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الهدف من مادة المساحة المستوية هو:
 .1التعريف باالساسيات العامة للمساحة بحيث تتكون مقدرة على ادارة فنني ومهندسي المساحة العاملين في المشاريع االنشائية.
 .2التعريف باستخدام بعض اجهزة المساحة مثل جهاز التسوية ) (Levelوجهاز الثيودواليت وذلك حتى يمكن القيام باعمال
المساحية البسيطة الضرورية في االعمال المدنية مثل قياس المناسيب والزوايا.
 .3إعطاء أولويات عن المسوحات المتقدمة مثل مسح الطرق وقياس االحداثيات وهذا يمكن من تطوير االمكانيات مستقبالً من
خالل الدورات الدراسية حتى الوصةل لالحتراف بالمساحة والقيام باعمال المساحة المتقدمة.

المصادر :References
 .1المساحة المستوية  /د .فوزي الخالصي – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .2المساحة الهندسية  /م .ياسين عبيد أحمد – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .3المساحة المستوية والمائية  /د .علي شكري – كلية الهندسة – جامعة االسكندرية
4. Text book of surveying / S.K.Husain M.S.Naga Raj.
5. Surveying / Narinder Singh
6. Surveying for construction / William Irvine

منهاج الدراسة :
 .1تعريف علم المساحة ومبادئه ،وحدات القياس ،مقياس الرسم.
 .2قياس المسافات األفقية على االرض المستوية والمنحدرة ،الطريقة المباشرة في حساب المسافات.
 .3الطرق االكترونية في حساب المسافات.
 .4االخطاء في االعمال المساحية وانواعها ،نظرية اساسيات تشتت االخطاء.
 .5العقبات التي تعترض قياس.
 .6طريقة التضليع ،أنواع المضلعات ،حساب االحداثيات للمضلعات ،تسوية وتعديل احداثيات المضلع.
 .7التسوية وأنواعها ،وسائل وطرق التسوية  /طريقة الشريط ،طريقة التسوية بالتثليث ،مصادر االخطاء بالتسوية.
 .8االنحراف والزوايا ،طرق قياس الزوايا ،حساب االنحراف.
 .9المقاطع الطولية ،المقاطع العرضية.
 .11طرق حساب كميات الحفر والردم.
 .11الخطوط الكنتورية ،طرق انشاء وتعيين الخطوط الكنتورية ،طرق رسم الخطوط الكنتورية.
 .12المساحات والحجوم ،طرق حساب الحجوم من المقاطع ،من الخرائط الطوبغرافية والمقسمة شبكيا ً.
 .13طرق حساب الحجوم من الخرائط الكنتورية.
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المفهوم العام للمساحة
التعريف الشامل للمساحة:
يمكن تعريف المساحة على اساس انها العلم المختص بتحديد ( )determinationومسح ( )surveyاو التعيين
( )establishingواسقاط ( )setting outمواقع نقاط على او بالقرب من سطح االرض ،وذلك من خالل اخذ القياسات
المطلوبة ومن ثم اجراء الحسابات الالزمة لتحويل تلك القياسات الى معلومات نهائية رقمية (مثل االحداثيات االفقية) او ترسيمية
(مثل الخارطة الطوبوغرافية).
او بشكل مقتضب علم المساحة هو الفن الذي يبحث بالطرق واالساليب المناسبة في تمثيل سطح االرض على الخارطة
وبالعكس.

لمحة تاريخية عن المساحة History of Surveying
•

يعتبر قدماء المصريون (الفراعنة) اول من استخدم المساحة ،وقد استخدمو اعمال
المساحة في تقسيم االراضي لفرض وجمع الضرائب ،وقد كانوا يستخدمون الحبال
المدرجة في قياس المسافات.

•

البابليون قدموا الكثير الى علم المساحة عن طريق الربط بين علم المساحة واالرصاد
الفلكية ،حيث قسموا اليوم الى ( 24ساعة) والساعة الى ( 61دقيقة) والدقيقة الى (61
ثانية) ،وفي العصر البابلي تم تقسيم الدائرة الى ( 361درجة).

•

اليونانيون تقدموا بشكل كبير في علم المساحة حيث اخترعوا أول جهاز مساحة عرفه

جهاز الديوبتر

االنسان في ذلك الوقت واطلق عليه اسم ديوبتر ) (Diopterكما موضح بالشكل ادناه.
•

الرومان اخترع مهندسونهم عدة أدوات مساحية منها الجروما ( )Gromaالتي
استخدمت لغرض التوجيه ،واللبيال ( )Libellaوالشروباتس ()Choropates
ألغراض التسوية.

•

العرب ساهموا مساهمة فعالة في تطوير علم المساحة حيث هم اول من وضع اصول
الرسم على الكرة واول من وجد محيط الكرة االرضية ،كذلك فقد اخترعوا االسطرالب
الذي يقيس الزوايا ،ومن اشهر العلماء العرب في هذا المجال الخوارزمي والبيروني
وغيرهم.
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نشطت وتقدمت أعمال المساحة في القرون األخيرة إلى وقتنا الحاضر ،وتوالت األجهزة المساحية التي تعكس هذا
التطور في هذا العلم الهام حتى أصبح هذا االسم (المساحة) ال يمثل وال يشمل التطبيقات الحديثة في هذا المجال مما
حدا بالبعض إى إطالق أسماء جديدة في التطبيقات الحديثة للمساحة مثل جيوماتيكس ( ،)Geomaticsحيث هذه
التسمية متكونة من مقطعين االول ) (Geoوالتي تعني االرض والجغرافيا والثاني ) (maticsهو مختصر يشير
للرياضيات والعلوم المستخدم لدراسة االرض باستخدام الحاسوب.

أنواع المساحة Types of Surveying
يمكن تقسيم االعمال المساحية الى نوعين رئيسين هما-:
 .1المساحة الجيودسية :Geodesy Surveying
هذا النوع من المساحة يأخذ باالعتبار شكل االرض الحقيقي (الشبه كروي) وحجمها في االعتبار وهو االعلى دقة من حيث
القياسات واالجهزة المستخدمة وبالتالي النتائج المتحصل عليها تكون اكثر شمولية واعتماداً في المشاريع الواسعة على نطاق
الدول ،باالضافة الى انه يشمل دراسة كل من الجذب االرضي المقاس والمطلق في نقاط متعددة من الكرة االرضية.

 .2المساحة المستوية :Plane Surveying
في هذا النوع من المساحة يتم اعتبار سطح االرض على اساس انه سطح مستوي ،أي انه يهمل تكور االرض في حالة تحديد
المواقع االفقية ،اما في حالة تحديد ارتفاعات النقاط فان تكور االرض يأخذ بنظر االعتبار في المساحة المستوية لكون تأثير
التكور يكون ملموس في حالة احتساب ارتفاعات النقاط.
ان الفرق في المسافة االفقية بين نقطتين المحسوبة على اساس ان الخط
الواصل بين النقطتين هو خط مستقيم  Plane Lineوالمسافة االفقية
بين نفس النقطتين المحسوبة على اساس ان الخط الواصل بين النقطتين
هو خط منحني  Geodetic Lineيكون صغير جدا وخصوصا ً اذا كان
مساحة المنطقة ال تتجاوز 252كم ،2لذلك فان تأثير التكور في تحديد
المواقع االفقية يكون غير ملموس وخارج المشاريع االنشائية الهندسية
ولهذا سوف يتم االكتفاء في تدريس مادة المساحة بجميع تخصصات
هندسة البناء واالنشاءات على المساحة المستوية وان كل ما سوف يتم
التطرق اليه وشرحه وتدريسه الحقأ يقع ضمن المساحة المستوية
.Plane Surveying

تنقسم المساحة المستوية الى قسمين:
 .1المساحة الطبوغرافية ( :)Topographic Surveyingوالغرض منها إنشاء خرائط تمثل انخفاضات وارتفاعات
المنطقة المرفوعة على هيئة خطوط كنتورية (.)Contour Lines
 .2المساحة الكادسترائية او التفصيلية (  :)Cadastral Surveyingوالغرض منها إنشاء خرائط توضح تفاصيل حدود
الملكيات العامة والخاصة سواء كانت زراعية أو مبان أو غير ذلك.
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هناك فروع متعددة للمساحة تصنف إلمور مختلفة ومنها:
 مساحة الطرق(المسارات)  :Route Surveyingتثبيت الخطوط المركزية للطرق وسكك الحديد وطوط نقل الكهرباء...

 مساحة المدن  :City Surveyingيختص بتخطيط المدن وشبكات الماء والمجاري ومواقع االحياء واالبنية...
 المساحة التصويرية والجوية  :Aerial and Photogrammetry Surveyingيستخدم الصور الجوية او االرضية
للقياسات...
 المساحة المائية  :Hydrographic Surveyingيختص بمسح االجسام المائية من انهاء وبحيرات وبحار...
 المساحة الهندسية  :Engineering Surveyingتعيين منحنيات الطرق االفقية والراسية وحساب المقاطع والمساحات
والحجوم...
وغيرها.....

المبادئ االساسية للمساحة Basic Principles of Surveying
 .1العمل من الكل الى الجزء وذلك لتقليل
تاثيراألخطاء في أعمال المساحة الى الحد
المسموح بها في مسح التفاصيل.

 .2األقتصاد في الدقة " "Economy of accuracyحيث أنه كلما كانت الدقة اعلى كلما كانت كلفة العمل أكبر ،لذا يجب
إجراء العمل المساحي بالدقة المطلوبة حسب مواصفات المشروع الهندسي.
 .3التجانس " "Consistencyاي أنه يجب استخدام أجهزة متجانسة في الدقة في نفس المشروع.

.4

تدقيق صحة تنفيذ العمل من خالل إجراء
(تكرار القياس) أي القياس أكثر من مرة
واحدة وبطرق مختلفة.

Page 4 of 5

)Plane Surveying (Theory

19/11/2017

Lecture (1)….

تعريف آخر للمساحة (التعريف العملي):
المساحة:

علم إجراء القياسات بين المواقع النسبية للظواهر الطبيعية واالصطناعية وتمثيل تلك القياسات أما على شكل
مخططات وخرائط أو أرقام وجداول.

ومن مفهوم التعريف للمساحة المذكور أعاله يمكن القول أن أي عمل مساحي يتضمن ثالث مراحل أساسية:
 .1إجراء القياسات.
 .2إجراء الحسابات.
 .3تمثيل المعلومات النهائية بشكل رقمي أو ترسيمي.

أنواع القياسات:
 .1القياسات الطولية (المسافات االفقية والمائلة والمناسيب)
 .2القياسات الزاوية (زوايا أفقية ورأسية)
 .3القياس الزمنية.

تتضمن االعمال المساحية الخطوات التالية:
 .1تعيين المواقع االفقية لنقاط واقعة على سطح االرض.
 .2ايجاد مناسيب نقاط معينة بالنسبة الى مستوى سطح المقارنة ) (Datum Levelمثل متوسط مستوى سطح البحر.
 .3تحديد شكل التضاريس االرضية.
 .4إيجاد اطوال المستقيمات وتعيين أطوالها.
 .5تعيين مواقع الخطوط الحدودية (المستقيمة والمنحنية منها) لقطع االراضي.
 .6حساب مساحات قطع االراضي.
 .7حساب حجوم الكميات الترابية والخزانات االرضية.

مالحظة ما قبل الختام.....
كما موضح بالصورة فأن حجم المشروع
مهما بلغت ضخامته فانه يستند على
المساحة وبالتحديد على مهندس
المساحة:(......

واجب بيتي_)( :(01استعن بالمصادر الخارجية مثل الكتب واالنترنت واذكر المصدر الذي اقتبست منه االجابة).
 .1ما هي الفروق بين المساحة المستوية والمساحة الجيودسية؟
 .2اذكر تعريفا ً مفصالً عن ثالث فروع للمساحة (يتضمن فرع واحد على االقل لم يذكر بالمحاضرة)؟
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