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 أهمية المساحة وعالقتها بالعموم األخرى المحاضرة األولى : 

مما ال شك فيو أن اليدف األساس من دراسة عموم المساحة وتطبيقاتيا العممية المختمفة ىو  
الالزمة إلعداد ورسم الخرائط . وبوساطة ىذه الخرائط يمكن الحصول عمى المعمومات والبيانات األساس 

نشائيا كالقنوات والسدود وطرق المواصالت والجسور.  تثبيت موقع األعمال اليندسية وتخطيط المشاريع وا 
كما أن المساحة ىي الوسيمة األساس لتنفيذ العمميات المتعمقة باألراضي بصورة عامة مثل التقسيم 

ح. وليذا يزداد االىتمام بموضوع المساحة بازدياد الحاجة الى التخطيط العممي وبذلك والتسوية واالستصال
 أخذت المساحة سبيميا الى مجاالت العموم المختمفة.

تنقسم دراسة المساحة بصورة عامة الى جانبين: أحدىما يتعمق بكيفية الحصول عمى المعمومات  
 رسم الخرائط. الميدانية واستخدام ىذه المعمومات في إعداد و 

 والثاني يتعمق بكيفية استخالص المعمومات من الخرائط سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

يعد من الجوانب اليندسية الصرفة إذ يتم قياس أبعاد المساحات المختمفة من  الجانب األولالواقع أن 
ة والصناعية ومن ثم تمثيميا عمى الورق األرض، إضافة لما عمييا من تفاصيل المعالم األرضية الطبيعي

عمى ىيئة خارطة. وىذه العممية في الواقع معاكسة لعممية نقل المعمومات من الخارطة الى األرض. أما 
فييتم بو المستفيدون من ىذه الخرائط عمى اختالف اختصاصاتيم واىتماماتيم كالميندسين  الجانب الثاني

 ين وغيرىم. والزراعيين والجيولوجيين والعسكري

يتبين مما سبق أنو البد لمستعمل الخارطة أن يكون لديو بعض اإللمام بالعمميات المساحية  
البسيطة التي تساعده عمى استيعاب الجوانب االساس لمعالقات القائمة بين ما ىو مرسوم عمى الخارطة 

 وما يناظره عمى الطبيعة. 

والسبب في  )) الرياضيات العممية ((ساحة فرع من إن من االمور المتفق عمييا حديثًا ىي أن الم 
 . ذلك يعود الى أن المساحة في حد ذاتيا تعتمد في أساسيا عمى )) اليندسة والمثمثات ((

ومن المناسب االشارة الى المعمومات التي يفترض أن يمتمكيا المساح مع مالحظة نوعية األجيزة  
واألدوات واآلالت التي سيستخدميا في عممياتو الحقمية. فالمساح بحاجة دائمة الى إجراء الحسابات وىذا 

إضافة الى بعض األسس يتطمب معرفتو بالعمميات الحسابية األساس والكسور بأنواعيا والموغاريتمات ، 
العامة لموضوع الجبر. وبما أن عمل المساح ىو البحث في قياس الخطوط والزوايا وتوصيفيا عمى 
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الورق، فإن ذلك يستدعي أن يكون مطمعًا عمى أساسيات اليندسة المستوية والمثمثات وتطبيقاتيا في 
وص يجب أن يمم المساح بأحسن مجاالت قياس األبعاد األفقية والعمودية والسطوح. فعمى وجو الخص

الطرق العممية لحل المسائل اليندسية االعتيادية  وأن يكون بارعًا في رسم الخطوط ووصف األشكال. 
ومن جانب آخر يجب أن يكون المساح عمى بّينة باألسس العممية لمتسوية ويعرف شيئًا عن أسس 

 البصريات والمغناطيس. 

، عمى سبيل المثال يمكن ايجازها في  في مجاالت الزراعة والغاباتأهمية المساحة والخرائط المساحية 
  :  النقاط االتية

 تثبيت المواقع المطموبة عمى الطبيعة استنادًا الى نقاط معمومة. .1
 تحديد وتعيين مواقع األراضي الزراعية وارتفاعيا عن مستوى سطح البحر. .2
 ن الخرائط.ايجاد مساحات األراضي حسب اصنافيا بصورة مباشرة أو م .3
 اعطاء فكرة عن الموارد المائية ومدى بعدىا عن أراضي الزراعة . .4
نشاء السدود والخزانات المائية. .5  المساعدة في تصميم شبكات الري والبزل وا 
 تخطيط مواقع الطرق الزراعية بأنواعيا وحدود تقسيمات الغابات. .6
بوساطة الصور الجوية ووسائل االستشعار تحديد أنواع وكثافات الغطاء النباتي لممناطق المختمفة  .7

 عن بعد.
 توفير المعمومات الضرورية النشاء االبنية الزراعية. .8
 توفير المعمومات الالزمة لعمل الخطوط الكنتورية والمصاطب عمى المنحدرات.  .9

                                                                                               متطمبات العمل المساحي الجيد : 

 لكي تتصف العمميات المساحية بالجودة هناك أمور يجب مراعاتها : 

: وىي درجة الكمال التي يمكن الحصول عمييا في القياسات اي مدى تقاربيا نتيجة القياس  الدقة -1
 ة الحقيقية.بالنسبة لمقيم

: وىي درجة التحسين التي عن طريقيا تقاس المساحة المعينة . او بمعنى اخر انيا بمقدار  اإلتقان -2
تقارب نتيجة القياس بالنسبة الى قياس اخر بنفس المسافة ولو كانت القيم أول النتائج المتقاربة من 

لدقة بالغة وىذا ال يعني بعضيا عند قياس مسافة ما عدة مرات يمكن القول ان درجة االتقان ا
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بالضرورة بان األكثر اتقانا ىو األقرب الى القيمة الحقيقة المقاسة خذ بنظر االعتبار الحالة التي 
م( وقد 55يكون فييا المساح قد قام بقياس مسافة ثالث مرات بإتقان بواسطة شريط من الفوالذ )

وظاىريا انو قد قام بعمل دقيق ولو  حصل عمى قيم متقاربة بنفس المساحة اي أنجز العمل باتقان
م فنتائج القيم التي حصل 55(بدال من 55-35وجد ان الشريط المستخدم في القياس كان طولو )

عمييا المساح لممساحة المقاسة غير دقيقة وان كانت متقنة لذلك  يمكن جعل نتائج القياس بعمل 
الحصول عمى الدقة و االتقان معا م قياس ويمكن لممساح  55( لكل 5-35تصحيح عددي بمقدار )

اذا استخدم االجيزة الحديثة والطرق الجيدة بصبر وعناية ومن ىذا نستنج تعريف االتقان عند قياس 
 مسافة معينة بأنة نسبة الخطأ في القياس الى المساواة المقاسة

 عممة. : ويعني التدوين الصحيح والعرض الواضح لألرقام والبيانات والقياسات المستالوضوح -3
 . : ويعني استخدام اآلالت واألدوات المساحية المناسبة لكل ظرف وبيئة محالةالترتيب -4
: وتتناول انجاز االعمال المساحية في األوقات التي تصل فييا الدقة واالتفاق ذروتيا العمل مشروعية -5

 .روف الجوية ودقة االجيزة المستعممة ظالمع األخذ بنظر االعتبار جميع 
  . : ان تكون ىناك رغبة صميمة لمقائم بالعملالعملالرغبة في  -6
 وظيفة العمل المساحي المنجز الن بدون الرغبة ال يمكن تحقيق كافة ما سبق -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م علوم التربة والموارد المائية مستوية / المرحلة االولى / قسالمحاضرات مادة المساحة 
 

4 
 

 مصادر المسافات المقيسة 

 تقاس المسافات المطموبة عادًة من المصدرين األساسيين اآلتيين :

 القياس من الخرائط  - أ

 تقاس المسافات من الخرائط عادًة بواحدة من الطريقتين اآلتيتين: 

وىذه تكون بقياس طول المسافة المطموبة من الخارطة باستعمال المسطرة  : طريقة مقياس الرسم .1
االعتيادية اذا كانت المسافات مستقيمة وفرجال التقسيم لخطوط المسافات المنحنية والمتعرجة 

ا باستخدام خيط رفيع توضع بدايتو عمى بداية المسافة المتعرجة عمى والتي يمكن أيضًا ايجادى
الخارطة ومد الخيط بموجب تعرجات الخط الى نيايتو ثم يسحب الطول المستخدم من الخيط 
ليصبح بشكل مستقيم ومتوتر ويوضع عمى المسطرة االعتيادية لمعرفة مقدار طولو. ومن ثم 

سم الخارطة أو مباشرًة باستعمال المقاييس التخطيطية ضرب المسافة المقيسة بمقدار مقياس ر 
 المثبتة عمى الخارطة.

وىي الطريقة المناسبة لقياس المسافات المتعرجة  : Opisometerطريقة عجمة القياس  .2
وتعطي نتائج دقيقة وسريعة . وتحتوي ىذه العجمة عمى مقياس مدرج يبين مقدار المسافة الحقيقية 

تقطعيا العجمة عند مرورىا عمى المسافة المطموبة عمى الخارطة ذات  المعادلة لممسافة التي
مقياس الرسم المشابو لمقياس العجمة المدرج. ومن الممكن قراءة النتيجة من الجياز بموجب أحد 
المقاييس المثبتة عميو ومن ثم تحويل النتيجة بطريقة النسبة والتناسب الى ما يعادل مقياس رسم 

 يكون مقياسيا مثبتًا في الجياز.الخارطة عندما ال 
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 opisometerعجمة القياس  1-1شكل 

 القياس من الطبيعة  - ب

 تقاس المسافات من الطبيعة بطريقتين أساسيتين ىما الطرق المباشرة والطرق غير المباشرة .

   Direct Methodsطرق القياس المباشر 

وىي الطرق التي تستوجب الخروج الى الحقل وقطع المسافة المطموب قياسيا دون استخدام أي من 
األدوات المألوفة كما ىي الحال في طريقة الخطوات أو إستخدام أداة قياس لوحدىا كما في طريقة العجمة 

measuring wheel  يقة القياس وكذلك بطريقة أخرى باستخدام أداة لمقياس مع ممحقاتيا كما في طر
بالسمسمة أو الشريط. والطريقة األخيرة ىي األكثر شيوعًا في االستعمال والتطبيق وتتضمن دقة أكبر من 
سابقاتيا. وتكون ىذه عادًة بمد أداة القياس باستقامة خطوط القياس من بدايتيا حتى نيايتيا. أما تفاصيل 

 تطبيق كل طريقة فيكون كما يأتي: 

 طريقة الخطوات  - أ

وىي طريقة سريعة لتقدير أطوال المسافات وتعد نتائجيا التقريبية ذات درجة ضبط مقبولة ألغراض 
مساحية عديدة، إذ يمكن تطبيقيا في عدد من أعمال المسوحات )اليندسة،الجيولوجية،الزراعية،الغاباتية، 

مة الكتشاف األخطاء تخطيط الميدان العسكري والمسوحات االستكشافية. وتستخدم ىذه الطريقة كذلك وسي
 الكبيرة التي قد تحصل عند قياس المسافات بالطرق األخرى سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة. 

يتكون القياس بالخطوات من حساب عدد الخطوات التي تتضمنيا المسافة المطموب قياسيا. وأول ما 
المتقدمة والمتأخرة ويكون  يجب معرفتو ىو طول خطوة الشخص التي تكون محصورة بين مقدمة الرجمين

سم. إن أفضل طريقة لمعرفة طول الخطوة ىو المشي بخطوات اعتيادية  95-75طوليا في المتوسط 
يابًا لمرة واحدة أو أكثر عمى مسافة مستوية ذات طول معموم ال يقل عن  متر ومن ثم إيجاد  155ذىابًا وا 

طول الواحدة لممسافات القصيرة وعدد  معدل عدد الخطوات وطول الخطوة الواحدة. وعادة يستخدم
ومن الجدير بالذكر أن هناك جهازًا يسمى بيدوميتر متر لممسافات الطويمة.  155أو  55الخطوات لكل 
pedometer .يمكن حممه ليقوم بتسجيل عدد الخطوات عندما تكون المسافات طويمة  
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 pedometerجهاز الـ  2-1شكل 

 معامل الخطوة = المسافات المقطوعة / معدل عدد الخطوات 

 يتغير معامل الخطوة تبعًا الى : 

 نوع األرض وطبيعتيا )محروثة أو غير محروثة(. .1
 طول وعمر الشخص وحالتو النفسية. .2
 الظروف الجوية. .3
 طوبوغرافية األرض )حيث تطول خطوة الشخص أثناء النزول وتقصر عند الصعود(.  .4

 ة نوعين :معامل الخطو 

-75وىي المسافة المحصورة بين مكان القدم األيمن واأليسروطوليا) معامل الخطوة المنفردة : .1
 (سم.95

وىي المسافة المحصورة بين مكان رفع القدم اليمنى أو اليسرى ومكان  معامل الخطوة المزدوجة: .2
 وضعو مرة أخرى وىي تعادل خطوتين.

 خطوة مزدوجة؟ 54مسافة محصورة بمعدل مثال : ما هو معامل الخطوة لشخص قطع 
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المسافة المقطوعةمعامل الخطوة المزدوجة = 
معدل عدد الخطوات
    م=  

   خطوة
 م / خطوة 1.85=  

 طريقة عجمة القياس - ب

عجمة القياس عبارة عن إطار دائري الشكل شبيو بعجمة الدراجة اليوائية ذو محيط ثابت معموم . 
ويرتبط بالعجمة مقود ذو قبضتين مجيز بعداد لتسجيل المسافة عند دوران العجمة . والنوع الشائع 

طريقة عجمة القياس االستعمال ىو الذي يقرأ باألمتار والدسمترات ولغاية دقة مقدارىا دسمتر واحد. وتفيد 
 في األعمال االستكشافية ووسيمة لمتحقق من صحة نتائج القياسات األخرى.

فتكون بوضع العجمة بحيث يكون محورىا عموديًا عمى نقطة بداية المسافة المطموب  أما طريقة القياس :
ص أو أي شيء آخر، قياسيا وتصفير العداد ثم البدء بالسير بالعجمة باتجاه نقطة النياية، المعممة بشاخ

محاولين أن يكون السير بخط مستقيم. ثم يقرأ العداد عند الوصول الى نقطة النياية فتكون ىي المسافة 
 المطموبة. 

إن نتيجة المسافة المقيسة بيذه الطريقة تكون أكبر من طول المسافة الحقيقية، إال إذا حصل خطأ في 
ى حصول انحراف عمودي بسبب االرتفاعات واالنخفاضات قراءة عداد تسجيل المسافة، والسبب يعود ال

عمى سطح األرض فضاَل عن حصول انحراف أفقي نتيجة لصعوبة المحافظة عمى السير بخط مستقيم 
ودون انحراف من بداية المسافة الى نيايتيا. وبذلك فإن ىذه العجمة تقيس مسافة التالمس بين محيط 

 بر من مسافة الخط المستقيم المباشر بين بداية المسافة ونيايتيا. العجمة وسطح األرض وبديييًا تكون أك
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 measuring wheelعجمة القياس  3-1شكل 

 طريقة السمسمة أو الشريط  - ت

تشترك السمسمة والشريط بأنواعيا المختمفة في طريقة قياس المسافات ويختمفان من حيث ظروف 
االستعمال ودقة النتائج. واستعمال ىاتين االداتين يكون بمد احداىما بين نقطتي بداية المسافة ونيايتيا 

قياسيا أقصر من طول وقراءة مقدار المسافة من تدريجات األداة مباشرًة عندما تكون المسافة المطموب 
األداة المستعممة. أما عندما تكون المسافة المطموب قياسيا أكبر من طول األداة المستعممة ففي ىذه 
الحالة ال بد من االستعانة بأدوات أخرى مساعدة لتحديد مسار الخط المستقيم المباشر الذي يصل بين 

ر من مرحمة واحدة تبعًا لطول المسافة وطول نقطة بداية المسافة ونيايتيا. ومن ثم يكون القياس بأكث
 األداة المستخدمة. 

 

 

 


