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  -:تنقسم المقاٌٌس التخطٌطٌة الى االنواع االتٌة

المقٌاس الخطً وهو عبارة عن خط ٌرسم على الخارطة بشكل  –أ 

وأحدى , مسطرة مقسمة لغرض بٌان أطوال وحدات المسافات االرضٌة

والمثال . نهاٌتً هذا الخط تقسم الى أقسام أصغر بهدف زٌادة دقة القٌاس

 االتً ٌوضح كٌفٌة عمل المقٌاس الخطً 

وٌقٌس  1000:  1صمم مقٌاساً خطٌاً لخارطة مقٌاس رسمها  -:مثال

متراً على المقٌاس 75متر وحدد طول  5الى دقة   

م  10: سم  1سم          1000: سم  1  

الدقة المطلوبة للقٌاس/ اقل وحدة قٌاس = عدد أقسام ٌسار الصفر   

قسم  2=   5/  10=   
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. أٔ ٌمغى انًمٍبط انى جضئٍٍ نكم جضء يٍ ًٌٍٍ انًمٍبط يع َمطخ انصفش  

 

 انخطً انًمٍبط ثأعزعًبل انخشائػ يٍ انًغبفبد لٍبط كٍفخ ٔنزٕظٍح
 انًغبفخ رعبدل فزحخ (انًذثجٍٍ انشأعٍٍ رٔ انفشجبل ) انًمغى ثفزح فٍكٌٕ

 خػ عهى االٔل انفشجبل سأط َعع حٍث انخبسغخ عهى لٍبعٓب انًطهٕة
 أحذ خػ عهى ٔلع فأرا  انثبًَ انفشجبل سأط يٕلع َٔالحع انصفش

 انشأط ٌُطجك نى ارا أيب .انًطهٕثخ انًغبفخ ًْ فزكٌٕ انشئٍغٍخ انزمغًٍبد
 االٔل انفشجبل سأط َُمم فعُذئز (سئٍغٍٍٍ خطٍٍٍ ثٍٍ ٌكٌٕ أي ) انثبًَ
 انزمغًٍبد خطٕغ احذ عهى أَطجبلّ َٔالحع سلًب   االصغش انخطٕغ انى

 انكهٍخ انًغبفخ عهى نُحصم انشئٍغً انخػ لًٍخ انى َٔظٍفٓب انثبٌَٕخ
                                                                                       . انًمبعخ
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فأن  15والرأس االول على الرقم  60فلو أنطبق الرأس الثانً على الرقم 

 المسافة الكلٌة ستكون 

م  75=  15+  60  

وٌقٌس  10000:  1صمم مقٌاس خطً لخارطة مقٌاس رسمها  -: 2مثال 

متراً على المقٌاس 650متر وحدد طول  50الى دقة   

م  100: سم  1سم        10000: سم  1  

قسم  2=  50/  100= عدد االقسام ٌسار الصفر   

م  650=  50+  600  
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ٌمكن بواسطته الحصول على دقة أكبر من  -:المقٌاس الشبكً –ب 

المقٌاس الخطً فً قٌاس االبعاد على الخرائط أو معرفتها منها أي معرفة 

أطول المسافات القصٌرة جداً المستخدمة فً الخرائط التفصٌلٌة التً ال 

فهو عبارة عن مقٌاس خطً , ٌمكن التعبٌر عنها بوسائل القٌاس االعتٌادٌة

.مقسم الى تقسٌمات ثانوٌة أكثر دقة  

هو عبارة عن مقٌاس خطً تكون تقسٌماته من  -:المقٌاس المقارن –ج 

االعلى المتري ومن االسفل بالنظام االنكلٌزي أو العكس وذلك لغرض 

تسهٌل أستعمال الخرائط بكال النظامٌن ومعرفة مقدار المسافة المقاسة بأحد 
.  النظامٌن بما ٌعادلها فً النظام االخر  
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 المجاالت فً ٌستعمل المقارن المقٌاس من نوع هو -:الزمنً المقٌاس – د

 نقطتٌن بٌن ثابتة مسافة لقطع الالزم الوقت معرفة الى وٌهدف العسكرٌة

 ثابتة وهً المسافة وحدات طول بٌن تكون والمقارنة .معٌنة بسرعة

 حسب المتغٌرة الزمن وحدات وبٌن الخارطة رسم بمقٌاس ألرتباطها

 والدروع المشاة لسٌر المصممة الزمنٌة المقاٌٌس ذلك ومثال السرعة

                                                                         .وغٌرها

  -:تصنف مقاٌٌس الرسم حسب حجومها الى

  200000:  1صغٌرة جداً   أصغر من 

  200000:  1الى        50000:  1صغٌرة بٌن     

  50000:  1الى          5000:  1متوسطة بٌن    
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  5000:  1الى    500:  1كبٌرة  بٌن                   

  500:  1كبٌرة جداً          أكبر من 

ٌقصد بالمسافة عن ذكرها فً علوم المساحة  -:القياس المباشر للمسافات

والخرائط ذلك البعد االفقً الفاصل بٌن نقطتٌن بغض النظر عن موقعهما  

فتحسب المسافات المائلة المقاسة ٌجب , من حٌث االتجاه العمودي

تصمٌمها بتحوٌلها الى ما ٌعادلها من مسافات أفقٌة والسبب ٌعود الى أن 

. المسافات االفقٌة هً التً تثبت على الخرائط  

تقاس المسافات بطرق وأدوات مختلفة من حٌث االستعمال والدقة وقد نلجأ 

أحٌاناً الى التقدٌر لقٌاس أطوال المسافات وهذه تعتمد على خبرة ومهارة 

. الشخص وعلى بعض الحقائق والبدٌهٌات  
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  -:عامة تقدر أطوال المسافات بواحدة من الطرق االتٌةوبصورة 

وهً . تقدٌر طول المسافة بمقرنتها ببعد أخر مألوف ومشابه لها – 1

.تصلح للمسافات القصٌرة فقط  

أٌجاد معدل الحدٌن االقصى واالدنى اللذٌن نعتقدهما طوالً للمسافة  – 2

.المعٌنة  

تقدٌر المسافة الى حد نقطة نعدها نقطة المنتصف ومن ثم نضاعف  – 3

.التقدٌر  

تقدٌر المسافة بالمقارنة بمسافة معلومة كأعمدة الكهرباء وأبراجه التً  - 4
.ٌبعد بعضها عن بعض بمسافات معلومة  
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أٌ انزمذٌش ٌكٌٕ أكجش يٍ انحمٍمخ فً انظشٔف انًزكٕسح فً أدَبِ ٔألم يُٓب فً 

.انظشٔف انًعبكغخ نٓب رًبيب    

.أٔلبد انعجبة ٔظشٔف انطمظ نشدٌئخ – 1  

.انششٔق ٔانغشٔة دأٔلب – 2  

. انُظش عجش َٓش أٔ يُخفط أٔ أسض يزًٕجخ - 3  

.انُظش ثٍٍ أشجبس يجعثشح – 4  

.انُظش ثأرجبِ يعبكظ نهشًظ – 5  

.انُظش ثأرجبِ أعهى انًُحذساد – 6  

ارا كبٌ انشئ انًطهٕة لٍبط انًغبفخ انٍّ صغٍشا  ثبنًمبسَخ ثشئ أخش  – 7

.ٌجبٔسِ  

ارا كبٌ خػ انُظش يحصٕسا  ظًٍ حذٔد ظٍمخ كأٌ ٌكٌٕ ثًٕاصاح غشٌك  – 8

.أٔ يًشى  
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انمٍبط يٍ انخشائػ –أ   

  -:رمبط انًغبفبد يٍ انخشائػ ثٕاحذح يٍ انطشٌمزٍٍ االرٍزٍٍ

 انخبسغخ يٍ انًطهٕثخ انًغبفخ غٕل ثمٍبط ٔرزى -:انشعى يمٍبط غشٌمخ – 1

 انزمغٍى ٔفشجبل يغزمًٍخ انًغبفبد كبَذ أرا االعزٍبدٌخ انًغطشح ثأعزعًبل

 ثأعزخذاو كزنك أٌجبدْب ًٌكٍ ٔانزً ٔانًزعشجخ انًُحٍُخ نًغبفبد نخطٕغ

 ٔيذ انخبسغخ عهى انًزعشجخ انًغبفخ ثذاٌخ عهى ثذاٌزّ رٕظع سفٍع خٍػ

 ثشكم نٍصجح انخٍػ غٕل ٌغحت ثى َٓبٌزّ انى انزعشجبد ثًٕجت انخٍػ

 ٔيٍ .غٕنّ يمذاس نًعشفخ االعزٍبدٌخ انًغطشح عهى نٍٕظع ٔيزٕرش يغزمٍى

 ثأعزعًبل يجبششح أٔ نهخبسغخ انشعى ثًمٍبط انًمبعخ انًغبفخ ظشة ثى

                                         .انخبسغخ عهى انًثجزخ انزخطٍطٍخ انًمبٌٍظ
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وهً الطرٌقة المناسبة لقٌاس المسافات  -:طرٌقة عجلة القٌاس – 2

. المتعرجة وتعطً نتائج دقٌقة وسرٌعه  

 المساوٌة الحقٌقٌة المساحة مقدار ٌبٌن مدرج مقٌاس على العجلة وتحتوي

 المشابه الرسم مقٌاس ذات الخارطة على العجلة تقطعها التً للمسافة

  بموجب الجهاز من النتٌجة قرأة الممكن ومن المدرجة العجلة لمقٌاس

 الى والتناسب النسبة بطرٌقة النتٌجة تحوٌل ثم ومن علٌه المثبت المقٌاس

 فً مثبتاً  الخارطة مقٌاس ٌكون ال عندما الخارطة رسم مقٌاس ٌعادل ما
                                                                           .الجهاز
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القٌاس من الطبٌعة –ب   

وتقاس بطرٌقتٌن أساسٌتٌن هما الطرق المباشرة والطرق غٌر المباشرة 

. وسٌتم تناول الطرق المباشرة فقط  

-:طرٌقة القٌاس المباشر  

طرٌقة الخطوات – 1  

طرٌقة عجلة القٌاس االرضٌة – 2  

طرٌقة السلسلة أو الشرٌط  – 3  
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جضٌال  شكشا    
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