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 رؼ٘٘ي ك٘ف٘خ فٖ ٗجذث الزٕ الؼلن ُْ :الوسزْٗخ الوسبدخ

 ّالصٌبػ٘خ الطج٘ؼ٘خ الوؼبلن لٌقبط الٌسج٘خ الوْاقغ

 الٔ ًقلِب ّك٘ف٘خ قشثَ أّ االسض سطخ ػلٔ الوْجْدح

 الؼالقبد ػلٔ الذفبظ هغ هصغشح ثصْسح الخبسطَ

 ػلن فبلوسبدخ الوؼبلن ُزٍ رفبص٘ل ث٘ي الثبثزخ الٌسج٘خ

 ّالضّاٗب ّالؼوْدٗخ االفق٘خ الوسبفبد ق٘بط أجشاء ٗزٌبّل

    .ثِب سجق ق٘بسبد ثوْجت الٌقبط ّرثج٘ذ ّاالرجبُبد
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اى الِذف االسبط هي دساسخ ػلْم الوسابدخ ّرطج٘قبرِاب الوخزلفاخ 

ُْ الذصْل ػلٔ الوؼلْهابد ّالج٘بًابد االسابط الالصهاخ دػاذاد 

ّسسااان الخاااشااظ ّثْاساااطخ ُااازٍ الخاااشااظ ٗو اااي رثج٘اااذ هْاقاااغ 

االػوبل الٌِذس٘خ ّرخطا٘ظ الواابسٗغ ّ أًااباِب كبلساذّد ّطاش  

كواب .                                              الوْاصالد ّالجساْس

اى الوسبدخ ُٖ الْس٘لخ لزٌف٘از الؼول٘ابد الوزؼلقاخ ثبالساماٖ هثال 

لزا فأى .                                 الزقس٘ن ّالزسْٗخ ّاالسزصالح

أُو٘خ الوسبدخ ّالخشااظ الوسبد٘خ ّرذاخلِب هاغ الؼلاْم الزطج٘ق٘اخ 

                             -:الوخزلفااااااااااخ ٗو ااااااااااي أٗجبصُااااااااااب فااااااااااٖ الٌقاااااااااابط االر٘ااااااااااخ
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.رثج٘ذ الوْاقغ الوطلْثخ ػلٔ الطج٘ؼخ أسزٌبداً الٔ ًقبط - 1      

 هؼلْهخ.

       هسزْٓ ػي ّأسرفبػبرِب االسامٖ هْاقغ ّرؼ٘٘ي رذذٗذ - 2

.الجذش سطخ                                                               

  .الخشااظ هي أّ هجبششح ثصْسح االسامٖ هسبدبد أٗجبد - 3

 أسامٖ ػي ثؼذُب ّهذٓ الوبا٘خ الوْاسد ػي ف شح أػطبء - 4

                                                            .صساػ٘خ

 السذّد ّأًابء ّالجضل الشٕ شج بد رخط٘ظ فٖ الوسبػذح - 5

                                                 .الوبا٘خ ّالخضاًبد
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.رخط٘ظ هْاقغ الطش  الضساػ٘خ ثأًْاػِب - 6  

رذذٗذ أًْاع ّكثبفبد الغطبء الٌجبرٖ للوٌبطق الوخزلفخ  - 7

. ثْاسطخ الصْس الجْٗخ ّغ٘شُب  

.رْف٘ش الوؼلْهبد الظشّسٗخ دًابء االثٌ٘خ الضساػ٘خ - 8  
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  -:ٗزن أًجبص أػوبل الوسخ ثطشٗقز٘ي أسبس٘ز٘ي

ٌّٗجض ػبدحً ػلٔ سطخ االسض ثأسزخذم  -:الوسخ االػز٘بدٕ -1

.االجِضح ّاالالد ّاالدّاد الوسبد٘خ الوخزلفخ   

  الصْس الزقبط رقٌ٘خ فَ٘ ّرسزخذم -:الزصْٗشٕ الوسخ – 2

 الْس٘لز٘ي ثأدذٓ ٗ ْى ُّزا الوزؼذدح ّّسبالِب ثأًْاػِب

                                                                    -:االر٘ز٘ي
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  أّ للوٌطقَ الصْس هي ػذد ثألزقبط ّٗ ْى -:االسمٖ الزصْٗشٕ الوسخ – أ

 الٔ جٌجبً  الصْس ُزٍ رجو٘غ ثن ّهي لِب خبسطَ أػذاد الوطلْثَ دخبالوس

         .هزجبّسر٘ي صْسر٘ي كل ث٘ي الوزذاخلخ الؼالقبد ػلٔ الذفبظ هغ جٌت

                     

 الوطلْثخ الوسبدخ صْس ثألزقبط ّٗ ْى -:الجْٕ الزصْٗشٕ الوسخ -ة

 الغشض لِزا هٌبسجخ رصْٗش أالد ثأسزخذام الجْ هي خبسطخ لِب أػذاد

 .الفضبا٘خ الوشكجبد ّ الصٌبػ٘خ االقوبس أّ الطباشاد أّ الوٌبط٘ذ ثأسزخذام

 ّالزذل٘ل ّأطْالِب الوْجبد ثزقٌ٘بد الصْس ّرفس٘ش رذل٘ل ّسبال رْجذ كوب

                                         .الزقل٘ذٗخ الزفس٘ش ّسبال   هذل دلذ الشقوٖ
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  -:ثصْسح ػبهخ رْجذ اًْاع الوسبدخ االر٘خ

الوسبدخ الوسزْٗخ  – 1  

ٗخزص ُزا الٌْع هي الوسبدخ ثق٘بط الوسبدبد الصغ٘شح الزٖ ر ْى ثذذّد 

ك٘لْ هزش هشثؼبً د٘ث رِول كشّٗخ االسض ّٗؼذ سطذب  250الٔ  200

فبلوسبدخ االفق٘خ ُٖ اقصش خظ هسزق٘ن غ٘ش هقْط ث٘ي ًقطز٘ي ػلٔ . هسزْٗبً 

.                                                    سطخ االسض  

الوسبدخ الطْثغشاف٘خ – 2  

ِٗزن ُزا الٌْع هي الوسبدخ ثشسن خشااظ الوٌبطق الوزسؼخ ًسج٘بً اػزوبداً ػلٔ 

الوؼلْهبد الزٖ ٗذصل ػلِ٘ب هي الذقل ثطش  الوسخ الوخزلفخ ّرلك هي 

أجل أظِبس طج٘ؼخ ش ل االسض ّاسرفبػبرِب ّاًخفبمزِب ػلٔ ُ٘ئخ خطْط 

هٌذٌ٘خ ّكزلك هْاقغ الوؼبلن الطج٘ؼ٘خ ّالصٌبػ٘خ كبلججبل ّالْدٗبى ّاالًِبس 

.                                                 أمبفخ الٔ السذّد ّالطش  ّغ٘شُب
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المساحة التصوٌرٌة - 3  

وهً تطبٌق علم القٌاس بأستعمال صور للمنطقة المطلوب مسحها تلتقط 

بأالت تصوٌر خاصة من الجو ومن االرض وتجمع بعض هذه الصور مع 

بعض لتكوٌن خرٌطة مصورة للمنطقة وٌفضل المسح الجوي على 

االرضً  بسبب وفرة التفاصٌل التً ٌقدمها وسرعة ودقة العمل وقلة 

. التكالٌف  

وٌعد علم االستشعار عن بعد حلقة التطوٌر االخٌرة فً هذا النوع من 

المساحة كما ٌوجد انواع اخرى من المساحة منها المائٌة والفلكٌة وتحت 
.  االرضٌة والعسكرٌة والجٌلولوجٌا واالستكشافٌة وااللكترونٌة وغٌرها  
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 ش شاً جضٗالً 

 لذسي االصغبء
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