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 :المساحة علم تعريف
 التفاصيل بكافة مستو على األرض سطح من منطقة بتمثيل يسمح الذي العلم هي المساحة

 تفاصيل ومن والتضاريس والغاباتالبحيرات و  كاألنهار طبيعية تفاصيل من فيها الموجودة
 .الخ...والطرق  الصناعية والمنشآتكالعقارات  اصطناعية
 من وذلك الدراسة من الغرض بحسب معينة خريطة على التفاصيل هذه تجسيد ثم ومن

 الخطوط بينلرأسية وا األفقية الزوايا وقياس النقاط بين لرأسيةوا األفقية المسافات قياس خالل
 ومن المطلوبة القياسات أخذ خالل من النقاط وتوضع الخطوط اتجاهات تعيين وكذلك والنقاط

 اإلحداثيات( مثل رقمية نهائية معلومات إلى القياسات تلك لتحويل الالزمة الحسابات ءأجرا ثم
 )ةالطبوغرافي الخارطة( مثل يةترسيم أو )األفقية

 إلى بالنسبة  )والمدنية منها الطبيعية( األشياء مواقع نحدد أن نستطيع المساحة علم خالل فمن
 المساحة علم بواسطة يمكن وكذلك معين، جغرافي أو هندسي مرجع إلى بالنسبة أو لبعض بعضها
 أفقي مرجع إلى بالنسبة أو لبعض بعضها إلى بالنسبة المختلفة المواقع ارتفاعات على التعرف

 وعلماء المهندسين من كثير إليها يحتاج التي العلوم من المساحة علم يعد ولذلك  .ثابت
  .المدن وتخطيطوالجغرافية والزراعة  الجيولوجيا

 يمكن بواسطتها والتي ورسمها ئطار لخا إنشاء هو المساحي العمل من األساسي الهدف ألن 
 المطاراتو  والطرق  والسدود الجسور أهمها ومن انشائهاو  وتخطيطها الهندسية األعمال مواقع تحديد
 .وغيرها

 
 :المستوية المساحة

 الطبيعية وغير الطبيعية والمعالم الحدود لبيان األرض سطح على مواقع وقياس تحديد علم وهي
 النقطة في ي مستو  األرض سطح أن أساس على واللوحاتالخرائط  على القياسات هذه تمثيل ثم

 التي المساحات في يذكر خطأ عنه ينتج ال اإلهمال وهذا األرض كروية تهمل وفيه رفعها المراد
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 المساحة في ويفترض .عالية ليست المطلوبة الدقة تكون  عندما كم 250 عن عادة تزيد ال
 :يأتي ما المستوية
 .مقوس غير مستقيم خط هو األرض سطح على نقطتين بين خط أقصر .1
 ةكروي وليست مستوية زاوية هي مستقيمين خطين أي بين التقاطع ويةاز  .2
 .األرض سطح على ومتعامدة لبعضها موازية الجاذبية خطوط جميع .3
 مثل والهندسية اإلنشائيةالزراعية و   األعمال في تطبق التي هي المستوية المساحة وقياسات

 .وغيرها الصناعية والمنشآت الحديدية والسكك الطرق  إنشاء
 

 :عةراالز  في المساحة أهمية
 لمواقع المسبق التحديد خالل من المختلفةراعية الز  األعمال في مهمادورا  المساحة تؤدي

 مختلفوأجراء  ومخططاتخرائط  بشكل واظهارها إقامتهامراد ال عيةرا الز  والمشاريع المنشآت
 الري  مشاريع إقامة أوواألراضي الزراعية  المنشآت مواقع بتسوية القيام قبل المساحية العمليات
األراضي  مساحات تقسيم أو .المنحدرةأنجراف األراضي  لمنع المدرجات إنشاء أو والصرف
 ديدتح في المساحية األعمال استخدام إلى باإلضافة .األمثل بالشكل استثمارها بهدفالزراعية 

 .والخاصة العامة العقارية الملكيات حدود
القرار ألقتراح الدراسات  اتخاذ دعم في فعالة أداة  الحديثة المساحية التقنيات استخدام يعد

 معلومات من توفره بما وحمايتها الموارد الزراعية وادارة استخدام توجيه على تساعد التي المثلى
 بين الجمع التقنيات هذه استخدام يتيح كما .والجهد للوقت اختصار من تقدم وبما وواضحة دقيقة

 كبير كم وتحليل تحريك على القدرة الموقع عن دقيقة معلومات على والحصول البيانات تحصيل
 للحقول،خرائط  ورسم للمزارع التخطيط في البيانات دقة وتستخدم الحيز الجغرافي امتداد بيانات من

 وارشاد التربة ومعاينة وأنهار بحيرات من الري  مصادر وتحديد الحديدية السكك طرق  وبيان
األراضي  وتدهور التصحرومراقبة ,المحصول غلةخرائط  ورسم المحاصيل واستكشاف ،الجرارات
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ومراقبة التغيرات  وتصنيف وتحديثها الغاباتخرائط  واعداد الفضائية الصور باستخدام وخاصة
 .التشجير مشاريعالمراعي ومراقبة وإدارة  عليهاتطرأ  التي

 
 

 وحدات القياس :
 حسب النظام المتري في أغلب دول العالم ومنها العراق ويقسم الى نوعين: م وحدات قياسُيستخد 

 وحدات قياس االطوال .1
 ويعد النظام المتري هو المستخدم في أغلب دول العالم ومن هذه الوحدات

 1m = 100cm = 1000mm  

 1km =1000m   

 وحدات قياس المساحات .2
 ويتم أستخدام نفس وحدات الطول لكن بتربيعها

     = 4 donm2 1ha = 10000m  
     21 donm = 2500 m   

 وحدات قياس الحجوم .3
 من أهم وحدات قياس الحجوم هي المتر المكعب واللتر

= 1000 L 3 1 m 
31 L = 1000 CM 
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 أنواع المسوحات
 :إلى وتقسم

كميات حفر و ردم اتربة و حسابة حجومها و مسافاتها و مكان  كما تشمل تقسيم االراضي و نقل
 .مركز الثقل و كل ذلك به قوانين تستخدمها المساحة للتمكن من حساب اقل تكاليف لإلنشاء

 وتقسم الى فرعين:( Plane surveying)المستوية  المساحة .1

 أجل من تقام التي المساحة وهي :( Topographic survey) بوغرافيةو الط المساحة .أ
 إحداثيات تحديد فيها يتم إعداد خرائط طبوغرافية بغرض األرض سطح عن معلومات تجميع
وتهدف إلى  . أخرى  مساحية ألعمال كمرجع وتستخدم األرض سطح على معلومة لنقاط

بيان معالم الطبيعة ومعالم اإلنشاءات كالطرق والترع والسكك الحديدية والمباني وحدود 
ما تبين تضاريس سطح األرض من حيث االرتفاع واالنخفاض عن البالد وغير ذلك، ك

: 1إلى  05.555: 1سطح البحر، ويكون مقياس الرسم في هذه الحالة متوسطا أى من )
 .الخرائط الطبوغرافية عادة(، وتعرف هذه الخرائط باسم 00555

 التي المساحة وهي  (Cadastral or boundary surveying) التفصيلية المساحة .ب
وتهدف إلى . طبوغرافيةالخرائط ال في الموجودة للمعالم تفصيلية خرائط رسم أجل من تقام

وتفاصيل المباني، وتسمى خراط تفريد المدن ويمكن ة والخاص العامة الملكيات بيان حدود
: 1في هذه الحالة كبيرًا )عادة يكون  مقياس رسم الخرائط أخذ القياسات منها، ولذلك يكون 

في الريف(، وتعرف هذه الخرائط باسم الخرائط التفصيلية أو  005: 1في المدن، و  055
 .خرائط فك الزمام

 لتمثيل تستخدم التي المساحة وهي (Hydrographic survey) المائية المساحة .0
 والجزر والمد المائيةالتيارات و وغزارتها و  مناسيبها وقياس وأنهاربحيرات  من المياه مصادر
 البحريةالخرائط  إنتاج في وتستخدم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الحراجية  المناطق تمثيل أجل من تقام التي المساحة وهي : (الغابات) الحراجية المساحة  .3
 . المختلفة المناطق في وامتداداتها فيها المميزةاألجزاء  مناسيب وبيان

 المعالم ربط فيها ويتم المناجم في تقام التي المساحة وهي ( :المناجم) المنجمية المساحة .4
 .والردم الحفر مناطق وتحديد األرض سطح على الموجودة بالمعالم األرض تحت الموجودة

معلومات كمّية  بأنها علم وفن تكنولوجيا الحصول على تعرف : لمساحة التصويرّيةا .0
ونوعية عن المعالم الطبيعية والصناعية لمنطقًة ما بواسطة صور فوتوغرافية أو غير 

وتختلف المساحة التصويرية عن المساحة األرضية في أن  .فوتوغرافية لهذه المنطقة
المساحة األرضية تتعامل مع الطبيعة بشكل مباشر، أّما المساحة التصويرية فيتم الحصول 

لومات والقياس من الصور بدون احتكاك مباشر مع الطبيعة في أغلب مراحل على المع
حسب المسافة الفاصلة بين آلة التصوير  احة التصويريةالمس ويمكن تصنيف .العمل

 :والشيء المصّور، فتكون أنواعًا ثالثة هي

 المساحة التصويرية األرضية. 
 المساحة التصويرية الجوية. 
 المساحة التصويرية الفضائية. 

الهندسية والبحرية والطرق  باألعمالوهناك أنواع عديدة من المسوحات التي تختص  -
 . في المجال الزراعيوغيرها وتعد خارج اطار دراستنا 

 متطلبات المسح الجيد

 بأقصى درجات الضبط  المساحية معداتالمعايرة وضبط  .1

 الفحص الدوري للمعدات للتأكد من أنها ال تعطي قياسات خاطئة وتعمل بأفضل حال .0

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9


      مساحة مستوية )نظري(كلية الزراعة / جامعة ديالى                                                                        
المحاضرة الثانيةالمرحلة األولى /                                                                   

 

 المرجعية.  نقاطالعمل و التصميم دقيق لشبكة  .3

 أخذ المعدل العام للقياسات المكررة وأي قياسات ناشزة تستثنى  .4

م الفحوصات المستقلة كقياس نقطة من موقعين أو أكثر أو استخدام طريقتين استخدأ .0
 .مختلفين في القياس ويمكن كشف األخطاء من خالل مقارنة النتائج

 اءات بدقة عالية أستخدام أجهزة ومعدات معتمدة ومن مناشيء رصينة تعطي قر  .6
 

 األخطاء المساحية 
يجمع المساحون في أنحاء العالم على أنه ليس هناك أي قياس أو عمل مساحي كامٌل 

 :العمليات المساحية خاِل من الخطأ، وبناء على ذلك هناك ثالث مستويات لألخطاء في

عن وهي عبارة  )Gross errors or blunders:( أخطاء فادحة أو تخبطات عشوائية .1
أخطاء ُترتكب من قبل المساح أثناء عملية المسح قد تكون نتيجة لإلجهاد الذي يعاني منه 
المساح أو التسرع ومن األمثلة عليها إفساد األداة، أو اإلخفاق )الفشل( في تحديد موقع ما، 

. إن خطًأ كبيرًا فادحًا يخفض دقة العمل 05بدال من  50أو تدوين قياسات خاطئة كتدوين 
احي لمستوًى غير مقبول لذلك يستخدم المساحون قياسات وافرة وفحوصات مستقلة المس

 .لكشف هذه األخطاء في المسح بشكل مبكر
هي تلك األخطاء التي تتبع  )Systematic errors:( ألخطاء النظامية أو المنتظمةا .0

على سلسلة قياسات حيث أن الخطأ في  درجة الحرارة نمطًا ثابتًا ومن األمثلة عليها آثار
هذه الحالة يتبع نمطًا معينا على جميع القياسات وليس قياس أو عدة قياسات فقط، وفي 

 .هذه الحالة يمكن لألخطاء أن تصحح
هي عبارة عن ذبذبات في القياسات ال يمكن  )Random errors:( خطاء العشوائيةاأل .3

تجنبها. السبب فيها هو عدم كفاءة المعدات، أو عدم وضوح خط النظر، أو صعوبة في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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الظروف المحيطة لعملية المسح. يمكن أن يتم تقليل هذه األخطاء عن طريق زيادة القياسات 
 .المالئمةرة وتجنب الظروف غير كثب
 

 ترتيب دفتر الحقل :
 يتبعها التي الخطوات ىوأول ،ومتعددة كثيرة المساحية والمخططات قياساتال تدوين طرق  أن

 ملياتالع أجراء عند الحقل دفتر في حظاتالوالم القياسات من الكثير تدوين هي المساح
  لمساحية.ا العمليات عند أو والتفاصيل المعالم رسم عند تكمن الحقل دفتر وفائدة المساحية

 ياتالعمل أجراء عند أو والتفاصيل المعالم رسم عند خصوصا تكمن الحقل دفتر وفائدة
 التدوين بريعت ولهذا عليها ديعتم هامة وثيقة بمثابة الحقل دفتر دويع المطلوبة المساحية

 نم فائدة وال الضرورية. االمور من المساحية اداالرص لتلك والواضح والدقيق السليم
 لواقع حاً صحي تمثيالً  وممثلة دقيقة تكن مل أذا ورسومات حسابات من يتبعها وما القياسات

 يكون  أن يجب وبالتالي المشروع وطبيعة وهدف نوع تتبع القياسات ضبط درجة ان . الحال
 الدقة. بمتطلبات مسبق علم ىعل الميداني العمل ىعل القائم المساح

 وهي: واضح بشكل االرصاد تدوين في تساعد عامة طرق  عدة هناكو 
 الوصفية الكتابة .1

 بيانات فعر  عند استخدامها ويمكن ،عمله تم لما الوصفي االسلوب على المساح يعتمد وفيها
 عليج مما طويال أو معقدا يكون  ربما التدوين في االسلوب وهذا . عامة بصورة االراضي
 قياساتلل المناسبة والجدولة الرسم استخدام ىال واللجوء . متعباً  القياسات على الحصول

 واضحة الحقلية االعمال جعليو  األرصاد تبسيط في كثيرا يساهم
 كروكي رسم على االرصاد تسجيل .0

 قوف المعلومات ترتيب على القدرة عدم عند خاصة الكروكيات عمل من االكثار ينصح
 رسم في المقياس الستخدام حاجة ال انه بالذكر والجدير محددة واضحة واشكال جدول

 حاالت في ةتصغير  يمكن بينما التفاصيل بعض مقياس في المبالغة يمكن حيث الكروكيات
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 البسيطة ةالمساحي اتالعملي في كروكي رسم على االرصاد تسجيل استخدام ويقتصر . ى اخر 
 القياسات حوتوض للتفاصيل كروكي يرسم وفيها . االضالع قليلة العقارات كرفع نسبيا

 مباشرة الرسم على يةلواالو  الخطية
 جدول في االرصاد تسجيل .3
 حيث الرسم على التدوين وصعبة كثيرة المساحية االرصاد تكون  عندما الطريقة هذه تستخدم

 عمل مت النقاط أي بين وضحلت الحي التدوين عند الحرص زمويل مناسب. جدول في تدون 
 التسوية. عمليات اغلب في الطريقة هذه وتستخدم القياسات

 والجداول الرسم باستخدام االرصاد تسجيل .4
 في لالجدو  في االرصاد ون تد وفيها ، الشاملة المسح عمليات في الطريقة هذه تستخدم
 االرصاد عيمج تدون  ان ويجب ى اليسر  الصفحة في الرسم ويوضع فترالد من ىاليمن الصفحة
 ذلك ألن عدب فيما تنقل سائبة اوراق في وليس الموقع في مباشرة الحقل دفتر في الحقلية

 جبفي الحقل في حسابات أيه عملت واذا . أخرى  اعمال مع الطختواأل للضياع يعرضها
 . بعد فيما منها التحقق يمكن كي الحقل دفتر يف توضح ان
 الى باالضافة المساحي العمل وغرض ومكان زمان تسجيل االحوال، جميع في صحوين

 الجهاز ورقم الطقس مثل مفيدة معلومات وأيه منهم كل ومهام المساحي الفريق اعضاء
 وتصحيح سيروتف العملب دقة على صولالح في ار يكث تفيد المعلومات تلك ليفتسج الخاص
 اعدفيس منهم كل امومه الفريق أعضاء كرذ اأم .االجهزة من أو الطقس من جةالنات االخطاء

 . شخص كل واجبات ومعرفة المدونة ألرصادا مناقشة أو االستفسار ىال الحاجة عند
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 :األفقية ويةزاال قياس في والعرضية النظامية األخطاء
 تطبيق يمكن ال المساحية القياسات في أجراء وااللكترونية العادية المساحية األجهزة استخدام عند

 كما،  األخطاء هذه تكون  وقد احتياطات من اتخذنا مهما القياسات ألجراء كافة المثالية الشروط
 اإلنسان عن أو المحيطة الطبيعية الشروط عن أو نفسه، الجهاز صنع عن ناتجة سابقا ذكرنا
 على يأتي فيما نتعرف وسوف والعرضية النظامية األخطاء بعض قيمها في تحمل وأن البد لذلك
 .تأثيرها من التخفيف وكيفية األخطاء أهم

:األفقية الزوايا قياسات في النظامية األخطاء
:اآلتية الثالثة األنواع إلى تنقسم األخطاء هذه
 المحاور أخطاء 
 الالمركزية أخطاء 
 التدريجيات أخطاء

 :المحاور أخطاء
بالشكل المبينة اآلتية المحاور هناك مساحي جهاز كل في



التيودوليت جهاز محاور

 خطوط تقاطع ونقطة الجسمية مركز بين الواصل الخط وهو للجهاز الضوئي المحور
الشكل، على W-W المحور وهو المحكم
 الرئيس المحور Z-Z ويمكن القياس أو الوقوف نقطة من المار األساسي المحور وهو

 .شاقولي محور وهو المحور هذا حول ورانالد للجهاز
 الثانوي  المحور U-U للجهاز األسطوانية الزئبقية محور على المنطبق األفقي المحور وهو 

.األفقي والمقسم األليداد وجود حيث المار



 المحور H-H المساحية للنظارة ويمكن الجهاز مركز من المار األفقي المحور وهو 
 مساحي جهاز أي في الشروط من مجموعة المحاور هذه تحقق أن ويجب .حولهالدوران 
 :هي الشروط وهذه النظامية األخطاء تأثير من للتخفيف

 األسطوانية الزئبقية بوضع يتحقق وهذاتماما  شاقولي للجهاز الرئيس المحور يكون  أن يجب 
U-U المحور على ا عامودي Z-Z المحور يكون  أن أي حديها بين

 الثانوي  المحور مع ا متعامد الضوئي المحور يكون  أن يجب H-H من وضع كل في
 المحور حول رنه ا دو حين الضوئي المحور يمسح أن يجب أي الضوئي المحور أوضاع
ا عمودي W-W المحور يكون  أن أي H-H الثانوي  المحور على ا عمودي ا مستوي  الثانوي 

 H-H المحور على
 المحور أن أي الرئيسي المحور على ا عمودي يكون  أن يجب للجهاز األفقي المحور 

H-Hالرئيسي المحور على ا عموديZ-Z
 للجهاز الرئيس المحور يتقاطع أن يجب Z-Z األفقي لمحورل او H-H النظارة ومحور 

 المحاور هذه تكون  وان الجهاز مركز تسمى واحدة بنقطة W-W الضوئي المحور أو
 .بينها فيما متعامدة

 المحور عمودية بخطأ يسمى فالخطأ الثانوي  المحور على عموديا الضوئي المحور يكن لم إذا
 األفقية، الزوايا قياس في المضاعف ناالدور  بتطبيق الخطاء هذا تأثير حذف ونستطيع ،الضوئي

 بخطأ يسمى عندها فالخطأ للجهاز الرئيسي المحور مع ياعمود الثانوي  المحور يمكن لم اوذا
 المضاعف ورانالد طريقة بتطبيق الخطأ هذا تأثير حذف يمكن وكذلك الثانوي  المحور عمودية

 .األفقية الزوايا قياس في
 المحور شاقولية عدم بخطأ الخطأ يسمى فعندها تماما ياشاقول الرئيس المحور يكن لم ذاوا

 المحور حول تتمران الدو  عملية ألن المضاعف نار و الد بطريقة حذفه يمكن ال الخطأ وهذا الرئيس
 بين الفقاعة تكون  وأن االسطوانية الزئبقية بضبط إال الخطأ هذا حذف يمكن وال نفسه الرئيس
 .القياسات اجراء حين تماما حديها



 :الالمركزية أخطاء
 المقسم مركز تمحور عدم عن الناتج الخطأ أي الرئيس المحور مركزية ال عن الناتج الخطأ وهو
 ومركز المقسمة الدائرة مركز انطباق عدم تعني الرئيس المحور مركزية وال, األليداد مركز على

 .الزوايا قياس في المضاعف نوراالد طريقة بتطبيق الخطأ هذا حذف ويتم األليداد
 :التدريج أخطاء

 يجب التدريجيات وهذه الزوايا لقيم تدريجيات على تحتوي  مقسمة دائرة ثمة مساحي جهاز كل في
ا دائم الشرط هذا يتحقق ال الصنع في الدقة عدم وبنتيجة الصنع عند البعد متساوية تكون  أن

 بتطبيق الخطأ هذا تأثير تخفيف ويمكن المقسم وعلى التدريجيات بأخطاء نسميها أخطاء وتحصل
 .السالسل ةوطريق المضاعفران الدو  طريقة

 :األفقية الزوايا قياسات في العرضية األخطاء
 وباآلتي مختلفين وأشخاص مختلفة طبيعية شروط ضمن تتم بها نقوم التي المساحية القياسات إن

 تتعرض التي العرضية األخطاء أهم و األفقية الزوايا قياسات على المحيطة األجواء هذه تنعكس
 :هي األفقية الزوايا قياسات لها

 :التوقيع أخطاء
 اشارة أو شاخص منتصف على للمحكم الشاقولي الخط نوجه الزوايا قياس أو األهداف رصد عند
 أو العاكس أو االشارة طبيعة على تعتمد العملية دقة إن نقطة على موضوع ضوئي عاكس أو

 التوقيع بخطأ يسمى خطأ تولد صحيح بشكل تتم لم إن العملية وهذه المرصود الشاخص
 :المرصودة النقطة شاقولية خطأ
 لم فإذا تماما شاقولي العاكس أو الشاخص يكون  أن يجب الزوايا لقياس األرصادأجراء  عند

 من وللتخفيف المرصودة النقطة شاقولية بخطأ يسمى الخطأ ذلك عن ينتج الشرط هذا يتحقق
 نحتاج عندما وخاصة الضوئي، العاكس استخدمنا شاقوليا تماما، واذا الشاخص جعل يجب تأثيره
 شاقولية تحقيق علينا المتبادلة، الرؤية شروط لتحقيق ما نوعاكبيرا  العاكس ارتفاع يكون  أن إلى



 نتيجة كبيرة قيم ذات أخطاء تحصل وقد آلي بشكل تتم القياسات أن باعتبار جيد بشكل العاكس
 أسفل رصد المفضل فمن الزوايا لقياس االتجاهات رصد في الشاخص استخدمنا ذاوا لذلك،

 .الخطأ هذا تأثير من لتخفيف الشاخص
 :ركزالتم خطأ أو النقطة شاقول مركزية ال خطأ
 ولكن الوقوف نقطة من ومارا شاقوليا يكون  أن يجب للجهاز الرئيس المحور أن اسابق ذكرنا كما
 عدم عن الخطأ هذا وينتج النقطة على التمركز في خطأ يحصل قد التمركز عملية اجراء أثناء

 الزوايا وقياس االتجاهات تعيينراد الم الوقوف نقطة شاقول على للجهاز الرئيس المحور انطباق
أحيانا  وسالبا احياناا موجب يكون  كونه رضياع ره واعتبا الخطأ هذا قيمة حساب ويمكننا فيها،
  اخرى 

 :الشاقولية الزوايا قياس
 وتختلف الشاقولية لزوايا او األفقية الزوايا قياسات تتضمن سابقا أشرنا كما زاويةال القياسات إن
 بعضف المستخدم الجهاز لنوع وفقا وذلك العادية المساحية األجهزة في الشاقولية الزوايا قيم

 المقسم صفر يكون  اآلخر وبعضها األعلى من الشاقولي المقسم صفر يكون  المساحية األجهزة
 عن الضوئي المحور ميالن زاوية االرتفاع او زاوية إيجاد علينا وعندها األسفل من الشاقولي

 بالشكل مبين هو كما وذلك المستخدم للجهاز األفق



قیاس المسافات





 
  



 
  



 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 



 
  



 


