الممثلة لنصف الكرة األرضية تمثل في المساحة نصف مساحة األرض
  -:بمعنى أن 

  ٢ ط نق٤= مساحة الكرة األرضية 
  : ، بصورة أخرى٢ ط نق٢=  مساحة الكرة األرضية ¡

  .مساحة نصف الكرة األرضية= مساحة الدائرة الممثلة للمسقط 
  : ، ومنها ٢ ط نق٢ = ٢َط نق : أو 
  . كم ٩٠٠٨ = ٦٣٧٠    × ٢=    َنق 

َوتسهيال للحسابات أخذ نق للكرة األرضية للمسقط الكروي    . كم١٠ ٠٠٠ً



 

- ٣٠٧ -

  -:طريقة الرسم
  -:    تتم عملية الرسم بالخطوات اآلتية

 ١٠ ترسـم دائـرة حـسب مقيـاس الرسـم المطلـوب، ولـيكن نـصف قطرهــا      – ١
  .سم
األفقـــي ليمثـــل خـــط االســـتواء، والرأســـي ليمثـــل ) القطـــرين(رســـم المحـــورين  ن– ٢

  .المحور القطبي، بذلك تقسم الدائرة إلى أربعة أرباع
 يقـــسم كـــل محـــور مـــن المحــــورين الـــسابقين حـــسب المطلـــوب مـــن درجــــات – ٣

ْ ، فـإن المحـور ١٥العرض والطول، فإذا كان المطلوب رسـم دوائـر العـرض كـل 
ــــى  ٕ أقــــسام شــــمال خــــط االســــتواء، ومــــثلهم جنوبــــه، واذا كــــان ٦الرأســــي يقــــسم إل

 ١٨ْ  ، فـــإن خـــط االســـتواء يقـــسم إلـــى ١٠ الطـــول كـــل طالمطلـــوب تقـــسيم خطـــو
 أقسام منهم شرق خط الطول األوسط، ٩، يقع  ) ١٨= ْ  ١٠÷ ْ  ١٨٠( ًقسما 

  . أقسام غربه٩و 
 خـط  يقسم قوس الدائرة الممثل لربعها حسب درجات العرض شمال وجنوب– ٤

  .ْ  بالمنقلة حسب المثال١٥االستواء، كل 
 ترســم أقــواس دوائــر العــرض بحيــث تقــع مراكــز دوائــر العــرض علــى امتــداد – ٥

  .المحور القطبي خارج الدائرة، وتمر األقواس بنقط التقسيم
 ترســـم أقـــواس خطـــوط الطـــول بحيـــث تقـــع مراكـــز دوائرهـــا علـــى امتـــداد خـــط – ٦

  .قواس بنقط التقسيماالستواء خارج الدائرة، وتمر األ
 Sanson Flamsteed) ألجيبـيالمـسقط ( مـسقط سانـسون فالمـستيد -٢

Projection :-   



 

- ٣٠٨ -

تظهر فيه دوائر العرض مـستقيمة ومتوازيـة، ، ويرسم للعالم كله أو لجزء منه    
 بينهـــا متـــساوية، ويـــساوي طـــول كـــل منهـــا طـــول محيطهـــا علـــى  التـــيوالمـــسافات

خــط يكــون  فيــه شــكل منحنيــات الجيــب، وتأخــذ خطــوط الطــول، وســطح األرض
، ويبلــغ طولــه أحــد خطــوط الطــول علــى ســطح األرض، ًاالطــول األوســط مــستقيم

 خاصــــية تـــــساوي  هــــذا المــــسقطيحقــــقاالســــتواء، لــــذلك  طــــول خــــط نــــصفأي 
  .المساحات

  :المسقطالبيانات المطلوبة لرسم 
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب :نق - ١
  . ط نق ٢= خط االستواء طول محيط  - ٢

، )ًْ  طوليـة مـثال٢٠٠( إذا كان المطلوب رسم المسقط لجزء مـن العـالم :مالحظة
  .فإن طول خط االستواء يكون كاآلتي

  .سم= ....... ْ  ٢٠٠× ) ْ  ٣٦٠ ÷  ط نق٢= (طول خط االستواء 
  

  = طول المحور القطبي  - ٣
  

  -:، وتحسب كالتاليأطوال دوائر العرض  - ٤
  ).ترسم خط مستقيم(φφφφ ط نق جتا٢=  محيط دائرة العرض طول

    ٢٠٠طول دائرة العرض في االمتداد الطولي 
  ْ ٢٠٠×)ْ ٣٦٠÷ φφφφ ط نق جتا٢= (ًمثال (
  

  -:مالحظات
  . ترسم دوائر العرض مستقيمة وبالمسطرة، إضافة إلى خط الطول األوسط–أ 

   ط نق٢
٢  



 

- ٣٠٩ -

  ).ية أو المرنةالمسطرة المطاط( ترسم خطوط الطول بمسطرة المنحنيات –ب 
ً عادة ال نضع إطارا مربعا أو مستطيال لهذا المسقط–ج  ً ً.  

  .العالم على مسقط فالمستيد ) ١٠٨(   ويوضح شكل رقم 

  .خريطة العالم على مسقط سانسون فالمستيد:  )١٠٨( شكل رقم 

  
  :مثال  

، ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســم مــسقط سانــسون فالمــستيد للعــالم بمقيــاس رســم    
 ثـم . طولية ْ ٢٠ عرضية، وخطوط الطول كل ْ ١٠يان دوائر العرض كل مع ب

  .أرسم عليه خريطة العالم
  :الحل 

  

  .سم٤.٢٤٦     =         = نق األرض  - ١
  
 .سم٢٦.٦٧٨ = ٤.٢٤٦× ط ٢=  ط نق ٢= طول محيط االستواء - ٢
  

  .سم١٣.٣٣٩=       =طول المحور القطبي  - ٣
  -: أطوال دوائر العرض– ٤

١٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

٢٦.٦٧٨  
٢  



 

- ٣١٠ -

  φφφφ ط نق جتا٢ = ْْ ◌١٠ول محيط دائرة عرض ط  -أ 
  .سم٢٦.٢٧٢ = ْْ ◌١٠جتا   ×٢٦.٦٧٨=                         

  .سم٢٥.٠٦٩ = ْ ٢٠جتا × ٢٦.٦٧٨ = ْ ٢٠طول محيط دائرة عرض  -ب 
  .سم٢٣.١٠٣ =ْ ٣٠جتا × ٢٦.٦٧٨ = ْ ٣٠طول محيط دائرة عرض  -ج 
  سم٢٠.٤٣٧ = ْ ٤٠جتا × ٢٦.٦٧٨ = ْْ ◌٤٠طول محيط دائرة عرض  -د 
  سم٧.١٤٨ = ْْ ◌٥٠جتا × ٢٦.٦٧٨ = ْ ٥٠طول محيط دائرة عرض  -هـ 
  سم١٣.٣٣٩ = ْ ٦٠جتا × ٢٦.٦٧٨ = ْ ٦٠طول محيط دائرة عرض  -و 
  .سم٩.١٢٤ = ْ ٧٠جتا × ٢٦.٦٧٨ = ْْ ◌٧٠طول محيط دائرة عرض  -ز 
  .سم٤.٦٣٣ = ْ ٨٠جتا × ٢٦.٦٧٨ = ْْ ◌٨٠طول محيط دائرة عرض  -ح 
  . سم ٠ = ْْ ◌٩٠جتا × ٢٦.٦٧٨ = ْ ٩٠ل محيط دائرة عرض طو -ط 

  -:خطوات الرسم
 و ســـم٢٦.٦٧٨ فـــي منتـــصف لـــوح الرســـم محـــوران لمـــستطيل أبعـــاده يرســـم – ١

 )المحــور األفقــي ( خــط االســتواء، ثــم يرســم مــن منتــصف أضــالعهســم١٣.٣٣٩
  . خطين متعامدين ومتناصفين)المحور الرأسي(والمحور القطبي

صف منهمـــا إلـــى أقـــسام متـــساوية حـــسب عـــدد خطـــوط الطـــول يقـــسم كـــل نـــ - ٢
 وعلـــى حـــسب المثـــال الـــسابق ، يقـــسم خـــط الطـــول .ودوائـــر العـــرض المطلوبـــة 

 أقــسام لكـل منهمـا، ويقـسم خـط االســتواء ٩األوسـط شـمال وجنـوب االسـتواء إلـى 
  .ً أقسام لكل منهما أيضا٩نحو الشرق والغرب إلى 

مــــن نقــــط التقــــسيم علــــى خــــط الطــــول  ترســــم دوائــــر العــــرض األخــــرى مــــارة – ٣
األوسط، وموازية لخط االستواء، ثم تقـسم كـل دائـرة عـرض إلـى أقـسام متـساوية، 

  .ومساوية في العدد إلى األقسام التي قسم إليها خط االستواء



 

- ٣١١ -

 يجــب رســم دوائــر العــرض المميــزة وهــي مــدار الــسرطان، والجــدي ، -:مالحظــة
حــسب عـــدد األقـــسام التــي قـــسمت إليهـــا والــدائرة القطبيـــة بــنفس الطريقـــة، وتقـــسم 

  .دوائر العرض األخرى
 ترســم خطــوط الطــول بالمــسطرة المرنــة مــارة مــن نقــط التقــسيم علــى دوائــر – ٤

  .العرض وواصلة بين القطبين
 ترقم دوائر العرض وخطوط الطـول علـى المـسقط حـسب درجاتهـا، ثـم تنقـل – ٥

  .على المسقط خريطة العالم أو حسب المطلوب
  -:نسون فالمستيد بمقياس رسم كبيرمسقط سا

  يرسم مسقط سانسون فالمـستيد علـى خـرائط الحـائط بـنفس الحـسابات الـسابقة، 
ولتوضـيح هـذا المـسقط . سواء للعالم أو لجـزء منـه، وبـنفس طريقـة الرسـم الـسابقة

  -:نأخذ المثال التالي
  -:مثال

 ليبــين  ،١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١    ارســم مــسقط سانــسون فالمــستيد بمقيــاس رســم 
، ) ًْ  غربــــــا٥٠ًْ  شــــــرقا إلــــــى ٥٠(ْ ١٠٠منطقــــــة تقــــــع يكــــــون امتــــــدادها الطــــــولي 

، ثم وقع عليه هـذا الجـزء )ًْ  جنوبا٤٠ًْ  شماال إلى ٤٠( ْ  ٨٠وامتدادها العرض 
  .من خريطة العالم

  :الحل 
  .سم٦٣.٧     =         = نق األرض  - ١
  

) ْ  ١٠٠(طـــولي  تحـــدد المـــسافات علـــى دوائـــر العـــرض حـــسب االتـــساع ال– ٢
  -:كالتالي

  ْ  ١٠٠× ) ْ ٣٦٠÷  ط نق ٢= ( االتساع الطولي على خط االستواء –أ 
  . سم١١١.١٧= ْ  ١٠٠× ) ْ ٣٦٠ ÷ ٦٣.٧× ط  × ٢                = ( 

١٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  



 

- ٣١٢ -

   ْ ١٠ االتساع الطولي على دائرة العرض –ب 

   ْ ١٠٠× ) ْ ٣٦٠ ÷ ْ ١٠ ط نق جتا ٢       = (

  . سم١٠٩.٤٩= ْ  ١٠٠× ) ْ ٣٦٠ ÷ ْ ١٠جتا  ×٦٣.٧× ط  × ٢= (       
   ْ ٢٠ االتساع الطولي على دائرة العرض - ج 

  . سم١٠٤.٤٦٥=ْ  ١٠٠× ) ْ ٣٦٠ ÷ ْ ٢٠ ط نق جتا ٢= (
   ْ ٣٠ االتساع الطولي على دائرة العرض -د 

  . سم٩٦.٢٧٧= = ْ  ١٠٠× ) ْ ٣٦٠ ÷ ْ ٣٠ ط نق جتا ٢= (
   ْ ٤٠عرض  االتساع الطولي على دائرة ال- هـ 

  . سم٨٥.١٦ = ١٠٠× ) ْ ٣٦٠ ÷ ْ ٤٠ ط نق جتا ٢= (
  -:بين دوائر العرض كالتالي) القوسية ( تحدد المسافة العرضية – ٣

  

                                            ط
  سم١١.١١٧= ٦٣.٧ ×       ×  ْْ ◌١٠= =ْ ١٠المسافة العرضية لكل 

                                        ١٨٠ ْ  
  -:خطوات الرسم

ً نرســـم خطـــا أفقيـــا فــــي وســـط الـــصفحة بطــــول – ١  ســـم، ليمثـــل خــــط ١١١.١٧ً
  .االستواء، ثم ننصفه بعالمة تدل على موضع خط الطول األوسط

ــــــسابق مــــــن الوســــــط بطــــــول          – ٢ ــــــى الخــــــط ال ً نرســــــم خطــــــا رأســــــيا متعامــــــدا عل ً ً
  .بهشمال خط االستواء، ومثلها جنو)  سم ١١.١١٧ × ٤(

 يقــسم خــط الطــول األوســط إلــى أربــع مــسافات شــمال خــط االســتواء، -:مالحظــة
ٕوالــى أربــع مــسافات أخــرى جنوبــه، ألن المــسافة بــين كــل دائرتــي عــرض تــساوي 

  . سم١١.١١٧



 

- ٣١٣ -

، وتكــون متعامــدة )حــسب المثــال( نرســم دوائــر العــرض بــالطول المحــسوب – ٣
ـــه ينـــصفها، مـــع مر ـــى أن ـــى خـــط الطـــول األوســـط، إضـــافة إل اعـــاة أنهـــا ترســـم عل

  .مستقيمة بالمسطرة
 تقـسم دوائــر العــرض إلـى األقــسام المطلوبــة حـسب درجــات خطــوط الطــول، – ٤

  .مع مراعاة أن عدد األقسام عليها متساوية ولكنها مختلفة في طول األقسام
 نرســــم خطــــوط الطــــول مــــارة مــــن األقــــسام الموجــــودة علــــى دوائــــر العــــرض – ٥

  .بالمسطرة المطاطية
وائـــر العـــرض وخطـــوط الطـــول حـــسب المطلـــوب، ثـــم تنقـــل تفاصـــيل  تـــرقم د– ٦

  .الخريطة على المسقط، وتستكمل من كتابة األسماء والبيانات المختلفة
  

  -:أمثلة للمساقط االتجاهية: ًرابعا
  -: بعض المساقط المركزية- ١
  -: المسقط المركزي القطبي– أ

األرض، ويكون تماس    أحد المساقط المنظورة، يكون مركز الضوء عند مركز 
ًواإلشعاع الناتج عنه متجهـا ) الشمالي أو الجنوبي ( اللوح المستوي عند القطب 

ـــنقط علـــى خطـــوط  ـــين ال نحـــو القطـــب، يعطـــي هـــذا المـــسقط أقـــصر المـــسافات ب
الطــول، ألنهــا تظهــر مــستقيمة، بــصورة أخــرى فــإن خطــوط الطــول التــي تظهــر 

ا دوائـــر العـــرض فتظهـــر مـــستقيمة تمثـــل دوائـــر عظمـــى علـــى ســـطح األرض، أمـــ
ًدائريــــة مركزهــــا واحــــد عنــــد القطــــب، ويكــــون هــــذا المــــسقط جيــــدا لرســــم النــــصف 

   ).١٠٩( الشمالي أو الجنوبي للكرة األرضية، شكل رقم 
  

           -:البيانات المطلوبة لرسم المسقط
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب– ١
  :ويحسب كالتالي) دائرة العرض( φφφφ نق- ٢



 

- ٣١٤ -

  φφφφنق ظتا  = φφφφ           نق

  .ٕالمسقط المركزي القطب واسقاطه :  )١٠٩( شكل رقم 
اإلسقاط ): أ -١٠٩(شكل رقم 

  .المركزي القطبي

  

هيكل خطوط الطول ودوائر ):ب -١٠٩(شكل رقم 
  .العرض للمسقط المركزي القطبي

  

  -:أدوات الرسم
  :  نحتاج لرسم المسقط إلى بعض األدوات البسيطة مثل

 فرجـار مـن النـوع الجيـد والممكـن تكبيــر برجلـه، بحيـث يمكـن اسـتخدامه مــع – ١
أقـــالم الرصـــاص، وأقـــالم التحبيـــر، ويفـــضل أن تكـــون مرفقـــة معـــه قطـــع إضـــافية 

  ..لزيادة برجله
 مـسطرة لقيــاس األطــوال الناتجــة مــن الحـل، وقــد نحتــاج إلــى مــساطر بطــول – ٢

  . سم ، أو أكثر٦٠ سم، أو ٥٠
  .أو تحبير أو خالفه أقالم رصاص، – ٣

  -:مثال



 

- ٣١٥ -

 ، ثـــم بـــين ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١   أرســـم مـــسقط مركـــزي قطبـــي بمقيـــاس رســـم 
ْ ، وذلـــــك للمنطقـــــة ٣٠ْ ، وخطـــــوط الطـــــول كـــــل ١٥عليـــــه دوائـــــر العـــــرض كـــــل 

  ْ ٣٠المحصورة بين القطب الشمالي ودائرة عرض 
  :الحل 

  

  .سم٦.٣٧     =         = نق األرض  - ١
  

ْ ، ١٥ائـــر العـــرض المختلفـــة علـــى أســـاس كـــل  تحـــسب أنـــصاف أقطـــار دو– ٢
  :ْ  ٨٥ْ  أو ٨٠ويفضل أن تحسب دائرة 

  . سم١.١٢٣= ْ ٨٠ ظتا ٦.٣٧ = φφφφنق ظتا = ْ◌ ٨٠ نق –أ 

  . سم١.٧٠٠= ْ ٧٥ ظتا ٦.٣٧= ْ ٧٥ نق –ب 

  . سم٣.٦٧٨= ْ◌ ٦٠ ظتا ٦.٣٧ = ْ ٦٠ نق –ج 

  . سم٦.٣٧= ْ ٤٥ ظتا ٦.٣٧ = ْ ٤٥ نق –د 

  . سم١١.٠٣٣= ْ ٣٠تا  ظ٦.٣٧= ْ◌ ٣٠ نق -هـ 
  -:طريقة الرسم

 نبــــدأ برســــم دوائــــر العــــرض مــــن مركــــز واحــــد، علــــى أن نبــــدأ بــــالكبيرة، ثــــم – ١
  .األصغر، وهكذا

ــــدائرة المركزيــــة الناتجــــة كــــل – ٢ ــــوب باســــتخدام ٣٠ نقــــسم ال ْ  أو حــــسب المطل
  .المنقلة، ثم نرسم خطوط الطول مارة بنقط التقسيم والقطب

  .الطول حسب المطلوب نرقم درجات العرض و– ٣
  . ننقل عليها تفاصيل المنطقة المطلوبة من العالم– ٤

   -:الطريقة التخطيطية لرسم المسقط

١٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
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  -:ً    يمكن إتباع الخطوات التالية لرسم المسقط تخطيطيا
  . سم، أو حسب مقياس الرسم المطلوب٦.٣٧ نرسم دائرة بنصف قطر – ١
ـــد القطـــب، ويجـــب أ– ٢ ـــدائرة عن ًن يكـــون متعامـــدا مـــع نـــصف  نرســـم ممـــاس ال

  .القطر للدائرة

  .الطريقة التخطيطية لرسم المسقط المركزي القطبي:  )١١٠( شكل رقم 

  
) ج، أ ، ب (ْ  ١٠ نحــدد الزوايــا العرضــية علــى محــيط الــدائرة، ولــتكن كــل – ٣

كمـــا فـــي الـــشكل،ثم نـــصل أنـــصاف األقطـــار التـــي تمـــر بهـــا حتـــى خـــط التمـــاس، 
  .َ، بَليكون موقعها ج، َأ 



 

- ٣١٧ -

َ نقـــيس بالمـــسطرة أنـــصاف أقطـــار دوائـــر العـــرض ، وهـــي ق ج ، ق َأ ، ق – ٤
مـن (َب، ثم نحدد فتحـة الفرجـار حـسب الطـول المحـدد، ونرسـم الـدوائر المركزيـة 

 ١١٠( ويوضـح الـشكل رقـم    . ، ونكمل خطوات الرسم كمـا سـبق)مركز واحد 
  .، مكونات الرسم التخطيطي للمسقط المركزي القطبي) 

  -:المسقط المركزي االستوائي -ب 
  ينــتج هــذا المــسقط مــن تمــاس لــوح الرســم لــسطح األرض عنــد خــط االســتواء، 
ويكون مركز اإلشعاع عند مركز األرض ، يـستخدم هـذا المـسقط لرسـم المنـاطق 

  .المحيطة بخط االستواء
  -:البيانات المطلوبة لرسم المسقط

  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب– ١
ـــى خطـــوط الطـــول األخـــرى، تحـــدد – ٢  المـــسافات مـــن خـــط الطـــول األوســـط إل

  -:كاآلتي
   λλλλنق ظا= المسافة من الطول خط األوسط إلى خط الطول المجاور

  φφφφ ظاλλλλنق قا=  المسافة من خط االستواء إلى دوائر العرض– ٣
عناصـــــــر اإلســـــــقاط المركـــــــزي االســـــــتوائي،  ) ١١١(   ويوضـــــــح الـــــــشكل رقـــــــم 

ط الطول األوسط وخطوط الطول األخرى، وبين خط االسـتواء والمسافات بين خ
  .ودوائر العرض األخرى

  .مكونات المسقط المركزي االستوائي:  )١١١( شكل رقم 
  .عناصر اإلسقاط المركزي االستوائي):  أ-١١١(شكل رقم 



 

- ٣١٨ -

  
  .المسافات في المسقط المركزي االستوائي):  ب-١١١(شكل رقم 

  
  
  

  -:مثال



 

- ٣١٩ -

 ، ثــم بــين ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١سقط مركــزي اســتوائي بمقيــاس رســم     ارســم مــ
  .ْ ١٠عليه درجات الطول والعرض كل 

  :الحل 
   سم١٠.٦١٦     =         = نق األرض  - ١
  

 تحـــــسب المـــــسافات بـــــين خـــــط الطـــــول األوســـــط وخطـــــوط الطـــــول األخـــــرى – ٢
  -:كالتالي

             ْ                ١٠مـــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــول األوســـــــــــــــــــــط إلـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــط طـــــــــــــــــــــول ) ْ λλλλ١٠ (–أ 

   سم١.٨٧١=ْ◌ ١٠ظا١٠.٦١٦=ْ◌ ١٠نق ظا= 

  . سم٣.٨٦٣= ْ  ٢٠ظا١٠.٦١٦) = ْ λλλλ٢٠(-ب 

  . سم٦.١٢٩= ْ  ٣٠ظا١٠.٦١٦) = ْ◌ λλλλ٣٠(-ج 

  . سم٨.٩٠٧= ْ  ٤٠ظا١٠.٦١٦) = ْ◌ λλλλ٤٠(- -د 

  . سم١٢.٦٥٠= ْ  ٥٠ظا١٠.٦١٦) = ْ λλλλ٥٠(-هـ 
لحساب علـى كـل  تحسب المسافات بين دوائر العرض وخط االستواء، يتم ا– ٣

خط طول لوحده، إذ أن المـسافات تختلـف مـن خـط طـول إلـى آخـر، وبالتـالي ال 
  -:تظهر دوائر العرض مستقيمة، بل تظهر في صورة أقواس

 المسافات من االستواء إلى دوائر العرض األخرى على خط الطول األوسـط  –أ 
)٠ ْ:(-  

لمــسافات علـى خــط تتماثـل المـسافات علــى خـط االسـتواء بــين خطـوط الطـول، وا
( الطول األوسط بين دوائر العرض، ذلك ألن خط الطـول األوسـط يأخـذ        

١٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
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، وبالتــالي تكــون المــسافات بــين دوائــر العــرض )١= ْ  ٠قــا ( ، وعليــه فــإن)ْ  ٠
  -:كالتالي) ْ  ٠(على خط الطول األوسط 

 *–) φφφφنق قا= ْ ١٠من خط االستواء إلى دائرة عرض ) ْ ١٠λλλλ١٠ ظا ْ  

   سم١.٨٧١=ْ ١٠ظا×ْ◌  ٠قا  × ١٠.٦١٦       =     

 *-)φφφφسم٣.٨٦٣= ْ  ٢٠ظا١٠.٦١٦) = ْ ٢٠ .  

 *-)φφφφسم٦.١٢٩= ْ  ٣٠ظا١٠.٦١٦) = ْ ٣٠ .  

 *-)φφφφسم٨.٩٠٧= ْ  ٤٠ظا١٠.٦١٦) = ْ ٤٠ .  

 *-)φφφφسم١٢.٦٥٠= ْ  ٥٠ظا١٠.٦١٦) = ْ ٥٠ .  
تواء مــن قــا هــي عكـس جتــا ، ثـم الحــظ أنهــا نفـس المــسافات علــى خـط االســ -:مالحظـة

  .الطول األوسط إلى خطوط الطول األخرى
 المسافات من خط االستواء إلـى دوائـر العـرض علـى خـط           طـول -ب 

)١٠ ْ:(-  

 *–) φφφφنق قا= ْ ١٠من خط االستواء إلى دائرة عرض ) ْ◌ ١٠λ ١٠ْ  ظا١٠ ْ  

   سم١.٩٠٠=ْ ١٠ظا×ْ  ١٠ λλλλقا × ١٠.٦١٦              =

 *-)φφφφاق× ١٠.٦١٦) = ْ◌ ٢٠λλλλ سم٣.٩٢٣= ْ  ٢٠ظا×ْ  ١٠ .  

 *-)φφφφقا ×١٠.٦١٦) = ْ ٣٠λλλλ سم٦.٢٢٣= ْ  ٣٠ظا×ْ  ١٠ .  

 *-)φφφφقا ×١٠.٦١٦) = ْ◌ ٤٠λλλλ سم٩.٠٤٥= ْ  ٤٠ظا×ْ  ١٠ .  

 *-)φφφφقا ١٠.٦١٦) = ْ ٥٠λλλλ سم١٢.٨٤٧= ْ  ٥٠ظا××ْ  ١٠ .  
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 المسافات من خط االستواء إلى دوائر العرض علـى خـط            طـول  -ج 
)٢٠ ْ:(-  

* –) φφφφنق قا= ْ ١٠من خط االستواء إلى دائرة عرض ) ْ ١٠λ ١٠ْ  ظا٢٠ ْ  

   سم١.٩٩٢=ْ ١٠ظا ×ْ ٢٠ λλλλقا × ١٠.٦١٦             =

 *-)φφφφقا× ١٠.٦١٦) = ْ◌ ٢٠λλλλ سم٤.١١٢ = ْ ٢٠ظا ×ْ ٢٠ .  

 *-)φφφφقا ×١٠.٦١٦) = ْ ٣٠λλλλ سم٦.٥٢٢= ْ  ٣٠ظا ×ْ ٢٠ .  

 *-)φφφφقا ×١٠.٦١٦) = ْ ٤٠λλλλ سم٩.٤٧٩ = ْ ٤٠ظا ×ْ ٢٠ .  

 *-)φφφφقا ١٠.٦١٦) = ْ ٥٠λλλλ سم١٣.٤٦٤= ْ  ٥٠ظا ××ْ ٢٠ .  
  -):ْ ٣٠( المسافات من خط االستواء إلى دوائر العرض على خط طول  -د 

 *–) φφφφنق قا= ْ ١٠من خط االستواء إلى دائرة عرض ) ْ ١٠λ ١٠ْ  ظا٣٠ ْ  

   سم٢.١٦١=ْ◌ ١٠ظا ×ْ ٣٠ λλλλقا × ١٠.٦١٦            =

 *-)φφφφقا× ١٠.٦١٦) = ْ◌ ٢٠λλλλ سم٤.٤٦٢= ْ  ٢٠ظا ×ْ ٣٠ .  

 *-)φφφφقا ×١٠.٦١٦) = ْ◌ ٣٠λλλλ سم٧.٠٧٧= ْ  ٣٠ظا ×ْ ٣٠ .  

 *-)φφφφقا ×١٠.٦١٦) = ْ◌ ٤٠λλλλ سم١٠.٢٨٥ = ْ ٤٠ظا ×ْ ٣٠ .  

 *-)φφφφقا ١٠.٦١٦) = ْ◌ ٥٠λλλλ سم١٤.٦٠٩= ْ  ٥٠ظا ××ْ ٣٠ .  
  -:مالحظات

ثنــاء  يستحـسن وضـع النتــائج الـسابقة فـي جــدول مـستقل حتـى يــسهل تتبعهـا أ–أ 
  .القياس والرسم
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 يستمر حساب المسافات حتى االمتداد الطـولي المحـدد للمـسقط، فـإذا كـان –ب 
ْ  ، ٤٠ْ ، فإنـه تحـسب المـسافات علـى خطـوط الطـول ٧٠االمتداد الطولي حتى 

٧٠ْ  ، ٦٠ْ  ، ٥٠ ْ.  
 تقـــاس المـــسافات علـــى الجـــانبين مـــن خـــط الطـــول األوســـط، ونحـــو الـــشمال –ج 

  .تواءوالجنوب من خط االس
 ترســـم خطـــوط الطـــول مـــستقيمة بالمـــسطرة، فـــي حـــين ترســـم دوائـــر العـــرض –د 

  .بالمسطرة المطاطية
  -:Orthographic Projectionsأمثلة للمساقط األورثوجرافية  - ٢

ً المسقط باألورثوجرافي إذا كان مركز اإلسقاط بعيـدا جـدا عـن األرض،    يعرف ً
 وفــي هــذا اإلســقاط إذا كانــت مثــل ذلــك ســقوط اإلشــعاع الشمــسي علــى األرض،

عموديــة علــى خــط اإلســقاط ، فهــي تــسقط دائــرة علــى ) عــرض أو طــول (الــدائرة 
اللوح المستوي، أمـا إذا كانـت موازيـة لخـط اإلسـقاط، فهـي تـسقط فـي صـورة خـط 
مــستقيم، أمــا إذا كانــت بــين االثنــين، فتظهــر بيــضاوية علــى لــوح اإلســقاط، وفــي 

الم فقــط، ويحــدد هــذا النــصف حــسب مركــز مثــل هــذه المــساقط يظهــر نــصف العــ
 ) ١١٢( هـــــذا، ويبـــــين الـــــشكل رقـــــم        . اللـــــوح المـــــستوي، واتجـــــاه اإلســـــقاط

  .حاالت اإلسقاط في المساقط األورثوجرافية
  -: المسقط األورثوجرافي القطبي– أ

ًعند القطب، ويكون مـستواها متعامـدا ) اللوح المستوي(    يكون مركز الخريطة 
ـــساقط عليهـــا مـــن بعيـــد وموازيـــا للمحـــور مـــع المحـــور  ًالقطبـــي، ومـــع اإلشـــعاع ال

و تظهــر فيــه خطــوط الطــول مــستقيمة، وتحقــق شــرط أقــرب المــسافات، . القطبــي
وتكون الزوايا بين خطوط الطول عند القطب في المسقط مساوية لنظيراتها على 
 األرض، كما يساوي طول دوائر العرض الطول الحقيقي لها، ويكون فيه نـصف

  .ًقطر دائرة االستواء مساويا لنصف قطر األرض
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  .حاالت اإلسقاط األورثوجرافية ): ١١٢( شكل رقم 
  .اإلسقاط االورثوجرافي القطبي):  أ-١١٢(شكل رقم 

  
  .اإلسقاط االورثوجرافي االستوائي):  ب-١١٢(شكل رقم 
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  .اإلسقاط االورثوجرافي المنحرف):  ج-١١٢( شكل رقم 
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  .مخطط المسقط االورثوجرافي القطبي:  )١١٣( قم شكل ر
مسقط قطبي ): أ-١١٣(شكل رقم 

  .اورثوجرافي للقطب الشمالي

  

مسقط استوائي ):  ب-١١٣(شكل رقم 
  .اورثوجرافي

  
يظهـــر المـــسقط النـــاتج فـــي صـــورة دوائـــر مركزهـــا واحـــد عنـــد القطـــب، وتقطعهـــا 

،  ) ١١٣( كل رقــــم خطــــوط الطــــول المــــستقيمة والمــــارة مــــن القطــــب ،انظــــر شــــ
  .يستخدم هذا المسقط لتمثيل النصف الشمالي أو الجنوب لألرض

  -:البيانات المطلوبة لرسم المسقط
  . نق لألرض حسب مقياس الرسم المطلوب– ١
  φφφφنق جتا= φφφφنق:  ويحسب كاآلتيφφφφنق - ٢

  -:مثال
 سـم، ثـم بـين ١٠    ارسـم مـسقط اورثـوجرافي قطبـي لكـرة أرضـية نـصف قطرهـا 

  .ْ ٣٠ْ ، وخطوط الطول كل ١٠وائر العرض كل عليه د
  -:الحل
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ـــى تحويلـــه ) نـــق ( نـــصف قطـــر األرض – ١ ـــاج إل ًمحـــسوب ســـلفا لـــذلك ال نحت
  .بمقياس رسم

  : تحسب أنصاف أقطار دوائر العرض المختلفة كاآلتي– ٢

  . سم٢.٥٨٨= ْ ٧٥جتا  ×١٠= ْ◌ ٧٥نق جتا  = φφφφنق جتا= ْ ٧٥ نق –أ 

  . سم٥.٠٠٠= ْ◌ ٦٠جتا  ×١٠= ْ◌ ٦٠نق  -ب 

  . سم٧.٠٧١= ْ◌ ٤٥جتا  ×١٠= ْ ٤٥نق  -ج 

  . سم٨.٦٦٠= ْ ٣٠جتا  ×١٠= ْ ٣٠نق  -د 

  . سم٩.٦٥٩= ْ◌ ١٥جتا  ×١٠= ْ◌ ١٥نق  -هـ 

  . سم١٠.٠٠٠= ْ◌ ٠جتا  ×١٠= ْ ٠نق  -و 
  
  
  -: المسقط األورثوجرافي االستوائي– ب

ًمـــدا علـــى عنـــد خـــط االســـتواء، ومتعا) الخريطـــة(  يكـــون مركـــز اللـــوح المـــستوي 
ًمـستوى االســتواء، ومتعامــدا أيـضا علــى اإلشــعاع الــساقط عليـه مــن بعيــد، تظهــر  ً
دوائر العرض على شكل خطوط مستقيمة تتقـارب المـسافات بينهـا نحـو القطـب، 

  ).على شكل قطع ناقص(وتظهر خطوط الطول منحنية 
  -:البيانات المطلوبة لرسم المسقط

  .ب نق لألرض حسب مقياس الرسم المطلو- ١
  .φφφφنق جا=  المسافة بين دوائر العرض على خط الطول األوسط– ٢
  .ً أيضاφφφφنق جا = المسافة بين خطوط الطول على خط االستواء– ٣
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 المسافة مـن خـط الطـول األوسـط علـى دوائـر العـرض إلـى خطـوط الطـول، – ٤
  -:وتحسب كاآلتي

  .اإلسقاط االورثوجرافي االستوائي:  )١١٤( شكل رقم 
المسافات على ):  أ-١١٤(شكل رقم 

  . االستوائييالمسقط االورثوجراف

  

مخطط للمسقط ):  ب-١١٤(شكل رقم 
  .االورثوجرافي االستوائي

  
    

  .نصف العالم على المسقط االورثوجرافي االستوائي ): ١١٥( شكل رقم 
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  φφφφ جتاλλλλنق جا= المسافة 

رافي االســتوائي، مــسافات المــسقط االورثــوج ) ١١٤(   هــذا، ويبــين الــشكل رقــم 
نــصف العــالم علــى المــسقط  ) ١١٥( وهيكلــه الجغرافــي، كمــا يبــين الــشكل رقــم 

  .االورثوجرافي االستوائي
  -:مثال

 ســم، ثــم بــين ١٠ارســم مــسقط أورثــوجرافي اســتوائي لكــرة أرضــية نــصف قطرهــا 
  .ْ ، ثم وقع عليه نصف العالم١٥عليه درجات العرض والطول كل 

  -:الحل
  . سم١٠= جود  نق لألرض مو– ١
 تحدد المسافات على خط الطول األوسط بين دوائر العرض وخط االستواء – ٢

  -:كالتالي
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ــــى العــــرض -*  ــــق جــــا= ْ ١٥ المــــسافة مــــن االســــتواء إل ْ        ١٥ جــــا ١٠.= φφφφن
   سم٢.٥٨٨= 

  . سم٥.٠٠٠= ْ ٣٠ جا ١٠= ْ ٣٠المسافة من االستواء إلى العرض  -* 

   . سم٧.٠٧١ = ْ◌ ٤٥ جا ١٠= ْ ٤٥ العرض  المسافة من االستواء إلى- *

    . سم٨.٦٦٠ = ْ ٦٠ جا ١٠= ْ ٦٠المسافة من االستواء إلى العرض  -* 

  . سم٩.٦٥٩ = ْ ٧٥ جا ١٠= ْ ٧٥المسافة من االستواء إلى العرض  -* 

 تحــــدد المــــسافات علــــى خــــط االســــتواء بــــين خطــــوط الطــــول وخــــط الطــــول – ٣
  -:األوسط كالتالي

  φφφφنق جا= المسافة 
 تحـــدد المـــسافات علـــى دوائـــر العـــرض بـــين خـــط الطـــول األوســـط وخطـــوط – ٤

  :الطول األخرى، ويعامل كل خط طول لوحده
  :ْ ١٥ْ  لدوائر العرض كل ١٥ المسافات على خط طول –أ 

 φφφφنـق جـا= االسـتواءْ  علـى خـط ١٥ المسافة من الطول األوسط إلى طـول -* 

   سم ٢.٥٨٨=ْ◌ ١٥ جا١٠=
=            ْ ١٥ْ  على عرض ١٥ل األوسط إلى طول  المسافة من الطو-* 

  φφφφ جتاλλλλنق جا

  . سم٢.٥٠٠= ْ ١٥جتا ×ْ◌ ١٥جا  × ١٠  = 
        ْ ٣٠ْ  علــــــــى عــــــــرض ١٥ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم٢.٢٤١=ْ ٣٠جتا ×ْ ١٥جا  × ١٠=
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        ْ ٤٥ْ  علــــــــى عــــــــرض ١٥ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم١.٨٣٠=ْ ٤٥جتا ×ْ◌ ١٥ جا  ×١٠=
        ْ ٦٠ْ  علــــــــى عــــــــرض ١٥ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم١.٢٩٤=ْ ٦٠جتا ×ْ◌ ١٥جا  × ١٠=
        ْ ٧٥ْ  علــــــــى عــــــــرض ١٥ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم٠.٦٧٠=ْ ٧٥جتا ×ْ ١٥جا  × ١٠=
  :ْ ١٥ض كل ْ  لدوائر العر٣٠ المسافات على خط طول –ب 
          ْ  علــــــى خــــــط االســــــتواءْ ٣٠ المــــــسافة مــــــن الطــــــول األوســــــط إلــــــى طــــــول -* 

   سم ٥.٠٠٠=ْ ٣٠ جا١٠ =φφφφنق جا= 
=           ْ ١٥ْ  علـى عـرض ٣٠ المسافة من الطول األوسط إلـى طـول -* 

  φφφφ جتاλλλλنق جا

  . سم٤.٨٣٠= ْ◌ ١٥جتا ×ْ◌ ٣٠جا  × ١٠= 
        ْ ٣٠ْ  علــــــــى عــــــــرض ٣٠  المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول-* 

  . سم٤.٣٣٠=ْ ٣٠جتا ×ْ ٣٠جا  × ١٠=
 ١٠=      ْ  ٤٥ْ  علـى عـرض ٣٠ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

  . سم٣.٥٣٦=ْ ٤٥جتا ×ْ◌ ٣٠جا × 
 ١٠=       ْ ٦٠ْ  علـى عـرض ٣٠ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

  . سم٢.٥٠٠=ْ ٦٠جتا ×ْ ٣٠جا × 
 ١٠=       ْ ٧٥ْ  علـى عـرض ٣٠ من الطول األوسط إلى طول  المسافة-* 

  . سم١.٢٩٤=ْ ٧٥جتا ×ْ ٣٠جا × 



 

- ٣٣١ -

  :ْ ١٥ْ  لدوائر العرض كل ٤٥ المسافات على خط طول –ج 
=          ْ  على خط االستواءْ ٤٥ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

   سم ٧.٠٧١=ْ ٤٥ جا١٠ =φφφφنق جا
=           ْ ١٥ْ  علـى عـرض ٤٥ط إلـى طـول  المسافة من الطول األوس-* 

  φφφφ جتاλλλλنق جا
  . سم٦.٨٣٠= ْ ١٥جتا ×ْ ٤٥جا  × ١٠= 
 ١٠=       ْ ٣٠ْ  علـى عـرض ٤٥ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

  . سم٦.١٢٤=ْ◌ ٣٠جتا ×ْ ٤٥جا × 
        ْ ٤٥ْ  علــــــــى عــــــــرض ٤٥ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم٥.٠٠٠=ْ ٤٥ا جت×ْ ٤٥جا  × ١٠=
 ١٠=       ْ ٦٠ْ  علـى عـرض ٤٥ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

  . سم٣.٥٣٦=ْ ٦٠جتا ×ْ◌ ٤٥جا × 
 ١٠=       ْ ٧٥ْ  علـى عـرض ٤٥ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

  . سم١.٨٣٠=ْ ٧٥جتا ×ْ ٤٥جا × 
  :ْ ١٥ْ  لدوائر العرض كل ٦٠ المسافات على خط طول –ج 
 φφφφنـق جـا= االسـتواءْ  علـى خـط ٦٠ المسافة من الطول األوسط إلى طـول -* 

   سم ٨.٦٦٠=ْ◌ ٦٠ جا١٠=
نـــق =    ْ ١٥ْ  علـــى عـــرض ٦٠ المـــسافة مـــن الطـــول األوســـط إلـــى طـــول -* 
  φφφφ جتاλλλλجا

  . سم٨.٣٦٥= ْ ١٥جتا ×ْ ٦٠جا  × ١٠  = 



 

- ٣٣٢ -

        ْ ٣٠ْ  علــــــــى عــــــــرض ٦٠ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم٧.٥٠٠=ْ◌ ٣٠جتا ×ْ ٦٠جا ×  ١٠=
        ْ ٤٥ْ  علــــــــى عــــــــرض ٦٠ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم٦.١٢٤=ْ ٤٥جتا ×ْ ٦٠جا  × ١٠=
 ١٠=       ْ ٦٠ْ  علـى عـرض ٦٠ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

  . سم٤.٣٣٠=ْ ٦٠جتا ×ْ ٦٠جا × 
 ١٠=       ْ ٧٥ علـى عـرض ْ ٦٠ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

  . سم٢.٢٤١=ْ ٧٥جتا ×ْ ٦٠جا × 
  :ْ ١٥ْ  لدوائر العرض كل ٧٥ المسافات على خط طول –د 
=          ْ  على خط االستواءْ ٧٥ المسافة من الطول األوسط إلى طول -* 

   سم ٩.٦٥٩=ْ◌ ٧٥ جا١٠ =φφφφنق جا
=           ْ ١٥ْ  علـى عـرض ٧٥ المسافة من الطول األوسط إلـى طـول -* 

  φφφφ جتاλλλλنق جا

  . سم٩.٣٣٠= ْ ١٥جتا ×ْ ٧٥جا  × ١٠= 
        ْ ٣٠ْ  علــــــــى عــــــــرض ٧٥ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم٨.٣٦٥=ْ ٣٠جتا ×ْ ٧٥جا  × ١٠=
        ْ ٤٥ْ  علــــــــى عــــــــرض ٧٥ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم٦.٨٣٠=ْ ٤٥جتا ×ْ◌ ٧٥جا  × ١٠=
 ١٠=       ْ ٦٠ْ  علـى عـرض ٧٥ من الطول األوسط إلى طول  المسافة-* 

  . سم٤.٨٢٩=ْ ٦٠جتا ×ْ ٧٥جا × 



 

- ٣٣٣ -

        ْ ٧٥ْ  علــــــــى عــــــــرض ٧٥ المــــــــسافة مــــــــن الطــــــــول األوســــــــط إلــــــــى طــــــــول -* 

  . سم٢.٥٠٠=ْ ٧٥جتا ×ْ ٧٥جا  × ١٠=
  
  -:Stereographic Projection أمثلة للمساقط االستريوجرافية - ٣
ستريوجرافية إذا كان مركز اإلسقاط عنـد نقطـة علـى سـطح  تعرف المساقط باال 

تعــرف . األرض، ومركــز الخريطــة عنــد نقطــة علــى الناحيــة األخــرى مــن الــسطح
هــذه المــساقط بالمــساقط المجــسمة، ترســم لبيــان نــصف العــالم، تختلــف التــسميات 

هــذا ويوضــح . فيــه بــاختالف موقــع مركــز اإلشــعاع، وموقــع ممــاس لــوح اإلســقاط
كمـا يوضـح . حـاالت اإلسـقاط فـي المـساقط االسـتريوجرافية ) ١١٦ ( الشكل رقم
  .المسقطين االستريوجرافي القطبي واالستوائي ) ١١٧( شكل رقم 

  .حاالت اإلسقاط االستريوجرافية ): ١١٦( شكل رقم 
  .اإلسقاط االستريوجرافي القطبي):  أ-١١٦(شكل رقم 



 

- ٣٣٤ -

  
  .ي االستوائياإلسقاط االستيريوجراف):  ب -١١٦(شكل رقم 



 

- ٣٣٥ -

   
  .اإلسقاط االستيريوجرافي المنحرف):  ج-١١٦(شكل رقم 

  
  .بعض أنواع المساقط االستريوجرافية ) ١١٧( شكل رقم 



 

- ٣٣٦ -

  .المسقط االستريوجرافي القطبي):  أ-١١٧(شكل رقم 

  
  .المسقط االستريوجرافي االستوائي):  ب-١١٧(شكل رقم 

  
  -: المسقط االستريوجرافي القطبي– أ



 

- ٣٣٧ -

اللــوح (عنــد أحــد القطبــين، ويكــون مركــز الخريطــة  اإلســقاط  مركــزيكــون فيــه    
ًعنـــد القطــــب اآلخـــر، بمعنــــي أن يكـــون لـــوح اإلســــقاط متعامـــدا علــــى ) المـــستوي

 ويكـــون ً مـــثال أي يكـــون مركـــز اإلســـقاط عنـــد القطـــب الجنـــوبيالمحـــور القطبـــي،
ساوى فيـــه ، أي تتـــمركـــز الخريطـــة عنـــد القطـــب الـــشمالي، وهـــو مـــسقط تـــشابهي

الزوايـــا بــــين المـــسقط وســــطح األرض الســــيما عنـــد المركــــز، لـــذلك يــــستخدم فــــي 
، تظهـــر فيـــه دوائـــر العـــرض فـــي المالحـــة أو األغـــراض المـــساحية حـــول القطـــب

 خطـوط الطـول مـستقيمة مـارة بـنقط التقــسيم م ترســثـمصـورة دوائـر مركزهـا واحـد، 
نــصف األرض علــى دوائــر العــرض ومركــز الخريطــة، ويرســم فــي هــذا المــسقط 

  .المحيط بمركز الخريطة
  :المسقطالبيانات المطلوبة لرسم 

ً، يرســم هــذا المــسقط بنــاء حــسب مقيــاس رســم الخريطــة ) لــألرض(نــق  - ١
 نــــق، لـــذلك عنــــد عمـــل الحــــسابات يجــــب ٢= علـــى أن نــــق لـــدائرة االســــتواء 

  .٢حساب قيمة نق لألرض ثم  يضرب في 
  

   نق ٢ = φφφφنق - ٢
  

  :مثال 
، مــع ١٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ط اســتربوجرافي قطبــي بمقيــاس رســم ارســم مــسق    

 ثــــم ارســــم عليــــه  .ْْ ◌٣٠، وخطــــوط الطــــول كــــل ْ ١٥رســــم دوائــــر العــــرض كــــل 
  .ًْ  شماال٣٠المنطقة الواقعة داخل دائرة عرض 

  :الحل
  سم٥.٠٩٦=                   =  نق لألرض  - ١
  

  .  سم١٠.١٩٢ = ٢ × ٥.٠٩٦) =المستخدمة في الرسم( نق ٢

 φ-  ْْ ◌٩٠(ظا 
(  

١٠٠ ٠٠٠ × ٦٣٧٠  
١٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  



 

- ٣٣٨ -

  -:أنصاف أقطار دوائر العرض المطلوبة  - ٢
  .نقطة تمثل مركز دوائر العرض  = ْ◌ ٩٠نق –أ 
  

               × ١٠.١٩٢                      =×  نق ٢ = ْ◌ ٧٥نق  -ب 
    .سم ١.٣٦٥= 
     

               × ١٠.١٩٢                      =×  نق ٢ = ْ ٦٠نق  -ج 
       .سم ٢.٧٣٠= 

  

               × ١٠.١٩٢                      =×  نق ٢ = ْ ٤٥نق  - ج
       .سم ٤.٢٢٢= 

  

               × ١٠.١٩٢                      =×  نق ٢ = ْ◌ ٣٠نق  -ج 
       .سم ٨.٨٢٧= 

، ثم ترسم خطوط الطول مستقيمة مارة بنقـاط ْْ ◌٣٠تقسم دوائر العرض كل     
تــرقم بعــد ذلــك دوائــر العــرض وخطــوط الطــول ثــم تنقــل ئر ، الــدواالتقــسيم ومركــز 

  .تفاصيل األرض على المسقط
  -: المسقط االستريوجرافي االستوائي– ب

   يكــون مركــز اإلســقاط عنــد خــط االســتواء، ويكــون مركــز الخريطــة عنــد خــط 
ًاالستواء على الناحية األخرى،أي يكون اللوح المستوي متماسا مع خط االستواء 

ًا على مستوى االستواء، وفي هذا المـسقط تظهـر خطـوط الطـول ودوائـر ومتعامد
العــرض فـــي صــورة أقـــواس لــدوائر تقـــع مراكزهــا خـــارج الــدائرة المحـــددة للمـــسقط، 

  .وعلى امتداد خط االستواء، والمحور القطبي

  )ْ ٧٥ – ْ ٩٠(ظا 
٢  

  ْ ١٥ظا 
٢  

  ) ْ ٦٠ – ْ ٩٠(ظا 
٢  

  ْْ ◌٣٠ظا 
٢  

  )ْ ٤٥ – ْ ٩٠(ظا 
٢  

  ْْ ◌٤٥ظا 
٢  

  )ْ ٣٠ – ْ ٩٠(ظا 
٢  

ظا 
٦٠◌ ْْ  



 

- ٣٣٩ -

 ٢=  نق على الخريطة في هذا المسقط يكون -:الطريقة البيانية لرسم المسقط
  نق لألرض

  -:نتبع الخطوات اآلتية) الطريقة األسهل(ًمسقط بيانيا  لرسم ال
  -: خطوات رسم خطوط الطول–ًأوال 

 دائرة المسقط من جهة الشرق لرسم خطوط الطـول ج نمد خط االستواء خار– ١
جهــة الغــرب، وبعــد االنتهــاء مــن رســمها نمــده جهــة الغــرب لرســم خطــوط الطــول 

  .جهة الشرق
ْ ، فإننا نحتـاج إلـى الـدرجات ٣٠لطول كل  إذا كان المطلوب رسم خطوط ا– ٢

ـــة  القـــوس المحـــدد لـــدائرة (ْ ٩٠ْ  ، ٦٠ْ  ، ٣٠، )خـــط الطـــول األوســـط(ْ ٠الطولي
ً، وبناء عليه نقيس هذه الدرجات بحيـث يكـون مركـز منقلـة القيـاس عنـد )المسقط

ًالقطــب الــشمالي مــثال وخــط صــفرها ينطبــق مــع خــط الطــول األوســط، ثــم نحــدد 
  .ى خط االستواء أو امتدادهقيمتها بنقاط عل

والنقـــاط التـــي حـــددت علـــى خـــط ) مركـــز المنقلـــة( نـــصل بـــين نقطـــة القطـــب – ٣
االســـتواء أو امتـــداده، لتكـــون الخطـــوط الناتجـــة أنـــصاف أقطـــار للـــدوائر المحـــددة 

، وفي الشكل التالي فإن أنصاف أقطار هذه الدوائر هـي .ألقواس خطوط الطول
   ).١١٨( ل رقم انظر شك. ش.  ق– ٢ش ، م.  ق-١م
 نفــتح الفرجــار فتحــة تعــادل أنــصاف األقطــار الناتجــة، ثــم نــضع ســنه علــى – ٤

  .مركز الدائرة، ويرسم قوس خط الطول بحيث يمر من القطبين
ً   بعد االنتهـاء مـن رسـم خطـوط الطـول فـي الجانـب الغربـي مـثال، تعـاد العمليـة 

  .ر الدوائر الناتجةمرة أخرى على الجانب الشرقي، وبنفس أطوال أنصاف أقطا
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تحديد أنصاف دوائر خطوط الطول في المسقط االستريوجرافي  ): ١١٨( شكل رقم 
  االستوائي

  
  

  -:دوائر العرض خطوات رسم – ًثانيا
ً نمد المحور القطبي إما شماال أو جنوبا لنحدد عليه مراكـز دوائـر العـرض، – ١ ً

  ).ً أو جنوباًشماال(تكرر العملية مرة أخرى على الجانب اآلخر 
ًْ  مــثال، فــإن دوائــر العــرض ٣٠ إذا كــان المطلــوب رســم دوائــر العــرض كــل – ٢

نقطــة (ْ  ٩٠ْ  ، ٦٠ْ  ، ٣٠، )ًخــط االســتواء ويظهــر مــستقيما(ْ  ٠المطلوبـة هــي 
، وخـــط )مركـــز المنقلـــة(، فإننـــا نقـــيس زوايـــا مركزهـــا عنـــد مركـــز األرض)القطـــب
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ط على محيط دائرة المسقط لدرجات صفر المنقلة مع خط االستواء، ثم نحدد نقا
  .العرض

 نــــصل أنــــصاف أقطــــار األرض بــــين مركــــز األرض والنقــــاط علــــى محــــيط – ٣
يصنع زاوية قائمة بين نـصف قطـر األرض عنـد (الدائرة، ثم نرسم مماس الدائرة 

، وفــــي الــــشكل التــــالي يكــــون أ ب )درجــــة العــــرض والمحــــور القطبــــي أو امتــــداده
  .ً شماالْ ٣٠نصف قطر لدائرة العرض 

كيفية رسم دوائر العرض في المسقط االستريوجرافي :  )١١٩( شكل رقم 
  االستوائي
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 بعـد االنتهــاء مــن دوائــر العــرض فــي النــصف الــشمالي ، نكــرر العمليــة مــرة – ٤
كيفيـة تحديـد  ) ١١٩( ويوضح الرسم في شكل رقم . أخرى جنوب خط االستواء

  .ريوجرافي االستوائيمراكز دوائر العرض قي المسقط االست
ــــى األحــــرف الالتينيــــة المــــستخدمة فــــي مــــساقط  ًوأخيــــرا، ومــــن بــــاب التعــــرف عل

   ).٤١( الخرائط، والتذكير بها، نجملها بأسمائها في جدول رقم 
  . األحرف الالتينية وأسماؤها ):٤١(  رقم جدول

Name Capital Letter Small Letter 
alpha  Α  α  
beta Β  β  

gamma Γ  γ  
delta ∆  δ  

epsilon Ε  ε  
zeta Ζ  ζ  
eta Η  η  

theta Θ  θ  
iota Ι  ι  

kappa Κ  κ  
lambda Λ  λ  

mu Μ  µ  
nu  Ν  ν  
xi Ξ  ξ  

omicron Ο  ο  
pi Π  π  

rho Ρ  ρ  
sigma Σ  σ  

tau Τ  τ  
upsilon Υ  υ  

phi Φ  φ  
chi Χ  χ  
psi Ψ  ψ  

omega Ω  ω  
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  تمــاريـن
   ):١( تمرين رقم 

سيط للنصف الشمالي من الكـرة األرضـية بمقيـاس رسـم  ارسم مسقط مخروطي ب
ْ  ٥٠ ، بحيـــث يكـــون فيـــه العـــرض الرئيـــسي دائـــرة العـــرض ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١

ْ ، ثـم وقـع ١٥ْ ، وخطوط الطول كـل ١٠ًشماال، ثم بين عليه دوائر العرض كل 
  .عليه خريطة العالم شمال خط االستواء

   ):٢( تمرين رقم 
، بحيـــث يكـــون ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١اس رســـم ارســـم مـــسقط مخروطـــي بـــسيط بمقيـــ

ًْ  شـرقا، بـين عليـه ٣٠ًْ  شـماال ، وخـط الطـول األوسـط ٦٠العرض الرئيـسي فيـه 
ْ  ، ثــم وقــع عليــه مــا تــستطيع توقيعــه مــن قــارة ٢درجــات العــرض والطــول بواقــع 

  .أوروبا
   ):٣( تمرين رقم 

 ، علــــى أن ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســــم مــــسقط متعــــدد المخــــاريط بمقيــــاس رســــم 
ًْ  غربا، وبين عليـه ١٠٠ْ ، وخط الطول األوسط ٢٠٠كون االتساع الطولي له ي

ْ ، ثم وقـع عليـه قـارة أمريكـا ١٥ْ ، وخطوط الطول كل ١٠درجات العرض بواقع 
  .الشمالية والوسطى

   ):٤( تمرين رقم 
بحجــم لوحــات  (٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســم مــسقط متعــدد المخــاريط بمقيــاس رســم 

ه خـط جـرينتش خـط الطـول األوسـط، ويكـون فيـه أدنـى ، بحيث يكـون فيـ)الحائط
ْ ، ثــم وقـع عليــه ٥ًْ  شـماال، وبــين عليـه درجـات العــرض والطـول كـل ٤٠عـرض 

  .الجزر البريطانية
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   ):٥( تمرين رقم 
  ١، بمقيـاس رسـم            )ألبـرز(ارسم مسقط مخروطـي متـساوي المـساحات 

ْ ، على أن يكون االتساع ٦٠ْ  ، ٣٠ ،و بالعرضين الرئيسين ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠: 
ًْ  شـرقا، وبـين عليـه دوائـر العــرض ٩٠ْ ، وخـط الطـول األوســط ١٨٠الطـولي لـه 

ْ ، ثـــم وقـــع عليـــه المنطقـــة الواقعـــة علـــى جـــانبي هـــذا ١٠وخطـــوط الطـــول بواقـــع 
  .الطول شمال خط االستواء

   ):٦( تمرين رقم 
 ٠٠٠ : ١ ارسم مسقط المبرت المخروطي المتساوي المـساحات ، بمقيـاس رسـم

ْ ، ودائــرة العـرض الرئيــسة ٣٦٠ ، علـى أن يكــون االتـساع الطــولي لـه ٦٠ ٠٠٠
ْ ، ٢٠ْ ، وخطــوط الطــول كــل ١٠ًْ  شــماال، وبــين عليــه درجــات العــرض كــل ٤٥

ويكون فيـه خـط طـول جـرينتش خـط الطـول األوسـط، ثـم حـاول أن توقـع خريطـة 
  .العالم شمال خط االستواء

   ):٧( تمرين رقم 
 ٠٠٠ : ١المبـــرت المخروطـــي متـــساوي المـــساحات بمقيـــاس رســـم ارســـم مـــسقط 

ًْ  شــماال، وبــين عليــه درجــات ٥٠ ، بحيــث يكــون فيــه العــرض الرئيــسي ٢ ٥٠٠
ًْ  شـرقا، حـاول أن ٢٠ْ ، ويكـون فيـه خـط الطـول األوسـط ٢العرض والطول كـل 

  .توقع عليه بعض المناطق شمال أوروبا
   ):٨( تمرين رقم 

 ، بحيـث يكـون ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ي بمقيـاس رسـم ارسم مسقط بـون المخروطـ
ًْ  شماال، وخط طولـه ٥٠ْ ، ويكون العرض الرئيسي له ٣٦٠االتساع الطولي له 

ْ ، وخطــوط ١٠األوســط خــط طــول جــرينتش، ثــم بــين عليــه درجــات العــرض كــل 
  .ْ ، حاول أن توقع عليه خريطة النصف الشمالي لألرض٢٠الطول كل 
   ):٩( تمرين رقم 
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ًْ  شــماال، ٤٤ط بــون المخروطــي المتــساوي المــساحات بعــرض رئيــسي ارسـم مــسق
، ويكــون فيــه خــط طــول جــرينتش خــط الطــول ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١وبمقيــاس رســم 

ْ ، ووقـــع عليـــة خريطـــة ٢األوســـط، ثـــم بـــين عليـــه درجـــات العـــرض والطـــول كـــل 
  .الجزر البريطانية

   ):١٠( تمرين رقم 
 ٠٠٠ : ١العـالم بمقيـاس رسـم ارسم مـسقط اسـطواني بـسيط لتوقـع عليـه خريطـة 

  .ْ ٢٠ْ ، وخطوط الطول كل  ١٠ ، ووضح عليه درجات العرض كل ٩٠ ٠٠٠
   ):١١( تمرين رقم 

ارسم مـسقط اسـطواني متـساوي المـساحات ليوضـح خريطـة العـالم وبمقيـاس رسـم 
ْ ، وخطــــوط ١٠ ، ووضــــح عليــــه درجــــات العــــرض كــــل  ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١

  .ْ  ٢٠الطول كل 
   ):١٢( تمرين رقم 

 سـم، ووضـح عليـه ٩ارسم مسقط كروي لكرة أرضية لكـرة أرضـية نـصف قطرهـا 
ْ ، ارسم مسقطين لتوضح على كل مسقط ١٥دوائر العرض وخطوط الطول كل 

  .نصف العالم
   ):١٣( تمرين رقم 

لتوقـــع عليـــه ) ًاســـتخدم ورق حجـــم كبيـــر نـــسبيا(ارســـم مـــسقط سانـــسون فالمـــستيد 
 ، وبـــــين عليـــــه درجـــــات ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  :١خريطـــــة العـــــالم ، بمقيـــــاس رســـــم 

  .ْ   ٢٠ْ ، وخطوط الطول كل ١٠العرض كل 
   ):١٤( تمرين رقم 

 ، بحيــــث ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســــم مــــسقط سانــــسون فالمــــستيد بمقيــــاس رســــم 
، واالمتداد العرضي )ًْ  غربا٤٠ًْ  شرقا إلى ٤٠(ْ  ٨٠يكون فيه االمتداد الطولي 
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، بــين عليــه درجــات العــرض الطــول كــل )ًْ  جنوبــا٥٠ًْ  شــماال إلــى ٥٠( ْ  ١٠٠
  .ْ ، ثم وقع عليه المنطقة الواقعة بين دوائر العرض وخطوط الطول المبيتة١٠

   ):١٥( تمرين رقم 
 ، وبــــين عليــــه ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســــم مــــسقط مركــــزي قطبــــي بمقيــــاس رســــم 

ْ ، ثــــم وقــــع عليــــه النــــصف ٣٠ْ ، وخطــــوط الطــــول كــــل ١٥دوائــــر العــــرض كــــل 
  .الشمالي لألرض

   ):١٦( تمرين رقم 
 ، وبــين عليــه ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســم مــسقط مركــزي اســتوائي بمقيــاس رســم 

  .ْ ، ثم وقع عليه خريطة العالم١٠دوائر العرض وخطوط الطول كل 
   ):١٧( تمرين رقم 

 ، وبـين عليـه ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارسم مسقط اورثـوجرافي قطبـي بمقيـاس رسـم 
ْ ، ثــــم وقــــع عليــــه النــــصف ٣٠ل ْ ، وخطــــوط الطــــول كــــ١٠دوائــــر العــــرض كــــل 

  .الشمالي لألرض
   ):١٨( تمرين رقم 

 ، وبــــين ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ارســــم مــــسقط اورثــــوجرافي اســــتوائي بمقيــــاس رســــم 
ْ ، ثـم وقـع عليـه نـصف ١٥ْ ، ودرجات الطول كل ١٠عليه درجات العرض كل 

  .خريطة العالم
   ):١٩( تمرين رقم 

، ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ رســم  قطبــي بمقيــاساســتيريوجرافي ارســم مــسقط – ١٩
ْ ، ثــم وقــع عليــه ٢٠ْ ، وخطــوط الطــول كــل ١٠وبــين عليــه دوائــر العــرض كــل 
  .خريطة النصف الشمالي لألرض

  -:حل التمارينإرشادات 
  .ً تم ترتيب الترقيم التالي متوافقا مع ترقيم التمارين التي ذكرت :مالحظة 
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  -: احسب المعطيات اآلتية– ١
  .مقياس الرسم نصف قطر األرض حسب -* 
  .α ظتا× نق لألرض =  نصف قطر الراسم -* 
  .α جا× ْ  ٣٦٠)= θ( زاوية رأس المخروط -* 
  . المسافة بين دائرتي عرض متجاورتين-* 
  . أنصاف أقطار دوائر العرض المطلوبة-* 
  -: احسب المعطيات اآلتية– ٢
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم-* 
  ).العرض الرئيسي(ًْ  شماال ٦٠ نصف قطر دائرة العرض -* 
  .ْ  عرضية على المسقط٢ مسافة -* 
ْ ، ٦٤ْ ، ٦٢( أنصاف أقطار دوائر العـرض المطلوبـة شـمال وجنـوب العـرض الرئيـسي -* 
ْ ، جنــــوب ٥٠ْ  ، ٥٢ْ ، ٥٤ْ ، ٥٦ْ ، ٥٨ًْ ، شــــمال العــــرض الرئيــــسي مــــثال، و ٦٨ْ ، ٦٦

  ).ًالعرض الرئيسي مثال
  .α  جاλ= َ◌ على المسقط λ قيمة -* 
  ....    .ْ ، وهكذا ٦٠ْ  جا ٨ْ ، ٦٠ْ جا٦ْ ، ٦٠ْ جا٤ْ  ، ٦٠ْ جا ٢( 
  -: احسب األمور اآلتية– ٣
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب-* 
  . المسافة العرضية بين دوائر العرض-* 
  : بيانات كل دائرة عرض لوحدها كالتالي-* 

    .φφφφ نق لألرض ظتا)=φφφφنق( نصف قطر دائرة العرض -     * 
    .φφφφْ  جا٢٠٠ )= θ( درجة رأس مخروط دائرة العرض -     * 

  -: احسب األمور اآلتية– ٤
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم-* 
ْ ، وهكــذا، حتـــى ٧٠ْ ،٦٥ْ ،٦٠ْ ،٥٥ْ ،٥٠ْ ،٤٥ْ ،٤٠ أنــصاف أقطــار دوائـــر العــرض -* 

  .φφφφانق األرض ظت= φφφφ العرضي للمسقط ، نقدانتهاء االمتدا
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ًَ  لكل دائرة عرض منفصلة ولخطـوط الطـول القاطعـة لهـا، فمـثال تحـسب قيمـة λ قيمة -* 
λ كالتالي٤٠ً  لدائرة عرض  ْ :λ َ◌َ)٤٠ْ جا٥)=ْ ٥، ْ  
λ َ◌َ)١٠ ْ=(٤٠ْ جا١٠ ، ْλ َ◌َ)١٥ ْ=(٤٠ْ جا١٥ ، ْλ َ◌َ)٤٠ْ جا٢٠)=ْ ٢٠  ْ  

  -: تحسب إحداثيات النقط كاآلتي-* 
  λ َφجاφφφφنق= س 
  λ َφ جتاφ نق- المسافة العرضية بين العرضين  +φنق= ص 

  -: احسب اآلتي– ٥
  . نق لألرض حسب مقياس الرسم-* 
  ).ث (  ثابت المخروط -* 
  .االمتداد الطولي× ث )= θ( زاوية رأس المخروط -* 
   . β  ، ونقα نق -* 
  . القانون الخاص بها أنصاف أقطار دوائر العرض األخرى حسب-* 
  -: احسب اآلتي– ٦
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب-* 
  . ، أي متمم العرض الرئيسي)χ( قيمة إكساي -* 
  .ظا نصف إكساي× نق ٢)= ْ ٤٥نق  (α نق -* 
  : قيمة أنصاف دوائر العرض األخرى باستخدام القانون-* 
  

   = φ     نق
  

  . نصف إكساي٢جتا×ْ ٣٦٠) = θ( زاوية رأس المخروط -* 
  -:تي احسب اآل– ٧
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب-* 
  ).العرض الرئيسي ( α نق -* 
ـــدوائر العـــرض األخـــرى (φ نـــق-*  ْ ، وهكـــذا ، شـــمال العـــرض ٥٨ْ ، ٥٦ْ ، ٥٤ْ ، ٥٢، )ل

  .ْ ، وهكذا جنوبه٤٢ْ ، ٤٤ْ ، ٤٦ْ ، ٤٨الرئيسي، ثم 

  جا نصف إبساى×نق لألرض
  جتا نصف إكساي
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  .)χ( نصف إكساي٢جتا) = ث (  ثابت المخروط -* 
 *- λ على دوائر العرض، وتحسب كاآلتي٢َ  لكل ْ:  

     λ  َ )٢ ْ=(ث ، × ْ ٢λ  َ )٤ ْ=(ث ، × ْ ٤λ  َ )ث ،   وهكـــــــذا ، حتـــــــى × ْ ٦)=ْ ٦
  .انتهاء االمتداد الطولي للمسقط

  -: احسب اآلتي– ٨
  .نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم

  ).ْ ١٠كل (  المسافة العرضية -* 
  .ْ ٥٠ظتا × نق األرض )= ْ ٥٠ (φ نق-* 
  .ْ   ٥٠جا × ْ  ٣٦٠)= θ(ْ  ٥٠ زاوية رأس مخروط -* 
  :ً قيمة نق لكل دائرة عرض في المسقط، فمثال-* 

  .ْ ٦٠ظتا × نق األرض  = ْ ٦٠    نق 
  : قيمة زاوية رأس المخروط لكل دائرة عرض، وتحسب كاآلتي-* 
  

  )= θ(ْ   ٦٠ زاوية مخروط 
  -: احسب اآلتي– ٩
  .قياس الرسم المطلوب نصف قطر األرض حسب م-* 
  .ْ ٤٥ظتا ×نق األرض)= ْ ٤٥( نصف قطر العرض الرئيسي -* 
  :َ  على دائرة العرض الرئيسية حسب خطوط الطول المطلوبةλ قيمة -* 
λ َ)٢ ْ =(٤٥ْ جـــا٢ ، ْλ َ)٤ ْ =(٤٥ْ جـــا٤ ، ْλ َ)وهكـــذا ، حتـــى نهايـــة ٤٥ْ جـــا٦)= ْ ٦ ، ْ

  .االتساع الطولي للمسقط
  .ْ ٢ العرضية كل  قيمة المسافة-* 

ْ ، وهكـذا ، حتـى ٥٦ْ ، ٥٤ْ ، ٥٢ْ ، ٥٠ْ ، ٤٨ْ ، ٤٦أنصاف أقطار دوائر العـرض األخـرى 
  :انتهاء االتساع العرضي للمسقط، وتحسب كاآلتي

  . المسافة العرضية– ْ ٤٤نق  = φنق 
  .َ  لدوائر العرض األخرىλ قيمة -* 
  .ْ ، وذلك لكل دائرة عرض١٠ْ ، ٨ْ ، ٦ْ ، ٤ْ ، ٢لدرجات العرض ) θ( قيمة -* 

  نق األرض  × φجتا×ْ ٣٦٠
   φنق
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  : تحسب اإلحداثيات كاآلتي-* 
  .َ  λ  جاφنق = س 
  َ  λ جتا φنق  - αنق = ص 
  -: احسب اآلتي– ١٠
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم-* 
  ).لألرض(  ط نق ٢=  طول محيط االستواء-* 
  .نصف طول خط االستواء=  طول المحور الرأسي -* 

  -: احسب اآلتي– ١١
  .صف قطر األرض حسب مقياس الرسم ن-* 
  . طول خط االستواء-* 
   .φنق جا= قيم المسافات من خط االستواء إلى دوائر العرض-* 

  -:اعمل اآلتي _ ١٢
  . ارسم دائرتين بنصف القطر المطلوب-* 
  . ارسم أقواس دوائر العرض وخطوط الطول بالطريقة التخطيطية-* 

  -: احسب اآلتي– ١٣
  .ض حسب مقياس الرسم المطلوب نصف قطر األر-* 
  . ط نق ٢=  طول محيط االستواء -* 
  .نصف محيط االستواء=  طول المحور القطبي -* 
  .ْ ، وهكذا   ٤٠ْ ، ٣٠ْ ، ٢٠ْ ، ١٠ أطوال دوائر العرض األخرى -* 

   .φ ط نق جتا٢=      طول محيط دائرة العرض 
  -:احسب اآلتي _ ١٤
  .رسم المطلوب نصف قطر األرض حسب مقياس ال-* 
  .ْ   ٨٠× )ْ  ٣٦٠÷ ط نق٢= ( االتساع الطولي على خط االستواء-* 
  :ْ ، كالتالي٥٠ْ ، ٤٠ْ ، ٣٠ْ ، ٢٠ْ ، ١٠االتساع الطولي لدوائر العرض * 

  .ْ  ٨٠× )ْ  ٣٦٠ ÷ φφφφ ط نق جتا٢=(    االتساع الطولي
  .ْ ١٠ المسافة العرضية كل -* 
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ربعـة منهـا علـى كـل جانـب مـن جـانبي خـط الطـول أ( أقسام ٨ قسم دوائر العرض إلى -* 
  ).األوسط

  -: احسب اآلتي– ١٥
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب-* 
  ْ ٠ْ ، ١٥ْ ، ٣٠ْ ، ٤٥ْ ، ٦٠ْ ، ٧٥ أنصاف أقطار دوائر العرض -* 

    φنق ظتا  = φ     نق 
  -: احسب اآلتي– ١٦
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب-* 
  : المسافات بين خط الطول األوسط وخطوط الطول األخرى، كاآلتي-* 

  λ ظا× )لألرض(نق =     المسافة 
 المسافات من خط االسـتواء إلـى دوائـر العـرض األخـرى، وتحـسب علـى كـل خـط طـول -* 

  :لوحده، وتحسب كاآلتي
  φ ظاλ قا) لألرض(نق =  المسافات على خط الطول األوسط–أ 

  ) φنق ظا ( ويصبح القانون ١=ْ  ٠ هنا ، حيث قا λ تساوي قا: مالحظة
  φ ظاλ قا) لألرض(نق =  المسافات على خطوط الطول األخرى–ب 
  -: احسب اآلتي– ١٧
  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب-* 
   )φجتا× نق لألرض  = φنق ( أنصاف أقطار دوائر العرض األخرى-* 

  -: احسب اآلتي– ١٨
  .رض حسب مقياس الرسم المطلوب نصف قطر األ-* 
  φجا×نق لألرض=  المسافات من خط االستواء إلى دوائر العرض-* 
  φنق جا= المسافات على خط االستواء من خط الطول األوسط-* 
=  المسافات على دوائر العرض األخرى من خط الطـول األوسـط إلـى   خطـوط الطـول -* 

  φ جتاλ جا× نق لألرض 
  -: احسب اآلتي– ١٩

  . نصف قطر األرض حسب مقياس الرسم المطلوب- *
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  .نق  × ٢= نق لألرض في هذا المسقط :     مالحظة
   )φ -ْ ٩٠ظا                                                       (

  ــــــــ×  نق ٢=  أنصاف أقطار دوائر العرض األخرى-* 
                                                              ٢  

  -:تمارين خفيفة
 ١ ارسم قوس لمسقط اسطواني بـسيط للعـالم، وبمقيـاس رسـم               – ١
ْ  طوليــة، إذا علمــت أن العــرض الرئيــسي ٣٠ ، ثـم قــسمه كــل ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠: 

  .ًْ  شماال٤٥فيه 
  : احسب نصف قطر الكرة األرضية لمقاييس الرسم اآلتية– ٢
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ ، ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ ، ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١،   
٢ ٥٠٠ ٠٠٠ : ١ ، ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ .   

ْ  ٥ْ  مــرة، وكــل ١٠لهــذه المقــاييس كــل ) القوســية(ثــم احــسب المــسافة العرضــية 
  .مره أخرى

ً اختــــر مــــسقطا مناســــبا ليمثــــل الحــــاالت اآلتيــــة مــــن ضــــمن المــــساقط التــــي – ٣ ً
  :درستها

  . قارة أفريقيا– ١
  .ات العالم متساوي المساح– ٢
  . نصف الكرة الشمالي مجسم– ٣
  . شمال ووسط آسيا بشرط تساوي المساحات– ٤
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  -:العربية: ًأوال
، الجغرافيا العملية والخرائط، دار  )٢٠٠٠: ( احمد احمد السيد مصطفى   -١

  .المعرفة الجامعية، اإلسكندرية
، الخــــــــرائط الكنتوريــــــــة، تفــــــــسيرها،  )١٩٨٧: ( أحمــــــــد أحمــــــــد مــــــــصطفى   -٢

  .وقطاعاتها، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية
مجموعـــــــة كتـــــــب مـــــــساحية : اإلدارة العامــــــة لتـــــــصميم وتطـــــــوير المنـــــــاهج   -٣

 ، ٢ ، المـــــساحة األرضـــــية ، المـــــساحة األرضـــــية ٢الحـــــساب المـــــساحي (
ــيم الفنــي )مــسائل فــي المــساحة المــستوية والتــدريب ، المؤســسة العامــة للتعل

  .المهني، المملكة العربية السعودية
، تـدريس مهـارات الخـرائط ونمـاذج الكــرة  )١٩٩٢: ( جـودت أحمـد سـعادة   -٤

  .األردية
، مبادئ المساحة، دار النهضة العربية للطباعـة  )١٩٧٤: ( حسان عياد   -٥

  .والنشر، بيروت
 بغـداد، وزارة ، الكـارتوجرافي، مـساقط الخـرائط، )١٩٨٠: ( خضر العبادي  -٦

  .التعليم العالي
  .، أسس المساحة، جامعة القاهرة )١٩٦٥: ( رأفت حلمي   -٧
، المـساحة المـستوية وتطبيقاتهـا فـي  )٢٠٠٠: ( السعيد رمـضان العـشري   -٨

  .الزراعة، طبعة أولى، مكتبة بستان المعرفة، اإلسكندرية
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 دار الجامعيين، ، المساحة المستوية، )١٩٩٩ ( :السعيد رمضان العشري  -٩
  .اإلسكندرية

، الخرائط الكنتورية، مبادئ أساسـية  )٢٠٠١: ( عبد العظيم قدوره مشتهى  -١٠
  ).كتاب    محكم (  ، غزة، فلسطين، ١باهتمام جيومورفولوجي، ط

، تطبيقــات علــى الخريطــة، مبــادئ  )٢٠٠٣: ( عبــد العظــيم قــدوره مــشتهى  -١١
  . ، غزة، فلسطين١أساسية، ط

ـــ  -١٢ ، المـــساحة المـــستوية، الكميـــات  )١٩٨٥: ( ي ســـالم شـــكري وزمـــالؤه عل
  .والميزانيات، اإلسكندرية

، المــــــساحة المــــــستوية، طــــــرق الرفــــــع  )١٩٨٠: ( علــــــي شــــــكري وزمــــــالؤه  -١٣
  .والتوقيع، اإلسكندرية

، المـــساحة الطبوغرافيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي  )١٩٩١: ( علـــى شـــكري وزمـــالؤه  -١٤
  .المعارف، اإلسكندريةالهندسة المدنية، منشأة 

، الجغرافيـــا العمليـــة ومبـــادئ  )١٩٩٨: ( فتحـــي عبـــد العزيـــز أبـــو راضـــي   -١٥
  .الخرائط، بيروت، دار النهضة العربية

، تقنية المساحي العملي للصف  )٢٠٠٠: ( فتحي محمود نصار وزمالؤه  -١٦
  .األول، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الرياض

، دراسات في مساقط الخرائط الجغرافية،  )١٩٨٦: ( محمد إبراهيم شرف   -١٧
  .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية

، المــــساحة الهندســــية،  )١٩٩٧: ( محمــــد حــــسني عبــــد الــــرحيم وآخــــرون   -١٨
  .منشأة المعارف ، اإلسكندرية

 ، المــساحة للجغــرافيين، المــساحة المــستوية )١٩٨٧: ( محمــد فريــد فتحــي  -١٩
 ، اإلسـكندرية، دار المعرفـة ٢والتصويرية، الجزء األول والجـزء الثـاني، ط 
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  .الجامعية
، مبـادئ  )١٩٨٥: ( محمود حسن عبد الرحيم ومحمـد رشـاد الـدين حـسين  -٢٠

  . ، القاهرة، دار الطباعة الحديثة١المساحة ، ط
، الخــــرائط ومبــــادئ  )١٩٧٠: ( محمــــود عبــــد اللطيــــف عــــصفور وزميلــــه   -٢١

  .احة، القاهرةالمس
  .، مساقط الخرائط، منشأة المعارف، اإلسكندرية )١٩٨٢: ( نقوال ابراهيم   -٢٢
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