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مقّدمة

أساسياً  رشطاً  ما  ملبنى  الدقيق  التوثيق  يعّد 
تاريخيٍة  نظٍر  وجهة  من  إنشاء  إعادة  إلجراء 
ولتخطيط  تغيريه،  ولتاريخ  املبنى  هذا  لتاريخ 
وتنفيذ تدابري الحفظ والرتميم حيث يجري هذا 
بشكٍل مستقٍل عن الزمان واملكان ومواد البناء 

وشكل االستخدام.
ففي أملانيا يقوم علم أبحاث العامرة التاريخية 
الرفع املعامري  بشكٍل منهجي مستمٍر بتطوير 
باستخدام  وذلك  التاريخية  املباين  ودراسة 
اليدوي وصوالً  الرفع  الوسائل املتاحة بدءاً من 
إىل استخدام التقنيات الحديثة. قام قسم تاريخ 
والحفاظ  التاريخية  العامرة  وأبحاث  العامرة 
عىل املباين التاريخية يف جامعة ميونيخ التقنية 
بتقديم عمٍل أساٍيس غني بالصور يفّرس بوضوٍح 
اسُتخِدم  التاريخية.  العامرة  أبحاث  أساليب 
وتكراراً  مراراً  األخرية  السنوات  يف  الكتاب  هذا 
يف مشاريع التعليم والتدريب التكمييل املنّفذة 
يف إطار مرشوع «ساعة البدء، مستقبٌل ملرحلة 
ما بعد األزمة». يتّم تنسيق هذا املرشوع الذي 
له وزارة الخارجية االتحادية من ِقبل شبكة  متوَّ
الرتاث األثري التي تأّسست يف عام ٢٠١٦. يتّم 
للزميالت  عمٍل  ورشات  تنظيم  الصدد  هذا  يف 
والزمالء من مناطق األزمات يف العراق وسورية 

الحضاري  اإلرث  توثيق  من  لتمكينهم  واليمن 
املهّدد أو املتّرضر يف بلدانهم. يهدف ذلك إىل 
األرضار  وتقييم  لتوثيق  الالزمة  األسس  وضع 
الحفظ  تدابري  عليها  تستند  أن  ميكن  بحيث 
املواد  نقٌص يف  هناك  أنه  غري  اإلنشاء.  وإعادة 
أبحاث  مجال  يف  العربية  باللغة  التدريبية 

العامرة التاريخية.
مجال  يف  والتعاون  القامئة  الشبكات  بفضل 
أبحاث العامرة التاريخية ُأتيحت الفرصة لتقديم 
باللغة  املعامري  بالرفع  الخاّص  الكتاب  هذا 
العربية وإتاحته عرب الوصول الحّر. وهنا أتقّدم 
وبشكٍل  الكتاب  هذا  ملؤلفي  الجزيل  بالشكر 
أّنه  غري  شولر.  مانفرد  الدكتور  األستاذ  خاص 
مل يكن من املمكن إطالقاً ترجمة املصطلحات 
لوال  التاريخية  العامرة  أبحاث  بعلم  الخاّصة 
قام  بالرتجمة.  قام  الذي  الرز  وسيم  جهود 
توبياس بوزن بالتعاون مع عبد السالم امليداين 
اللغة  مع  املتكّيف  الطباعي  النموذج  بتنسيق 

العربية. لهم أيضاً أتقّدم بجزيل الشكر. 

                            رئيسة معهد اآلثار األملاين
                           أ. د. فرِديريِكه ْفِلس
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متهيد:

بنفسه:  نفسه  املعامري  الرفع  مصطلح  ُيفرسِّ 
دقيقٍة  ورسٍم  قياٍس  عملية  عن  عبارُة  فهو 
ملبنى قائم. فكام يقوم التصميم الكامل ملبنى 
واملقاطع  للمساقط  كامل  بتمثيل  مستقبيل 
بتوثيق مبنى  الرفع املعامري  والواجهات،يقوم 
يقوم  املعامرية.  اللغة  نفس  باستخدام  قائٍم 
أو  أبنية  ملجموعة  أو  ملبنى  املعامري  الرفع 
ملوقٍع أثري وبغّض النظر عن الفرتة الزمنية التي 
اإلنشائية  التفاصيل  كافة  بتسجيل  إليها  تعود 
والتشّوهات  الزاويا  انحرافات  مثل  والشكلية 
األرضار  إىل  باإلضافة  الزمن  مبرور  الحاصلة 

والتعديالت والتحديثات.
ميكن أن يؤّدي ذلك إىل وجود هدفني رئيسيني، 
الهدف األول هو الغاية العلمية: فالرفع املعامري 
ُيشّكل أهّم أساٍس لدراسات تاريخ العامرة التي 
األصيل  واملظهر  العمر  وتفسري  توضيح  تحاول 
اإلنشائية  والخصائص  والوظائف  والتغيريات 
ملبنًى ما. الهدف الثاين هو إنشاء أساٍس للبناء 
ضمن نسيٍج تاريخي: فبالنسبة للمباين القدمية 
إن  وحتى  مخططات  أية  عادًة  لها  تتوفر  ال 
بدّقٍة  تعكس  ال  ألنها  كافية  غري  فهي  ُوِجدت 
غالباً  والذي  الزمن  مبرور  نشأ  الذي  الوضع 
إمكانية  أن  كام  كبري،  بشكل  متغرّياً  يكون  ما 
مثل  بأبنيٍة  خاّصٍة  مخططات  عىل  الحصول 
الربجوازية  الطبقة  أو مواطني  املزارعني  منازل 
أو  الوسطى  العصور  إىل  العائدة  املشيَّدات  أو 
ما قبلها ُتعَترب رضباً من العبث. كيف ميكن إذاً 
التخطيط ألعامل التعديل أو اإلضافة أو الرتميم 
ُيؤّمن  هوالذي  املعامري  الرفع  املستقبلية؟  
إلنجاز  واُملسَتعَجلة  املطلوبة  الوثائق  هذه 
التدابري اإلضافية. ميكن من خالل هذه  جميع 
الوثائق تحديد مكامن القّوة والضعف يف البناء 
باإلضافة  املعّقدة  الفراغات  وترتيب  واألرضار 
إىل التمييز ما بني القّطاعات املهّمة من ناحية 

أهمية. عندها فقط  األقّل  العامرة وبني  تاريخ 
التدّخالت  متنع  مخّططات جديدة  ميكن وضع 
التي ال رجعة فيها يف القّطاعات املهّمة وتضع 
تسمح  كام  الحسبان  يف  األساسية  اإلنشاءات 

بوضع حسابات تكلفة دقيقة.
تقع عملية الرفع املعامري عىل عاتق املهندس 
عىل  قادراً  يكون  أن  يجب  الذي  املعامري 
للمتطّلبات  وفقاً  بنفسه  البسيطة  املباين  رفع 
تعقيداً  األكرث  املباين  يخّص  وفيام  املوّضحة، 
يجب عليه أن يكون أيضاً قادراً عىل فهم عمل 
ُيقصد  معهم.  التشاور  و  املسؤولني  اُملختّصني 
باُملختّصني يف هذه الحالة املهندسني املعامريني 
الذين تّم تأهيلهم ليصبحوا ُمختّصني يف املباين 

األثرية.
 ُتقّدم برامج البكالوريوس يف الهندسة املعامرية 
عن  ملحًة  األملانية  باللغة  الناطقة  البلدان  يف 
الرفع املعامري بينام يتّم التعّمق أو التخّصص 
يف هذا املجال من خالل برامج املاجستري لدى 

الجامعات التقنية املختلفة. 
تضاعفت االستخدامات املمكنة للرفع املعامري 
النقاط  بعض  يف  التطّلعات  تغرّيت  حني  يف 
للثورة التي أحدثتها التقنيات الحديثة يف  نظراً 
اُملتحّكم  التخطيط  تطوير  ويف  القياس  أجهزة 
به إلكرتونياً والذي مل يكن متوقعاً قبل سنوات 
تتغرّي  مل  األساسية  املبادئ  أن  إّال  خلت،  قليلة 
الرفع  عمليات  أفضل  أن  سارياً  زال  ال  حيث 
املوقع سواًء كان  ُتجرى يف  التي  املعامري هي 
أو  التقليدي  اليدوي  القياس  طريق  عن  ذلك 

املعالجة وفقاً ألحدث طرق املسح.

 
      أستاذ تاريخ العامرة وأبحاث العامرة           
التاريخية يف جامعة ميونخ التقنية
               أ. د. مانفرِد شولر
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بيت الحراسة يف أوبر 
شفاباخ،

الواجهة الغربية، رفع يدوي 
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آ. األساسيات

١ـ تاريخ الرفع املعامري

ارتبط التخطيط املعامري بالقياس منذ البداية، 
فأّول ممّثٍل لهذه املهنة معروٍف باالسم املرصي 
القدمية  اململكة املرصية  إمحوتب خالل عرص 
(حوايل ٢٧٠٠ ق.م) كان عليه قياس مواقع بناء 
من  يتمّكن  أن  قبل  دقيق  بشكٍل  األهرامات 

البدء يف التخطيط الفعيل. 
بتوثيق  الكالسييك  املعامري  الرفع  يهتّم 
املخّططات  رسومات  طريق  عن  قامئة  مباٍن 
اُملقاسة بدّقة. لذلك كان معروفاً دامئاً بالنسبة 
العامرة  دمج  مهّمة  أّن  املعامري  للمهندس 
القامئة يف التصاميم الجديدة أو عمليات إعادة 
ندري  ال  مبارشًة.  البناء  مهّمة  تيل  التخطيط 
العصور  يف  يبدو  املعامري  الرفع  كان  كيف 
من  املصادر  غياب  بسبب  والوسطى  القدمية 

تلك الفرتة.
تظهر أوىل األمثلة اعتبارا ًمن عام١٥٠٠م أي يف 
عرص النهضة عندما قام عدد كبري من املعامريني 
بدراسة املباين واآلثار القدمية املحفوظة ووثّقوا 
الرفع املعامري. لقد كان ذلك  ذلك من خالل 
مبثابة األساس لتطوير لغتهم املعامرية الخاّصة. 
لدينا وثائق رفع معامري تعود ألفضل معامريي 
تلك الحقبة الثورية كربامانتي ورافائيل وباالديو 

عىل سبيل املثال ال الحرص. 
رِت يف تلك الفرتة طريقٌة جديدٌة لإلظهار أال  ُطوُّ
وهي اإلسقاط العمودي للمساقط والواجهات 
يف  عاّماً  مفهوماً  اليوم  ُتعَترب  والتي  واملقاطع 
املعامري.  والرفع  التصميم  عمليات  جميع 
وقد قابل ذلك مواصلة تطّوير نوعيات الورق 
الفّضة  قلم  اسُتخِدم  عام.  بشكٍل  وتوّفرها 
عادًة يف الرسم وهو ُيشبه قلم الرصاص الحايل 
أّدى  وقد  الدقيقة  الخطوط  برسم  ويسمح 
الحصول  إىل  والورق  الفّضة  قلم  بني  الجمع 
الفضل  لها  يعود  ممتازٍة  تخزيٍن  قابلية  عىل 
األصلية.  املعامري  الرفع  وثائق  حفظ  يف 
مخّططات  يف  املأخوذة  املقاسات  َلت  ُسجِّ

تخطيطي  بشكٍل  غالباً  املنّفذة  املعامري  الرفع 
والتي كانت أيضاً مرسومًة وفق مقياٍس دقيٍق. 
ُأنِجزت العديد من الرسومات يف املوقع مبارشًة 
املعامريني  اهتامم  واألوابد. وبسبب  اآلثار  بني 
خلط  جرى  للمباين  األصيل  السابق  باملظهر 
اُملضافة  األقسام األصلية املحفوظة مع األجزاء 
أن  ميكن  كان  مام  املؤّلف  لتفسري  وفقاً  وذلك 
يؤّدي إىل أعامل إعادة بناٍء غري صحيحٍة علمياً. 
اسُتخِدم الرفع املعامري عىل نطاٍق واسٍع أيضاً 
بأكملها.  اسُتخِدم يف مسح وقياس مدٍن  حيث 
شّكلت املخّططات الدقيقة أساساً ال غنى عنه، 
حيث أن هذه األعامل قد افتتحت عهداً جديداً 
الذي  البندقية  ملدينة  الضخم  العام  كاملخّطط 
أنجزه دي برباري يف عام ١٥٠٠ أو مناذج مدن 
النّجار  صنعها  التي  البافارية  الحّكام  إقامة 
السادس  القرن  سبعينيات  يف  ساندترن  ياكوب 

عرش.
 اسُتخدمت األجهزة األكرث تطّوراً يف ذلك الوقت 
للقيام بهذه املهاّمت الصعبة  مبا يف ذلك أجهزة 
التيودوليت  التي سبقت جهاز  الزوايا و  قياس 

الحايل.
القرن  بالفعل يف  الرفع املعامري  وقد اسُتخدم 
حيث  األرضار،  وتقييم  لتحديد  عرش  السابع 
بطرس  القّديس  لكنيسة  املعامري  الرفع  يقّدم 
يف روما من ّقبل كارلو فونتانا يف كتابه الصادر 

يف عام ١٦٩٤ 
   (Il tempio Vaticano e sua origine)

أحد األمثلة املعروفة واملعّقدة والدقيقة بشكل 
خاص.

 بدأ الرفع املعامري املخّصص لألغراض العلمية 
البحتة يلعب دوراً مهاّمً يف نهاية القرن السابع 
عام  يف  ديسغوديتز  أنطوان  قام  لذلك  عرش. 
للعامرة  امللكية  األكادميية  من  بتكليٍف   ١٦٨٢
يف باريس بنرش مخّططات رفع معامري ممتازة 

ألهم املباين القدمية يف روما يف كتابه 
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 Édifices antiques de Rome. Mesurés)
.(très exactement

أربعة  ترتيب منح سفر ملّدة  لذلك تم  نتيجًة   
املعامريني  املهندسني  ألفضل  روما  إىل  أعوام 
روما  بجائزة  سّمي  ما  أو  الشباب  الفرنسيني 
جديدٍة  دراساٍت  إلجراء  حافزاً  لتكون  الكربى 
رفٍع  مخّططات  تقّدم  القدمية  املباين  حول 
رائعة  مقرتحٍة  بناء  إعادة  ومصّورات  معامرٍي 

العامرة  „باحثي  من  العديد  أصبح  وقد 
التاريخية” هؤالء من أفضل معامريي عرصهم. 
بدأ  عرش  الثامن  القرن  منتصف  من  اعتباراً 
االهتامم بالعامرة اإلغريقية املوجودة يف جنوب 
هذا  ويف  نفسها،  اليونان  يف  حتى  أو  إيطاليا 
رائدًة  اإلنكليز  املعامريني  أعامل  كانت  املجال 

بالنسبة للعلوم.
يف عام ١٧٣٢ وبتكليٍف من جمعية ديليتانتي 

متبييتو برامانتي يف سان 
بيريتو يف مونتوريو، رفع 
معامري من كتاب ب. 

لوتاروي: 
„رصوح روما الحديثة”

 الصادر عام ١٨٤٠ يف باريس  
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ونيكوالس  ستيوارت  جيمس  من  كلٌّ  سافر 
ريِفت إىل أثينا العثامنية آنذاك حيث انكّبا عىل 

إنجاز كتابهام
 (The Antiquities of Athens) الذي صدر 
يف عام ١٧٦٢. مّثلت حملة نابليون عىل مرص 
أنها  حيث  عسكرياً  منه  أكرث  علمياً  إنجازاً 
مل  أماكن  إىل  التاريخية  العامرة  رّواد  قادت 
عن  أمثر  مام  الزمان  ذلك  حتى  معروفًة  تكن 
 Description) كتاب  يف  ُنِرشت  وفري.  حصاٍد 
 ١٨٠٩ من  اعتباراً  صدر  الذي   (de l‘Égypte
لآلثار  وقتنا هذا  تزال مهّمة حتى  رسوماٌت ال 
اإلسالمية  املباين  إىل  باإلضافة  القدمية  املرصية 
يف  متضّمنة  وهي  الوسطى  للعصور  العائدة 

مخّططات رفع معامري رائعة للغاية.
أصبح الرفع املعامري أمراً ال غنى عنه بالنسبة 
البحث  بني  البدء  طور  يف  كانت  التي  للعالقة 
سبيل  فعىل  التاريخية.  املباين  وصيانة  العلمي 
املثال قام ليو فون كِلنتِسه القادم من ميونيخ 
بتوثيق  عرش  التاسع  القرن  ثالثينيات  خالل 
تكن  مل  أثينا.  القدمية يف  اآلثار  وتأمني وصيانة 
لعبت  التي  الوحيدَة  الفرتَة  القدمية  العصور 
بول  فأنجز  عرش  التاسع  القرن  يف  هاماً  دوراً 

لوتاروي مثًال يف كتابه
الصادر   (Édifices de Rome moderne)  
ما بني ١٨٤٩-١٨٦٦ عمًال مذهًال يف رفع املباين 
حيث  الوسطى  العصور  بعد  ما  لفرتة  العائدة 
مالحظاته  وتفاصيل  قياساته  دّقة  تزال  ال 
تشّكل أساساً ال غنى عنه بالنسبة للعديد من 
باحثي العامرة يف يومنا هذا. ويف نفس الوقت 
العظيمة  الرصوح  كانت  فرنسا  األم  وطنه  يف 
والسيام الكاتدرائيات وكنائس األديرة والقصور 
والتي تعود جميعها إىل العصور الوسطى تعاين 
املرافقة  االضطرابات  سّببته  شديِد  تدهوٍر  من 
للثورة الفرنسية، وقد تطّلب هذا الوضع أعامل 
ـ  يوجني  قام  املباين.  تلك  إلنقاذ  عاجلة  صيانٍة 
إميانويل فيوليت ـ لو ـ دوك ومدرسته بإجراء 
الواجب  للمباين  مثاليٍة  متهيديٍة  فحوصاٍت 
رفع  مخّططات  باستخدام  وذلك  ترميمها 
أُمِكن  للغاية  دقيقٍة  رسومات  ذات  معامري 

بواسطتها ـ حجراً بعد حجر ـ تحديد إجراءات 
قّل  منهجياً  أسلوباً  هذا  مُيّثل  الالزمة،  الرتميم 
يف  قيايس  كإجراء  الحايل  عرصنا  يف  حتى  نظريه 
كّل مكان، وقد أّدى العدد الكبري للمباين املوّثقة 
إىل تراكم معرفة هاّمة بتقنية البناء يف العصور 

الوسطى. يقّدم قاموس
 Dictionnaire raisonné de architecture)

 (du XI au XVIe siècle
األعوام  يف  دوك  ـ  لو  ـ  فيوليت  أصدره  الذي 
١٨٥٤-١٨٦٨ معرفًة ممتازًة عن البناء يف العصور 

الوسطى من األساس إىل سطح السقف.
العصور  رصوح  أملانيا  يف  أيضاً  اسُرتِجعت 
الوسطى من غياهب النسيان، ففي وقٍت مبّكٍر 
فريك يف  وفريدريخ  فريدريخ غييل  قام  للغاية 
معامريٍة  أفرودٍة  وضمن   ١٧٩٩-١٨٠٣ األعوام 
القوطي  للبناء  ُمقرتحة  بناء  إعادة  بنرش  فاخرة 
استندت  والتي  بروسيا  يف  مارينبورغ  لقلعة 
دقيقة.  معامري  رفع  مخّططات  عىل  بدورها 
برزت  عرش  التاسع  القرن  مطلع  من  اعتباراً 
ودراسات  دقيقة  مخّططات  إىل  ماّسة  حاجة 
معامرية تفصيلية وذلك ملواكبة موجة „إكامل 
تشييد الكاتدرائيات” التي سادت يف تلك الفرتة 
العصور  كنائس  بناء  استكامل  إىل  وهدفت 
من  تشييدها  ينته  مل  التي  الضخمة  الوسطى 
فلورنسا وحتى براغ. ُتعترب كاتدرائية كولن املثال 
الكاتدرائية  بدن  ُدرَِس  حيث  ذلك  عىل  األبرز 
مع  متناهية  بدّقة  الوسطى  العصور  يف  املبني 
كافة نقاط الوصل اُملنَتِظرة الستئناف البناء ومن 
املكتسبة  املعارف  بني  التطابق  تحقيق  تّم  ثم 
البناء  تصميم  مخططات  مع  الدراسات  من 
العائدة للعصور الوسطى والتي ُعرث عليها قبل 
فرتة وجيزة. ُوّثقت أقسام البناء العائدة للعصور 
الوسطى بشكٍل منهجي سليم باستخدام الرسم 
يجب  كان  حيث  الفوتوغرافية  الصور  وأقدم 
إزالة هذه األقسام التي ذهبت ضحيًة للتوسعة 
أيضاً  ُوِضع  الحديث.  القوطي  الطراز  ذات 
مخّطط تفصييل للرافعة الخشبية الضخمة عىل 
جذع الربج الجنويب والتي متّثل رصحاً تقنياً من 

الدرجة األوىل .
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البّوابة الرئيسية  لكاتدرائية 
روان، فيوليت لو دوك 

١٨٥٤ـ١٨٦٨
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حدثت أيضاً حاالت مامثلة يف البلدان األوربية 
بصيانة  متعّلق  طويٍل  جدٍل  فبعد  األخرى، 
جون  كتابات  من  وبتأثري  التاريخية  املباين 
مت واجهات ساحة القديس مرقص  روسكني رُمِّ
أعامل  اعتبار  ميكن  البندقية.  يف  الدوج  وقرص 
بني  فورتشيليني  أنيبايل  بها  قام  التي  الرتميم 
اليوم  به  ُيحتذى  منوذجاً  و١٨٨٧   ١٨٧٣ أعوام 
قام  هذا  لتحضري  العظيمة.  الرصوح  ترميم  يف 
فورتشيليني بإعداد مخّططات دقيقة تضّمنت 
األرضار  أنواع  وكافة  األساسات  أسبار  أيضاً 
باإلضافة إىل تفاصيل تقنية مثل قضبان الربط 
أو وصالت السقف وما إىل ذلك، وقد شّكل هذا 
أساس خّطة عمله التفصيلية التي يتّم وفقها ـ 
حجراً بعد حجر ـ تسجيل االستبدال الرضوري 
ملبادئ  وفقاً  املحّسنة  الربط  وأنظمة  لألحجار 
إنشائية حديثة باإلضافة إىل طرق نحت حجارة 

مختلفة وما إىل ذلك.

املنطقة  يف  املعامريني  املهندسني  عمل  اتخذ 
ففي  متاماً،  مختلفاً  منحًى  باألملانية  الناطقة 
عام  حوايل  ظهرت  وأملانيا  وسويرسا  النمسا 
املعامري  الرفع  أعامل  من  مجموعة   ١٩٠٠
للمزارع التقليدية يف املنطقة، وعىل الرغم من 
واملقاطع  والواجهات  واملساقط  املخّططات  أن 
قد  واملواقد  واألبواب  النوافذ  مثل  تفاصيل  أو 
األوىل  للمرّة  أّنه  إّال  متفاوتة  بجودة  رُِسَمت 
عىل  وليس  البسيطة  املباين  عىل  الرتكيز  يتّم 
الرصوح املعامرية البارزة فقط، فقد ُلوحظ أنه 
التي  املباين  هذه  أن  الصناعية  للثورة  كنتيجٍة 
يف  كبري  بشكل  الشاسعة  الريف  أرايض  مّيزت 
خطٍر كبري وأّن أقّل ما مُيكن فعله تجاهها هو 
الرسومات  القادمة عن طريق  توثيقها لألجيال 
أوروبا  أنحاء  جميع  ويف  املوجزة.  والنصوص 
أيضاً أصبحت منازل الطبقة الربجوازية يف مدن 

العصور الوسطى ماّدًة لألبحاث.

توثيق بالرسم ملنزل ُمزارع
يف بيتساو/فورأرلربغ، ١٩٠٦
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لوح رسٍم مثّبت عىل حامٍل ثاليث القوائم لنقل القياسات يف مبنى تاريخي إىل الرسم بشكٍل مبارش ونظيف.
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للفراغ  الفعلية  بالهندسة  الخاّصة  املعلومات 
وبالخصائص املميِّزة للمبنى املدروس.

وباملقابل فإن الرفع املعامري الذي ينقل التشّوه 
مستقّلٍة  قياٍس  شبكة  عىل  يستند  بواقعية 
الفراغية  للُبنى  بتصويٍر هندٍيس صحيٍح  تسمح 
مبا يف ذلك جميع سامكات الجدران وارتفاعات 
القياسات  تسمح  املسارات.  وتغيريات  األسقف 
الواقعية  التفاصيل  ذو  املتقن  والرسم  الدقيقة 
مضغوٍط  بشكٍل  كبريٍة  معلوماٍت  كثافة  بنقل 

جّداً ولكن سهل القراءة.

معايري الرفٍع املعامرٍي
شبكة  املذكورة  القياس  شبكة  تكون  أن  ميكن 
حبال منصوبٍة من أجل الرفع اليدوي التقليدي 
دة من  أو مستويات ليزر أو نقاط مرجعية ُمَحدَّ
املحّطة  جهاز  باستخدام  املعامري  الرفع  أجل 

.(Total Station) الشاملة
الفراغية  العالقات  جميع  ترتبط  أن  يجب 
أن  أي  البعض،  ببعضها  واألفقية  العمودية 
املطلوب  والخارجية  الداخلية  الفراغات  جميع 
تطّلب  ورمبا  بالقياس  ُتشمل  أن  يجب  قياسها 
األمر ربط الطوابق ببعضها البعض.  من املهم 
وضع شبكات القياس املادية مثل شبكة الحبال 
أو مستويات الليزر يف مستوى أفقي أو عمودي 
القياس.  مستوى  الوقت  نفس  يف  ميّثل  والذي 

(انظر الفصول ب، د) 
يتّم رفعها بشكٍل  التي  املباين  ما تختلف  عادًة 
مهام  تظهر  أن  ميكن  البعض،  بعضها  عن  كبري 
مع  التعامل  عند  سواًء  األنواع  جميع  من 
املشّيدات الضخمة كالكاتدرائيات أو مع أصغر 
منزل مزارع. يجب اتخاذ القرار بشكٍل منفصل 
مبنى  كل  مع  للتعامل  املناسبة  الطريقة  حول 
ومتطّلبات  واإلتاحة  والتعقيد  للحجم  وفقاً 
املعامري  الرفع  هدف  د  ُيحدِّ والوقت.  املواد 
بشكٍل  املّتبعة  الطرق  مجموعة  أو  الطريقة 
حاسم. عادًة ما تكون رسومات CAD رضوريًة 
بأعامل  الخاّصة  الحديثة  املخّططات  إلصدار 

٢ـ ما الذي سوف يجري قياسه وكيف ُيجرى 
القياس؟

ماذا وملاذا؟
ميكن قياس أي نوٍع من املباين مهام كان عمرها 
الذي  املعامري  الرفع  أساليب  باستخدام  بدّقٍة 
يف  عرضها  ميكن  كام  بواقعية،  التشّوه  ينقل 

املخّططات (مساقط، واجهات، مقاطع). 
املخّططات  فإّن  املقدمة  يف  ُمفّصٌل  هو  وكام 
اإلعداد  عند  غائبًة  تكون  ما  غالباً  األصلية 
إلجراءات صيانة أو تغيري ضمن مبنى تاريخي، 
أو أّنها حتى وإن ُوِجَدت فإنها تكون غري ذات 
إىل  تاريخه  تعرّض خالل  قد  املبنى  ألن  فائدة 

ُمختلف التغيريات والتشّوهات. 
وهكذا فإن الرفع املعامري الذي ينقل التشّوه 
الحايل  للوضع  الدقيق  التوثيق  يخدم  بواقعية 

ملبنًى تاريخي.
ويف هذا الصدد سيجري رسم جميع املوجودات 
من خالل  املهّمة ورشحها  التاريخية  املعامرية 
املصادر  تقييم  بعد  وذلك  قصرية  تعليقات 
هذه  تكون  أن  ميكن  والثانوية،  األساسية 
للبناء  التعليقات عىل شكل مخططات عمرية 

أو ما شابه.
الراهن  الوضع  ر  تصوِّ الرسومات  فإّن  وبالتايل 
أو  وأرضاٍر  تشّوهاٍت  من  ذلك  يف  مبا  للمبنى 

تغيريات.  
              

«الرفع  مقابل  القيايس»  املعامري  «الرفع 
املعامري الواقعي»

(عىل  رسيع  معامرٍي  رفٍع  إجراء  أجل  من 
مرتي  مقياس  عصا  باستخدام  املثال  سبيل 
وديستومات الخ.) ُتقاس أبعاد فراٍغ ما بشكٍل 
عاٍم (الطول x العرض x االرتفاع إن كان متوّفراً) 
بحيث ميكن بجهٍد قليٍل إظهار أبعاد الفراغ يف 
املسقط أو التدّرج العمودي يف املقطع. مبا أن 
واألسقف  (الجدران  للفراغ  َدة  املحدِّ السطوح 
واألرضيات) ُتفَرتَض للتبسيط عىل أنها خطوط 
مستقيمة من دون تغيري يف سامكة الجدران أو 
ارتفاع األسقف وعىل أنها تلتقي يف زوايا قامئة 
غياب  إىل  يؤّدي  هذا  فإن  البعض  بعضها  مع 
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الصيانة أو البناء املرتقبة ضمن مبنى تاريخي، 
عندما  أكرب  فائدًة  اليدوية  الرسوم  تقّدم  بينام 
تاريخ  يف  البحث  مجاالت  ببعض  األمر  يتعّلق 
اليدوي  املعامري  الرفع  إىل  باإلضافة  العامرة. 
الرفع  أو  اليدوي  الرسم  باستخدام  التقليدي 
املعتِمد عىل رسومات CAD وجهاز  املعامري 
ممكنة  أخرى  توليفات  توجد   Total Station
نقاط  استخدام  مثل  للعمل،  أيضاً  مختلفة 
 Total Station دة بواسطة جهاز القياس املحدَّ
من  أنه  كام  اليدوية  للرسومات  أساٍيس  كإطاٍر 
تفاصيل  مثل  تفاصيٍل  إضافة  أيضاً  املمكن 
إطارات النوافذ املرفوعة يدوياً عىل مخّططات 
وجهاز   CAD رسومات  باستخدام  مرسومة 

.Total Station
املعامري  الرفع  فإّن  املدروس  املبنى  وحسب   
املوقع  يف   CAD رسومات  باستخدام  اليدوي 
الطرق  عرض  سيتّم  أيضاً.  مفيداً  يكون  قد 
املقاالت  يف  املختلفة  املمكنة  ومجموعاتها 
توضيح  سيتّم  كام  الالحقة  الفصول  يف  الواردة 

تطبيقها من خالل مشاريع منوذجية.    

اإلظهار واملقياس
يتّم دامئاً عرض وضع املبنى وقت القيام بالرفع 
والعيوب كام هي وال  ُترسم األرضار  املعامري، 
كام  مكانها،  ُمقَرتحٍة  أصلية  حاالت  إضافة  تتّم 
ل يف الرسومات األصلية جميع املالحظات  ُتسجَّ
(كالخصائص  املوقع  يف  املسجّلة  واملوجودات 

التأريخية مثًال).
شكل  عىل  للموجودات  عالماٍت  وضع  ميكن   
أو  كتهشرياٍت  أو  و/  قصريٍة  نّصيٍة  مالحظاٍت 
رموز. من ناحيٍة أخرى ميكن عىل أساس الرفع 
ُمقَرتحة  بناٍء  إعادة  رسومات  إعداد  املعامري 
لألوضاع األصلية أو املتوّسطة للمبنى أو ألجزاٍء 
بناء  إعادة  منه ولكن يجب متييزها كرسومات 

منفصلة.

ميكن إعداد مخّططات املراحل اإلنشائية التي 
عىل  استناداً  زمنياً  أقسامه  أو  املبنى  تصّنف 

مخّططات الرفع املعامري.
ميّثل مقياس الرسم عامًال حاساًم يف شكل إظهار 
املخّطط أو كثافة املعلومات الواردة فيه وهو 
يعتمد عىل نوع املبنى وعىل الغرض من الرفع 

املعامري.
تاريخ  معطيات  جميع  عادًة  يتضّمن  الرسم 
العامرة ذات الصلة مثل نوع املواد أو أسلوب 
التي تساعد  املوجودات  تنفيذ السطوح وأيضاً 
أو  التأريخ  خصائص  مثل  املبنى  تحليل  عىل 
دالالت حدوث تغيريات يف البناء. إذا تّم اختيار 
مقياس رسم صغري  (1:50 ـ 1:200) بسبب ِكرب 
إعداد  عندها  فيمكن  املدروس  املبنى  حجم 
رسوماٍت تفصيليٍة مبقياس رسم أكرب للقّطاعات 
ذات األهّمية وذلك لزيادة التوضيح، قد تكون 
هذه الرسومات أيضاً كافية لتحليل اُملشيَّدة. أّما 
بالنسبة للمباين ذات كثافة املوجودات العالية 
مناسب  كبري   ٍ رسم  مقياٍس  اختيار  فيجب 
(1:20/25 ـ 1:1). يجب أن تطابق دّقُة القياس 
دّقَة الرسم. يجوز جرب القيمة املقاسة إىل األعىل 
األدىن ضمن حدوٍد مسموحٍة معّينة وذلك  أو 
حسب مقياس الرسم اُملسَتخَدم. (انظر الفصل 

زـ١)
الرسومات  جانب  إىل  املعامري  التوثيق  يضّم 
البناء أو تقييم  أيضاً وثائق كتابيٍة مثل وصف 
العلمية  التأريخ  وسائل  نتائج  أو  املوجودات 
التأريخ الشجري)  اُملشّع أو  (التأريخ بالكربون 
أو سجل وصف املبنى أو الوثائق الفوتوغرافية. 
يكمل  الكتابية  الوثائق  هذه  محتوى  إن 
املوجودات أو يوضحها فعىل سبيل املثال ميكن 
الفوتوغرافية  الوثائق  أو  الوصفية  للسجالت 
أن تقّدم بواسطة الصور معلومات عن املظهر 
(انظر  الفراغات.  تصميم  أو  صفات  أو  العام 

الفصل و) .
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„ُأونرتِر إنغرامهوف”
الواقع يف ماتسون املطّلة 

عىل نومياركت يف مقاطعة 
جنوب التريول (منظر من 
الجهة الجنوبية الغربية).

عرٌض موجٌز ملرشوع "ُأونِرتر إنغرامهوف"       
ميّثل مرشوع "ُأونِرتر إنغرامهوف"

(Unterer Yngramhof)
 الذي أجراه قسم تاريخ العامرة وأبحاث العامرة 
يف  التاريخية  املباين  عىل  والحفاظ  التاريخية 
أعوام ٢٠١٢/٢٠١١ أساساً لدليٍل إرشادٍي خاٍص 
بالرفع املعامري. يقع مقر اإلقامة هذا يف إقليم 
جنوب التريول وقد جرى رفعه معامرياً بشكٍل 
القياس  أساليب  مختلف  باستخدام  منوذجي 
والرسم التي تنقل التشّوه بواقعية وذلك بغرض 
قوتها  نقاط  ودراسة  األساليب  هذه  مقارنة 

وضعفها ومن ثّم تقييم نتائج هذه املقارنة.
مكّون  مبنى  من  املنعزل  اإلقامة  مقّر  يتأّلف 
من ثالثة طوابق، يتأّلف الطابق األريض املرتفع 
من غرفتني كبريتني مسقوفتني بعقد وُملحقات، 
طابقني  من  اآلخران  الطابقان  يتكّون  بينام 
يضّم  حيث  عريٌض  مركزٌي  ممرٌّ  لهام  سكنيني 
اختيار  تّم  غرفتني.  املمّر  هذا  من  جانٍب  كل 
كلِّ  مسقط  إعداد  عند  مختلفة  قياٍس  طريقة 
للمقاطع. أجريت  بالنسبة  طابق وكذلك األمر 

والطابق  املقّبى  األريض  الطابق  يف  القياسات 
الثاين باستخدام جهاز Total Station من طراز 
تّم  بينام   (Leica Builder أو   Leica TS02)
بالنسبة  أما  الحاسوب.  عىل  باالعتامد  الرسم 
للطابق األول الغنّي بالتفاصيل فقد تّم اختيار 
التقليدي  اليدوي  املعامري  الرفع  أسلوب 

اُملعتِمد عىل شبكة الحبال والرسم اليدوي. 
تّم لهذا الغرض إعداد نظاٍم شبكة حبال مؤّلٍف 
من ثالثة محاور رئيسية كام مّتت توسعتها من 
محاذيٍة  حباٍل  من  مكّون  ثانوٍي  نظاٍم  خالل 
الطويل  املقطع  رسم  تّم  حني  ويف  للجدران. 
الحبال  شبكة  مبساعدة  بالكامل  يدوي  بشكٍل 
املتعامدة،  الليزر  وخطوط  املطامر  وخيط 
وجهاز   CAD باستخدام العريض  املقطع  رُِسم 
تنقيح رسومات  تّم  بعد ذلك   .Total Station
االستعانة  الحاجة  عند  أيضاً  مّتت  كام   CAD
تفاصيل  إلضافة  األولية   اليدوية  بالرسومات 
معّينة مثل إطارات النوافذ أو فتحات األبواب. 
املرسوم بشكل  الطابق األول  تّم مسُح مسقط 
إلكرتونياً  الطولية  املساقط  إىل  باإلضافة  يدوي 
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مقطع طويل ملبنى 
„ُأونرتر إنغرامهوف”.

ميكن مالحظة الغرف املقبية
يف الطابق األريض والقاعة 

يف وسط املبنى يف الطابقني 
األول والثاين.
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من  وذلك   CAD صيغة  إىل  ُحوِّلت  ثّم  ومن 
كاملٍة  رقميٍة  مخّططاٍت  مجموعة  إنشاء  أجل 
للمبنى. تّم رسم الواجهات اعتامداً عىل الصور 
تّم  املصورة.  املخّططات  يف  املوجودة  املقّومة 
إىل  باإلضافة  إنشائية  مراحل  مخّطط  وضع 
رسومات إعادة إنشاٍء مقرتحة متعّلقة بالتاريخ 
املعامري للمبنى وذلك اعتامداً عىل املخّططات 

ودراسة املوجودات ونتائج التأريخ الشجري. يف 
كٍل من الفصول التالية املتعّلقة بالرفع اليدوي 
املحّطة  جهاز  باستخدام  والرفع  ب)  (الفصل 
(الفصل  الصور  وتقويم  د)  (الفصل  الشاملة 
هـ) سيجري تقديُم خطوة عمٍل ضمن املرشوع 

ورشحها بالتفصيل.

٣ـ الفائدة العلمية والجدوى االقتصادية

للقيام  رئيسيان  الذكره هناك سببان  كام سبق 
العلمية  املعرفة  اكتساب  املعامري:  بالرفع 
بنيٍة  ضمن  للعمل  التخطيط  أسس  إنتاج  أو 

معامريٍة (تاريخية). 
التاريخية  العامرة  أبحاث  تخّصص  يستفيد 
العلمي بشكٍل كبري من تحليل البنية املعامرية، 
فيمكن مبساعدة أعامل الرفع املعامري الدقيقة 
واملعامرية  التقنية  الظروف  يخّص  فيام  الجزم 
املعامري  الرفع  ُيسَتخَدم  جهة  فمن  وتوثيقها. 
أخرى  جهٍة  ومن  املعرفة  الكتساب  كمصدٍر 
كأساٍس إلعداد الخطط العلمية لعرض املعرفة 
ذكر  ميكن  املثال  سبيل  عىل  آنفاً،  املذكورة 
مخّططات إعادة اإلنشاء املقرتحة أو املخّططات 
العمرانية. يجب عىل الرفع املعامري أن يستويف 
أعىل متطّلبات الدّقة إذا كان الغرض منه علمياً. 
هو  اليدوي  الرفع  يكون  الحاالت  من  كثري  يف 
يتطّلب مالحظًة مكّثفة  اُملفّضل ألنه  األسلوب 

ويقّدم  خيارات إظهار أكرب.
إعداد  عند  االقتصادية  الجوانب  مراعاة  يجب 
األحيان ال توجد  التخطيط. يف كثري من  أسس 
أنها  مع  التاريخية  للمباين  موثوقٌة  مخّططاٌت 
رضورية للغاية يف أعامل البناء األكرث شموالً. ال 
يعترب الرفع العادي (الذي يقوم به املهندسون 
لهذا الغرض ألن التشّوهات  املعامريون) كافياً 

واألرضار يجب أن تسّجل بشكٍل دقيٍق للغاية.
بدون هذه املعرفة التفصيلية للمبنى املدروس 
املعامريني  للمهندسني  البداية  منذ  ميكن  ال 
املشاركني  من  وغريهم  اإلنشائيني  واملهندسني 
الخاّصة  املشاكل  معالجة  التخطيط  عملية  يف 
النتيجة  إن  حلولهم.  يف  االعتبار  بعني  وأخذها 
واملوارد  الوقت  خسارة  ستكون  لذلك  السلبية 
عند تخطيط وتنفيذ أعامل البناء. بالتايل ميكن 
لباحث العامرة التاريخية أن يقوم بنفسه بدعم 
للرفع  إعداده  عند  مبارشًة  التدابري  تخطيط 

املعامري الذي ينقل التشّوه بواقعية. 
جوهري  كأساٍس  املعامري  الرفع  يعمل  كام 
والتي  باآلثار  الصلة  ذات  القّطاعات  لتحديد 
ميكن بالتايل متييزها بوضوح عن القّطاعات غري 
كّلام  معامرية.  بنيٍة  ضمن  باآلثار  الصلة  ذات 
كانت اُملشّيدة أكرب وموقعها أفضل كّلام ارتفع 
تقدير القيمة املالية الكتساب املعرفة من الرفع 

املعامري. 
األسس  تحديد  يف  أيضاً  املعامري  الرفع  يسهم 
تاريخية.  معامرية  بنية  ضمن  التخطيط  عند 
إجراء  بفرض  أيضاً  املسؤولة  اآلثار  هيئة  تقوم 
من  العديد  هناك  تكون  عندما  معامرٍي  رفٍع 

أعامل التخطيط ضمن بنية أثريٍة حّساسٍة.
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تثبيت شبكة قياٍس مستقّلة مكّونة من حبال يف زاوية غرفة بأقّل ّرضر ممكن.
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ب. الرفع املعامري اليدوي

١ـ نظاُم قياٍس مستقّل
للتشّوه  ناقٍل  معامري  رفع  كّل  أساس  إّن 
من  مكّون  مستقّل  قياس  نظام  هو  بواقعية 
قياس  مستويات  من  يتأّلف  إحداثيات  نظام 
عند  أنه  باملستقل  ُيقَصد  وعمودية،  أفقية 
القياس ال يتّم استخدام املبنى أبداً كمرجع بل 

ُتجرى القياسات دامئاً عرب نظام القياس.
تحديد  معامري  رفٍع  عملية  كّل  بداية  يف  يتّم 
ارتفاع وموضع مستويات القياس وفقاً للمبنى 
اُملقاس (انظر الفصل ب ٢ـ١) حيث يتّم متثيل 
الشبكة  حبال  بواسطة  املستويات  هذه  إىل 
موضع  د  وُيحدَّ الليزر  أشعة  ُحزم  أو  املنصوبة 
األبعاد  ثنايئ  إحداثيات  نظام  وفق  نقطة  كّل 

(انظر الفصل ب ٤). 
رفع  مخططات  عن  جاهزة  أمثلة  ملشاهدة 

معامري انظر (الصفحة ٥٢ ومايليها)

x
y

z

األدوات:
لكل مجموعة عمل:
ـ حافظة مخّططات

ـ رشيط الصق قابل لإلزالة
T ـ مساطر (فوالذية)، مسطرة

مختلف  من  (فوالذية)،  مسامري  براغي،  ـ 
األحجام

ـ دبابيس رسم ودبابيس عادية
ـ مطرقة، كاّمشة

ـ حبل البّناء (ال ُيسَمح باستخدام خيوط الربط 
الرقيقة، ال ينبغي أن يكون الحبل قابًال للتمّدد!)

ـ أرشطة قياس (ال يقّل طولها عن عرشة أمتار)، 
عصا قياس (٣ أمتار)

ـ خيوط مطامر (صغرية الحجم)
ـ ميزان تسوية أنبويب

ـ ِمرشط
ـ ملزمة

ـ عيدان سلكية من أجل السرب
ومسطرة  منحنيات  مسطرة  الحاجة:  عند  ـ 

دوائر
ـ عند الحاجة: قلم طالء وأقالم شمعية ملّونة

ـ عند الحاجة: منشار صغري، إزميل ومبضع
ـ عند الحاجة: مكنسة، فرشاة كبرية أو صغرية، 
مشط تحديد املقطع الجانبي، قدمة ذات ورنية

لكل شخص:
من  (خايل  املقّوى  الورق  من  رسم  لوح  ـ 
تكون  أن  يجب  السامكة  والخشب،  األحامض 
خالية من  أو صفيحة  م٢)   / غ  أكرب من ١٥٠ 

التشّوهات
ـ ورق رسم، دفرت مالحظات

ـ لوحة رسم، مع حامل عند الحاجة
ـ أقالم رصاص TK مع أعواد الرصاص بدرجات 
صالدة مختلفة (من ٦H إىل ٢H يجب أال تكون 

بأّي حال من األحوال أكرث ليونة من ذلك)
ـ قلم ماحي، ممحاة

ـ مرباة
ـ فرجار

ـ مثلثات (٤٥ درجة، ٦٠/٣٠ درجة)
ـ مسطرة قياس

بيضاء،  مرت،   ٢) للطوي  قابلة  قياس  عصا  ـ 
املفاصل قابلة للتزييت)

ـ فرشاة رسم
ـ مصباح يثّبت عىل الرأس
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وال  لإلزالة  قابلة  العالمات  تكون  أن  يجب 
مرئيًة  تكون  أن  يجب  كام  أرضار  أية  تسّبب 
طوال عملية الرفع (للتوجيه أثناء نصب الحبال 

ولضبط االرتفاع خالل عملية الرفع).

عّدة  استخدام  املدروس  املبنى  حسب  ميكن 
طرق لوضع العالمات:

ـ عالمات بقلم الرصاص (خطوط قصرية)
ـ الرشيط الالصق (ليس مع السطح ذي اإلطار)

ـ دبابيس
ـ مسامري صغرية

ـ الطبشور، قلم الطالء، الدهان الزيتي (مقاومة 
للعوامل الجوية)

النقاط  العالمات، فقط عىل  ُتكرث من وضع  ال 
املمّيزة مثل الزوايا والنوافذ وفتحات األبواب.

٢ـ١ـ١ تحديد ووضع عالمات مستويات القياس األفقية

ال تقم بتحديد مستوى كثري 
االرتفاع أو االنخفاض حتى 

تضمن أن تعمل بشكٍل 
مريح يف وقت الحق.

ُقم بإعداد ووضع عالمات 
االرتفاع املختار ضمن كامل 
املبنى املدروس بغّض النظر 
عن مستوى األرضية وذلك 
باستخدام الليزر أو جهاز 

التسوية.
(ملعرفة املزيد عن طريقة 

العمل انظر الفصل د)

٢ـ إعداد شبكة القياس

٢ـ١ املساقط

يجب أن مير املقطع من 
خالل فتحات مهّمة.

ُقم بإعداد شبكة القياس بعناية لتجّنب األخطاء وعدم الدّقة منذ البداية!

?

!
!
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يجب أن تكون شبكة الحبال:
ـ معّلقًة بشكل أفقي متاماً
ـ منصوبًة بشكل مشدود

بني  التحرّك  بحرية  يسمح  بشكٍل  منصوبة  ـ 
الحبال لتجّنب العرقلة

 
حبال  شبكة  نصب  يف  تتمّثل  األوىل  الخطوة 
حول املبنى، سيكون مثالياً لو كانت عىل شكل 

مضّلع مغلق.
الرسم  عند  الحبال  مواضع  تحديد  أجل  من 
(الفصل ب ٣) مُيّدُد حبٌل (x) إىل ما بعد نقطة 
 (y) آخٍر  حبٍل  مع  يلتقي  بحيث   P التقاطع 

 .(x-y-z) ًُمشّكًال بذلك مثلثا

بعد ذلك يتّم نصب شبكة الحبال داخل املبنى 
اُملراد قياسه:

جميع  يشمل  أن  الرئييس  النظام  عىل  يجب 
يكون  أن  يجب  كام  الصلة  ذات  الفراغات 
النظام  حبال  مع  ربطه  ميكن  بحيث  منصوباً 
عندئٍذ  مثًال)،  النوافذ  فتحات  (عرب  الخارجي 

فقط ميكن تحديد سامكة الجدران.
يف  فرعيٍة  شبكٍة  نصب  يتّم  ذلك  إىل  باإلضافة 
كل فراغ ويف الحالة املثالية تثبَّت حبالها بشكٍل 
قريب جداً من الجدار اُملراد قياسه وهذا ُيتيح 

سهولة العمل ودّقًة أكرب.

لتحديد مواضع الطوابق وعالقتها املكانية يجب 
ببعضها  طابٍق  لكلِّ  الحبال  شبكات  ُترَبط  أن 
البعض باستخدام ما ال يقلُّ عن خيطي مطامر. 

٢ـ١ـ٢ نصب شبكة الحبال األفقية عند االرتفاع املعنّي:

P

x

y

z
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الحبال  ُتسَقط نقاط تقاطع  الحيطة،  باب  من 
األرضية  عىل  املطامر  خيط  بواسطة  عمودياً 
ميكن  التايل  اليوم  ويف  لها،  عالماٌت  وُتوَضع 

التحّقق منها أو تصحيحها إن لزم األمر.
الرفع  أثناء  التأّكد  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املعامري من ما إذا كان ارتفاع الحبال ال يزال 

مطابقاً لعالمات االرتفاع املوضوعة.

يجب أن يكون تثبيت الحبال قابًال لإلزالة وأال 
يتسبب قدر اإلمكان بالرضر للمبنى املدروس.

القضبان  أو  الخشبية  األوتاد  استخدام  ميكن 
القياس  شبكة  حبال  لتثبيت  املثال  سبيل  عىل 

الخارجية. 
هنالك عّدة طرٍق لتثبيت الحبال داخل املبنى، 
عىل سبيل املثال باستخدام املسامري الصغرية أو 

الدبابيس.
يجب االرتجال يف حال وجود سطوٍح حّساسٍة 
(استخدام أسافني خشبية صغرية أو َمالزِم وما 

إىل ذلك).

كّل من  إىل  نحتاج  والواجهات  املقاطع  لقياس 
مستوى قياس عمودي وشبكات حبال أفقية.

حال  يف  القطع  مسار  خط  تحديد  أيضاً  ميكن 
هذه  يف  ميكن  حيث  للمسقط  رسٍم  وجود 
الحالة قياس مواقع نقطتي البداية والنهاية من 

املخّطط.
نفس  ُتتَّخذ  األفقية  الحبال  شبكة  لنصب 
اإلجراءات عند إعداد شبكة القياس للمسقط. 

(الصفحة ٢٠ ) 
ميكن استخدام ارتفاع شبكة قياس املخّطط يف 

حال وجودها.

يجب أن مير القطع خالل 
الفتحات املهّمة والقّطاعات 

املميزة يف املبنى (كبيت 
الدرج مثًال).

٢ـ٢ـ١ وضع وتحديد مستويات القياس:

٢ـ٢ املقاطع والواجهات
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يف  األمثل  النحو  عىل  األفقي  املستوى  د  ُيّحدَّ
يصبح  بحيث  واألرضية  السقف  بني  املنتصف 
الوصول إىل الطرفني العلوي والسفيل سهًال عند 

القيام بالقياس الحقاً.
وال  لإلزالة  قابلة  العالمات  تكون  أن  يجب 
مرئيًة  تكون  أن  يجب  كام  أرضار  أية  تسّبب 
نصب  أثناء  (للتوجيه  الرفع  عملية  طوال 
حزم  إعداد  وعند  املطامر  وخيوط  الحبال 
الليزر وللتحّقق من االرتفاع خالل عملية الرفع 

املعامري).
يف   وصفه  تّم  ما  وفق  العالمات  وضع  يتّم 

(الصفحة ٢٠ ) 

متاماً  أفقي  بشكٍل  الحبال  شبكة  نصب  يجب 
بشكل  مشدودًة  الحبال  تكون  أن  يجب  كام 

جّيد.

يجب أن يقع املحور الرئييس األفقي عىل خط 
القطع.

شبكة  نصب  أيضاً  يجب  مقاطع  إنشاء  عند 
من  قياسها  املراد  الجدران  أمام  أفقيٍة  حباٍل 
أجل إنشاء املقطع. يف حال وجود شبكة قياس 
القيام بإنشاء املسقط فيمكن استخدامها  عند 

وتعديلها يف حال اقتضت الرضورة ذلك.

يتّم استخدام خيوط املطامر أيضاً باإلضافة إىل 
خيوط  تكون  أن  يجب  األفقية.  الحبال  شبكة 
املطامر قريبًة قدر اإلمكان من الجدران املراد 

قياسها إلعداد املقطع.

ُقم بإعداد وتحديد 
مستويات القياس باستخدام 

جهاز التسوية الليزري 
أو جهاز التسوية اليدوي 

(الفصل د).

دة: ٢ـ٢ـ٢ تثبيت شبكة الحبال عىل االرتفاعات وخطوط القطع اُملَحدَّ

من أجل قياس الواجهات 
ُقم بتثبيت شبكة الحبال 

عىل مسافة قريبة جدًا أمام 
الجدار املراد قياسه.

يف حال كان الحبل يقع عىل 
الجدار مبارشًة، يجب أن 

د  يثّبت عىل االرتفاع اُملَحدَّ
مسبقًا.
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املكانية  عّدة طوابق وعالقتها  لتحديد مواضع 
يجب ربط املستويات األفقية (شبكات الحبال) 
مع بعضها البعض وذلك بواسطة خيوط املطامر 

من خارج املبنى أو عرب فتحات يف األرضيات.

احرتازي  كإجراء  األرضية  عىل  عالمات  ُتوضع 
اليوم  ويتّم يف  املطامر،  لتحديد موضع خيوط 
التايل التحّقق من دّقتها أو تصحيحها إذا اقتىض 

األمر.
باإلضافة إىل ذلك، يجب يف سياق عملية الرفع 
الحبال  ارتفاع  كان  إذا  مام  التأّكد  املعامري 
االرتفاع  لعالمات  مطابقاً  يزال  ال  األفقية 

دة. اُملَحدَّ

فيام يخّص تثبيت الحبال راجع فقرة املسقط.  
(الصفحة ٢٢ ) 

ميكن عند قياس املقاطع والواجهات استخدام 
جهاز قياس ليزري بدالً عن شبكة الحبال، حيث 
مسحه  املراد  الجدار  أمام  دائٍم  بشكٍل  ُيوَضع 
(انظر  أفقية وعمودية.  بإظهار خطوٍط  ويقوم 

الفصل ج ٢)
القياس  جهاز  وضع  إعادة  من  تتمّكن  ليك 
الليزري يف نفس املوضع بدقٍة مراراً وتكراراً من 
دٍة ملسار خّط القطع  املهمِّ وضع عالماٍت ُمَحدَّ

والرتفاع املستوى األفقي. 
(الصفحة ٢٠ ) 
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قم بقياس طول الحبل األول.
استخدم رشيط القياس 

ل  بشكل مشدود ومن ثم حوِّ
املسافة املقاسة.

                                                                      

انتبه إىل نقطة الصفر عند 
استخدام رشائط القياس!

ُقم بقياس املسافات الطويلة 
مرتني (ومن الطرفني) وذلك 

لتجّنب حدوث أخطاءٍ يف 
القراءة.

يف حال العمل مع العديد 
من رشائط القياس وعيص 
القياس املختلفة، تأّكد من 

استخدام نفس املقاييس.

قم بقياس وتحويل نقاط 
التقاطع.

قبل قياس شبكة القياس:
تحديد  ذلك  عىل  وبناء  د  اُملَحدَّ املقياس  حسب  املدروس  املبنى  حجم  مدى  تقدير  ـ 

املوضع التقريبي عىل الورقة (الورقة أو الورق املقّوى).
ـ يف حال كان هناك حاجٌة الستخدام عّدة أوراق: تحديد نقاط تحّكم.

ـ رسم مقياس تحويل (انظر الفصل ز).

الحبال ال تتقاطع أبدًا يف 
زوايا قامئة، لذا يجب تحديد 

موقعها بالضبط:
لهذا الغرض يتّم قياس 

الحبال املنصوبة بشكل 
ل قيم  مثّلث ومن ثّم ُتحوَّ
الطول اُملقاسة باستخدام 

الفرجار إىل الورقة.

A3

A2

A1

A3

A2

A1

٣ـ قياس وتحويل شبكة القياس

٣ـ١ املسقط
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ُترَبط نقاط تقاطع خطوط 
الفرجار مع نقاط التقاطع 

التي متّثل الخطوط 
املستقيمة للحبال األخرى.

ُتقاس نقاط تقاطع الشبكتني 
ل.  الداخلية والخارجية وُتحوَّ
ل  ُتقاس أطوال الحبال وُتحوَّ

إىل الرسم.

ُقم بقياس الحبال يف جميع 
الطوابق وفقًا لهذا النموذج 
حتى تكتمل شبكة القياس 

كرسم.

B3

B2

B1

B1

B2

B3

يتّم تحويل حبال نظام 
القياس الداخيل إىل الرسم 

بواسطة قياس املثلثات.

املثلثات:
ـ ُقم بقياس األطوال فقط، 
ال تنصب أي حبال إضافية 

(x الخط)
ـ تجّنب الزوايا الحاّدة 

لتحقيق دّقٍة أعىل!

x
x

y
y
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ُتستخَدم خيوط املطامر التي 
سبق ذكرها (الصفحة ٢١ ) 
 لتحديد مواضع وعالقات 

الطوابق.

٣ـ٢ املقطع والواجهة

ُقم بقياس الحبل األول.
استخدم رشيط القياس 

بشكٍل مشدود ومن ثم ُقم 
بتحويل املسافة املقاسة.

 ( انظر الصفحة ٢٥ ) 
لتجّنب القراءة الخاطئة.

ُقم بقياس وتحويل نقاط 
التقاطع بني الحبل األفقي 

وخيوط املطامر.

ُقم بتحويل خيوط املطامر 
إىل الرسم.

A 3 A 4A 2A 1 A 2A 1 A 3 A 4
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٤ـ القياس والرسم

نهايات  عىل  يجب  متعّرج.  بخطٍّ  ترسم  ال 
الخطوط أن تلتقي يف نقطة واحدة. ميكن من 

الناحية النظرية الرسم باستخدام الكمبيوتر.

حول  إضافية  معلومات  عىل  الحصول  ميكن 
اإلظهار يف الفصل ز ١.

وضع األبعاد:
يتّم وضع التسميات يف اتجاه القياس.

(البعد  أسهم  بواسطة  املقاسة  النقاط  د  ُتَحدَّ
األسايس فقط).

ُتوَضع  قياس  محوري  بني  املسافة  قياس  عند 
القيمة املقاسة ضمن مرّبع صغري.

انظر   ُمكتمل  معامري  رفع  مخّطط  ملشاهدة 
(الصفحة ٥٢ ومايليها ) 

إرشادات عملية:
ـ قّسم الفراغات اُملراد رسمها بني أعضاء املجموعة.

يجب عىل جميع أعضاء املجموعة أن يقيسوا ويرسموا وأن يقوموا بإعداد الشبكة سوّيًة إن لزم األمر.
ـ ُقم دامئاً بالقياس يف املوقع مبارشًة.

ـ ُقم بتحويل األبعاد املقاّسة فوراً فالرسومات املبدئية تشّكل مصدراً لألخطاء.
ـ ُقم دامئاً بالعمل أمام القطاع الذي تدرسه.

ـ ُقم بقياس زوايا الفراغات وإطارات فتحات النوافذ واألبواب وغريها من النقاط املميَّزة، يف   حال 
وجود جدراٍن طويلة ُقم بقياس نقاٍط عىل هذه الجدران.

(أسفل     السفلية  املظاهر  مثًال)،  األرضية  (بنية  العلوية  املظاهر  املقطوعة،  الحواف  بإظهار  ُقم  ـ 
السقف والعوارض واألقواس واألقبية) باإلضافة إىل الواجهات والحواف املخفية.

ـ يجب أيضاً إظهار البنى السطحية مثل الخشب والحجر ومالط الجدران وما إىل ذلك.
 (للمزيد عن دّقة اإلظهار انظر الفصل ز)

ـ ُقم بتحديد النقاط الغري قابلة للقياس أو إلعادة اإلنشاء بشكٍل واضح عىل املخّطط.

1005

100 16

47

11
0

25 24

7 8

10
95

3.48
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٤ـ١ املسقط

يف  نقطة  لكّل  إحداثيتني  بقياس  دامئاً  ُقم 
املستوى األفقي.

حّدد املسافة املتعامدة بني النقطة املراد قياسها 
والحبل باستخدام طريقة التأرجح:

النقطة  بني  املسافة  مقاسة  قيمة  أقرص  متّثل 
والحبل.

بالنسبة للمسافات الطويلة استخدم الزوايا أو 
املثلثات القامئة.

الحبل  عىل   x النقطة  موضع  تحديد  ميكن 
باستخدام الرشيط الالصق.

الحبل ونقطة  النقطة x عىل  قس املسافة بني 
الصفر أو نقطة التقاطع.

x
y

34567

34567

x

X
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أمام  قياس  رشيط  تثبيت  أيضاً  املمكن  من 
الحبل بحيث ميكن قراءة القيم منه مبارشًة.

يف  القيم  قراءة  عند  الفروقات  مراعاة  يجب 
حال عدم تطابق نقطة صفر رشيط القياس مع 

نقطة صفر الحبل.

بوصلها  وُقم  الرسم  إىل  املقاسة  النقط  انقل 
ثّم  ومن  باملسطرة  مبدئياً  الخّط  رسم  (ميكنك 

رسمه يدوياً).

فوق  أو  تحت  املوجودة  للنقاط  بالنسبة 
األرضية)،  أو  السقف  (عىل  القياس  مستوى 
ميكن قياس البعد املتعامد بينهم وبني مستوى 
القياس بواسطة خيط املطامر أو ميزان تسوية 

مايئ طويل.
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٤ـ٢ املقطع والواجهة

النقاط املطلوبة  بالقياس باستخدام تعامد  ُقم 
مع الحبل األفقي أو مع خيط املطامر. 

باستخدام  مثايل  بشكٍل  بذلك  القيام  ميكن 
طريقة التأرجح  (الصفحة ٢٩ ) 

بوصلها  وُقم  الرسم  إىل  املقاسة  النقاط  انقل 
ثّم  ومن  باملسطرة  مبدئياً  الخّط  رسم  (ميكنك 

رسمه يدوياً).

ميكن استخدام ميزان تسويٍة مايئ مزّود مبسطرة 
النقاط  ارتفاع  لقياس  املطامر  خيط  عن  بدالً 

املطلوبة عن املستوى األفقي.
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املستوى  مع  املتعامد  املطامر  خيط  يفي  ال 
القطاعات  جميع  تكن  مل  إذا  بالغرض  األفقي 
عىل  واقعًة  الواجهة  إلعداد  رسمها  املطلوب 
أو  النوافذ  تجاويف  مثل  املستوى  نفس 
البارزة.  النتوءات  ذات  السطوح  أو  الجدران 
فبسبب العمق املكاين ال ميكن تحديد مواضع 
النقاط الواقعة عىل املستوى الخلفي بدّقة عىل 

خيط املطامر.

مطامٍر  استخدام خيط  الرضوري  من  فإنه  لذا 
ثاٍن إلنشاء مستوى عمودي متعامد مع مستوى 

اإلسقاط (مستوى الواجهة).

مُيدُّ  طويلة  قامئة  زاوية  مسطرة  باستخدام 
مستقيٌم من نقطة خّط املطامر األول ليتعامد 
الواجهة). خّط  (مستوى  اإلسقاط  مع مستوى 
املطامر الثاين يجب أن يثّبت مبارشًة فوق هذا 

املستقيم.

ميكن اآلن قياس أبعاد املستوى الخلفي املهّمة 
للواجهة من خالل التسديد عرب خّطي املطامر 
بحيث  البعض  بعضهام  فوق  وضعهام  (أي 

يظهران للناظر وكأّنهام خطٌّ واحد).

حالة خاّصة:
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من املنطقي إعداد نظام قياٍس خاصٍّ يف حال 
أو  املعامرية  األجزاء  (مثل  التفاصيل  قياس 

املعّدات).
أفقي  مستويني  من  أيضاً  النظام  هذا  يتأّلف 
وعمودي وميكن إعداده بواسطة مسطرة زاوية 

قامئة.
ميكن إضافة مقياٍس عىل هذه املسطرة لتسهيل 

العمل.

٥ـ تفاصيل

إذا كان التفصيل مثّبتًا ضمن 
الفراغ املراد رفعه فيجب 

عندئذ أن يتّم إعداد نظام 
القياس أفقيًا وعموديًا بدقٍة 
تاّمة، وذلك ليك ميكن ربطه 

بشبكة قياس هذا الفراغ.

يجب نقل نظام القياس إىل 
ورقة الرسم.

ميكن بواسطة مسطرةٍ ثانية 
قياس جميع القيم األفقية 

الالزمة إلعداد رسم املقطع 
الجانبي ونقلها إىل الرسم. 

ميكن قياس النقاط املطلوبة 
بدّقٍة كاملة إذا كانت 

املسطرة ذات نهايٍة ُمدّببة!

يف حال وجود أجزاءٍ 
معامريٍة متّرضرة بشكٍل 

كبريٍ بسبب العوامل الجوية، 
ُتقاس األقسام السليمة 

عندئذ وُترسم ومن ثّم ميكن 
رسم األقسام املفقودة من 

املقطع الجانبي بواسطة 
مسطرة منحنيات إذا لزم 

األمر.
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جهاز تيودوليت تاريخي(عائلة هيلدبراند، فرايربغ يف ساكسونيا )، حوايل ١٨٩٠
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ج. وسائل املساعدة البرصية والضوئية

١ـ جهاز التسوية (النيفو أو الليفل)

طريقة عمل الجهاز
ميكن بواسطة جهاز التسوية رصد جميع النقاط 

الواقعة عىل نفس االرتفاع أو املستوى األفقي.
ثاليث  حامٍل  عىل  االستخدام  قبل  الجهاز  ُيثّبت 
املطلقة  األفقية  تحقيق  يتّم  ثّم  ومن  القوائم 
بواسطة الزئبقية الكروية، حيث ُتستخدم لوالب 
الجهاز  أفقية  لضبط  الثالثة  األفقية  التسوية 
ضمن  الهوائية  الفقاعة  ُتصبح  بحيث  الدقيقة 
الدائرة متاماً. الجهاز مزّوٌد دامئاً بعدسٍة جسميٍة 
أحياناً  لها  يضاف  تسديد  بشعرية  عادًة  مزّودٍة 
الخّط  أو شبكة شعريات. ميّثل  شعريات مسافة 

األفقي للشعرية املستوى األفقي.
تحتوي بعض األجهزة أيضاً عىل تجهيزاٍت لقياس 
أخرى  باستخدامات  يسمح  مام  األفقية  الزوايا 
مثل قياس النقاط يف املسقط. (انظر الفصل ج 

 (٣

االستخدامات
- قياس االرتفاعات أو التسوية:

 ميكن بسهولة „تسوية” نقاٍط حتى وإن كانت 
تبعد كثرياً عن بعضها البعض، أي قياس مناسيب 
ارتفاعاتها بالنسبة لبعضها البعض. ولذلك يجب 
بني  العمودية  املسافة  تحديد  الرصد  بواسطة 
النقطة املراد قياسها واملستوى األفقي، ُيحسب 
فرق االرتفاع بعد ذلك عن طريق طرح أو جمع 
القيميتني. إذا كانت هناك قيمة ارتفاٍع مطلقة 
االرتفاع عن  معروفة فيمكن عن طريق فروق 
النقاط  جميع  ارتفاعات  حساب  القيمة  هذه 

األخرى.

بنية ومكّونات جهاز تسوية:
a)لوح ارتكاز الحامل

b)لوالب التسوية األفقية +     
الزئبقية الكروية

c)املحور الرأيس ومحور الدوران
d)لولب الحركة البطيئة

e)العدسة الجسمية مع مفتاح 
ضبط الرؤية

f)قفل الحركة األفقية

نظرة من خالل العدسة:
a)شعرية التسديد فقط

b)شعرية التسديد مع شعريات   
مسافة إضافية

c)شبكة شعريات

قياس االرتفاعات باستخدام 
جهاز التسوية:

ميّثل املستوى األفقي الذي 
يحّدده ارتفاع العدسة 
املستوى املرجعي دومًا.

a

c

d

e

b
f

قبل استخدام األجهزة ووسائل املساعدة:
ـ تحّقق دامئاً من ضبط الجهاز ألنه قد يتأّثر بسبب النقل أو الصدمات لذا وجب ضبطه دامئاً قبل 
االستخدام، وإال فإن األخطاء سوف تبدأ بالظهور منذ البداية ولن يكون من املمكن تاليف عواقبها 

فيام بعد.
ـ ُقم للتحّقق بنصب الجهاز وإجراء قياس تجريبي ومن ثم ضع عالمات عىل النقاط املقاسة، ُقم 

بإعادة القياس بعد تغيري املوقع وتأّكد من تطابق نتائج القياس مع نتائج القياس األول.
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معلومات عملية:
القياس  بقياٍس دقيق! سوف تتضاعف أخطاء  القيام  الكروية من أجل  الزئبقية  أفقية  انتبه إىل  ـ 

برسعة إذا كانت أفقية الجهاز غري محّققة. 
ـ احرص عند النظر يف العدسة عىل أن تقرأ القيمة باستخدام شعرية التسديد دامئاً وليس باستخدام 

شعريات املسافة سهواً.
ـ يف حالة الشّك ُقم دامئاً بالتحّقق من القياسات من خالل إجراء القياس من نقطة متركز أخرى.

املمكن  غري  من  ارتجاجات!  إىل  الحامل  أو  الجهاز  تعّرض  عند  جديد  من  األفقية  بتحقيق  ُقم  ـ 
استعادة وقفة الجهاز السابقة بالضبط.

- إنشاء شبكة القياس:
إن شبكات القياس املكّونة من الحبال األفقية 
الجدران  أمام  بعيدٍة  مسافاٍت  عىل  املمتدة 
ما.  ملبنى  الخارجي  الغالف  لقياس  رضوريٌة 
أفقيٍة  قياٍس  أنظمة  عىل  الحصول  أجل  من 
رصُد  التسوية  جهاز  باستخدام  ميكن  بالفعل، 
نقاط التثبيت بدّقة والتأّكد من صحّتها. وعىل 
العكس من طريقة جهاز التسوية الليزري فإّن 

هذه الطريقة ال تعتمد عىل حالة الضوء.

- قياس املسافات:
املوجودة  املسافة  شعريات  استخدام  ميكن 
عىل العدسة الجسمية (فوق وتحت الشعرية) 
القيم عىل مقياس املريا أو الشاخصة  يف قراءة 
قيمة  إذا رضبنا  الهدف.  نقطة  املوجودة فوق 
بـ ١٠٠ فسوف نحصل  الخّطني  املسافة d بني 
عىل قيمة املسافة الفعلية. هذه الطريقة ذات 
دّقٍة محدودة لكنها شائعة االستخدام يف مسح 

األرايض.

إنشاء شبكة القياس الخارجية 
النقاط  رصد  طريق  عن 

بواسطة جهاز التسوية.

d
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أجهزة تسويٍة ليزريٍة 
متنّوعة ذات نطاقات عمٍل 

مختلفة:
a)ليزر أفقي

b)ليزر متعامد (محوران)
c)ليزر متعامد (ثالثة 

محاور) 

مكّونات جهاز تسوية ليزري:     
a)لوح ارتكاز الحامل (مع 

ذراع تدويٍر يدوي)
b)لوالب التسوية األفقية + 

الزئبقية الكروية
c)جهاز الليزر مع عّدة 

محاور
d)جهاز التحّكم عن ُبعد

e)نظارات واقية
f)ُمستقِبل كهربايئ

a b c

٢ـ جهاز التسوية الليزري

طريقة عمل الجهاز

مستوى  األفقي  الليزري  التسوية  جهاز  يبّث 
أفقي واحد يف حني يبّث جهاز التسوية الليزري 
املتعامد حسب مدى نطاقه مستويني أو ثالثة 
البعض، جميع  مستويات متعامدة مع بعضها 
هذا املستويات تسقط عىل السطوح املحيطة 
وتظهر  إلخ.)  واألرضيات  واألسقف  (الجدران 
تبلغ  ال  أو عمودية.  أفقية  عىل شكل خطوٍط 
أقىص زاوية إسقاط لخطوط الليزر ٣٦٠° عند 
جميع األجهزة مام يجعل تغيري مكان أو تدوير 

الجهاز أمراً رضورياً. 
ُيفّضل أن يتّم تركيب الجهاز عىل حامٍل ثاليث 
األرض  عىل  وضعه  أيضاً  ميكن  ولكن  القوائم 
تكون  ما  عادًة  ذلك.  املكان  وضع  تطّلب  إذا 
حيث  أفقيٍة  تسويٍة  بلوالب  مزّودًة  األجهزة 
يتّم تحقيق األفقية بواسطة الزئبقية الكروية. 
يف  املتوّفرة  األجهزة  وسعر  لجودة  ووفقاً 
محاوره  عدد  أو  الجهاز  مدى  يرتاوح  السوق 
أو سامكة أشّعة الليزر التي يصدرها أو غريها 

من امليزات.

من الصعب أو املستحيل رؤية ومتييز خطوط 
املبنى  خارج  الجهاز  استخدام  عند  الليزر 
ميكن  قوية.  شمٍس  أشّعة  تحت  وخصوصاً 
كهربايٍئ  ُمستقِبٍل  استخدام  الحاالت  هذه  يف 
الليزر  إشارة  عىل  التعّرف  ميكنه   (f) محمول 

وإظهار االرتفاع بدّقة عىل الشاشة.
الليزر،  أّشعة  يف  مبارشًة  النظر  تجّنب  يجب 
كإجراٍء   (e) وقايٍة خاّصٍة  نّظارات  ميكن وضع 

احرتازي.

االستخدامات
ـ كبديٍل لشبكة الحبال: يعدُّ نصب شبكة قياس 
للرضر وخصوصاً  مسّبباً  أمراً  الحبال  باستخدام 
وجود  عند  أو  مأهولة  مباين  يف  ذلك  كان  إذا 
يف  مثًال).  الجدارية  (كالرسوم  حّساسة  سطوٍح 
هذه الحالة ميكن االستفادة من جهاز التسوية 
الليزري الدّوار يف إنشاء شبكة قياٍس مستقّلة. 

خطوط الليزر املتعامدة عىل 
سطوح غرفة:

ال ميكن ألشّعة الليزر أن 
تصل إىل األجزاء الخلفية 

العميقة.

a

b

c

d

e

f
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معلومات عملية:
عىل  اُملسَقَطة  الليزر  خطوط  مواضع  عند  مثًال)  الرصاص  (بقلم  عالمات  الحيطة  باب  من  ضع  ـ 
السطوح!، ميكن بالتايل متابعة العمل الذي يستغرق عّدة أيام وفقاً ملستوى القياس السابق حتى 

يف حالة تعّطل الجهاز. 
ـ ولكن: ال تضع أية عالمات (باستخدام األقالم أو الرشيط الالصق أو املسامري الخ.) عىل السطوح 

الحّساسة!
ـ من الرضوري التحّقق من عمودية الجهاز! فاألجهزة الرخيصة الثمن خاّصًة ميكن أن تؤّدي إىل عدم 
الدّقة، وقد يحدث هذا أيضاً بسبب وقوع أو سقوط الجهاز. لذلك يفّضل وضع عالمات لالرتفاعات 

عىل الجدار ومن ثّم التحّقق منها عن طريق رصدها من مواقع أخرى.
ـ من الرضوري وضع النّظارات الواقية! يجب تنبيه األشخاص اآلخرين إىل أن الجّهاز قيد االستخدام، 

ميكن استخدام الفتاٍت تحذيرية معّلقة عىل األبواب مثًال. 
ـ من الرضوري توّفر بطاريات احتياطية جاهزة (للجهاز ولجهاز التحّكم عن ُبعد)!

إعداد  يف  مفيدٌة  اُملسَقطة  الليزر  خطوط  إّن 
الواجهات واملقاطع ألنها متّثل بتقاطعاتها بديًال 

لخيوط املطامر والحبال األفقية.

- إظهار مستويات القياس:

 ُيستخدم الليزر بشكٍل خاص يف عمليات املسح 
الشاملة  املحّطة  مثل  اإللكرتونية  باألجهزة 
مستوى  إظهار  بغرض  وذلك  هـ)  (الفصل 
شابهها،  وما  األسقف  أو  الجدران  القياس عىل 
البرصية  املساعدة  وسيلة  دور  يلعب  أنه  أي 
يف تسجيل جميع النقاط عىل ارتفاٍع واحٍد من 
ميكن  ال  املثال.  سبيل  عىل  مسقٍط  رفع  أجل 
دوماً االعتامد فقط عىل العني املجرّدة يف الرصد 
هندسيٍة  أشكال  مع  التعامل  عند  وخصوصاً 

معّقدٍة (مثل املنحنيات أو األقواس).

- تغيري مكان الجهاز:

 إذا كان من املفروض قياس النصف الثاين من 
غرفٍة ما، ميكن عندها إدارة الجهاز مبقدار ١٨٠° 
من  كان  إذا  أما  القوائم.   الثاليث  الحامل  عىل 
الجهاز (إىل غرفة أخرى  الرضوري تغيري مكان 
عىل سبيل املثال) فال مفّر عند ذلك من وضع 
عالمة االرتفاع السابق عىل نقطٍة ميكن الوصول 
إليها من كال الجانبني (باطن فتحة الباب عىل 
سبيل املثال). يسّهل رأس الحامل املزّود بذراع 

تدوير يدوي إعداد االرتفاع املناسب.

Höhenübertrag

خطوط الليزر عىل الجدار 
واألرضية والسقف: 

مفيدٌة للرفع باستخدام 
املحّطة الشاملة وبشكل 
خاّص عند وجود سطوح 

منحنية.

نقل ارتفاع مستوى القياس 
عرب عّدة غرف، عىل سبيل 

املثال عرب باطن فتحة الباب.
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٣ـ املِزواة (التيودوليت)

طريقة عمل الجهاز

تتشابه التيودوليت من ناحية البنية مع جهاز 
التسوية إال أنها تتمّيز عنه بامتالكها ملحور إمالٍة 
قياس  عىل  اإلضافية  القدرة  وبالتايل  عمودي 
قياس  للجهاز  ميكن  بذلك  العمودية،  الزوايا 

الزوايا باالتجاه األفقي واالتجاه العمودي.

االستخدامات 
يف  أيضاً  التيودوليت  أجهزة  استخدام  ميكن 
تقوم  ألنها  التسوية  جهاز  تطبيقات  جميع 
بنفس الوظائف التي يقوم بها جهاز التسوية، 
باإلضافة إىل ذلك يوّفر مستوى القياس العمودي 
يف  الجهازين  كال  ُيستخَدم  إضافية.  إمكانيات 
تحديد النقاط يف الفراغات. التقنيات األساسية 
ج  الفصل  (راجع  املسافة  قياس  املطلوبة هي 

١) باإلضافة إىل قياس الزوايا وتحديد االتجاه.

 - قياس الزاوية أو تحديد االتجاه:
د خٌط مستقيٌم من نقطة الجهاز إىل نقطة  ُيحدَّ
الجهاز  سُيعرَّف عىل  املستقيم  وهذا  الثابتة   x
الخّط  هذا  عىل  واعتامداً  الصفر،  درجة  كخط 
مطلوبة  أخرى  نقاٍط  مواقع  حساب  ميكن 

باالعتامد عىل الزوايا املقروءة عىل الجهاز.

- القياس القطبي:

ميكن قياس مسقٍط ما عىل سبيل املثال برسعٍة 
نسبياً إذا تّم التوفيق بني قياس الزاوية املذكور 
شعريات  بواسطة  املسافات  قياس  مع  أعاله 
املسافة عىل العدسة مثًال. لتحديد موقع نقطٍة 
ما ُتجرى قراءة زاوية االتجاه الخاّصة بها عىل 
الورق كخطٍّ  إىل  االتجاه  نقل  ثم  ومن  الجهاز 

مستقيٍم ُتوضع عليه املسافة املقاسة.

جهاز  ومكّونات  تركيبة 
تيودوليت:     

a) لوح ارتكاز الحامل

األفقية  التسوية  لوالب   (b

+الزئبقية الكروية
c) محور الوقوف والدوران

d) محور اإلمالة
e) لوالب الحركة البطيئة

وبزال  العينية  العدسة   (f
توضيح الرؤية

g) أداة ضبط الزوايا (األفقية 
والعمودية)

a

b

f

c

g

de
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- التقاطع: 
تيودوليت  جهازي  توّفر  حال  يف  ميكن 
وفق  منهام  االتجاهات  لتحديد  استخدامهام 
قياس الزاوية املوصوف آنفاً وذلك بعد حساب 
املسافة الفاصلة بينهام. ُيعترب كّل جهاز نقطًة 
ثابتًة بالنسبة للجهاز اآلخر. متّثل نقطُة تقاطع 
النقطَة  الزاويتني  قياس  عن  الناشئ  املثّلث 
من  ليس  الطريقة  هذه  باستخدام  املطلوبَة. 
يسمح  بالتايل  وهذا  املسافة  قياس  الرضوري 

بدّقة قياس أعىل.

ملحة عن التاكيومرت

معياري  بشكل  التيودوليت  أجهزة  متتلك  ال 
ميزة قياس املسافات بدّقٍة عالية. ميكن تجهيز 
بعض أجهزة التيودوليت باألدوات الالزمة لذلك 
التاكيومرت  التيودوليت باسم  وعند ذلك ُتدعى 

أو مقياس املسافات (الفصل د ٢).
النقاط  تحديد  املمكن  من  يجعل  وهذا 
األفقية  زواياها  بواسطة  بوضوح  الفراغ  يف 
لكن  الجهاز،  عن  الدقيق  وُبعدها  والعمودية 
الجهد الحسايب واإلنشايئ مرتفع يف هذه الحالة.

يف أجهزة التاكيومرت الحديثة يتوّىل الجهاز تلقائياً 
استخدامه  أيضاً  ميكن  حيث  املهّمة  هذه  أمر 
الجهاز  ُيدعى  الحالة  هذه  ويف  الكمبيوتر  مع 
املتكاملة  الرصد  محّطة  أو  الشاملة  باملحّطة 
يف  بالتحّكم  تسمح  والتي   (Total Station)
عملية القياس عىل الشاشة يف املوقع وبالتعرّف 
الفوري عىل األخطاء يف حال حدوثها. وقد أّدت 
الكفاءة العالية ألجهزة املحّطة الشاملة الحديثة 
من  الكالسيكية  التيودوليت  أجهزة  إزاحة  إىل 
التيودوليت  أجهزة  بعض  تزال  ال  الواجهة. 
أنها محّدثة  إال  البناء  قّطاع  االستخدام يف  قيد 

ومزّودة ببعض الوظائف الرقمية املفيدة.

d

تحديد نقطٍة يف الفراغ 
باستخدام التاكيومرت: 

ُيسَتنَتج املوقع بواسطة 
الزوايا األفقية والعمودية 
والُبعد املطلق عن الجهاز.

S
1

S
2

d
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د. الرفع اإللكرتوين

١ـ املباين
الرفٍع  طريقة  هي  ما  بوضوح  القول  ميكن  ال 
املعامرٍيـ  يدوياً كان أو إلكرتونياـً  التي تناسب 
الشخص  عىل  باألحرى  يجب  ُمعّيناً،  مبنًى 
حالة  عىل  بناًء  القرار  هذا  يّتخذ  أن  املسؤول 
ولكن  وقدراته.   املسبقة  معرفته  املبنى وعىل 
عىل  تساعد  قد  التي  املؤّرشات  بعض  هناك 

اختيار الطريقة الصحيحة:
التاكيومرت  باستخدام  اإللكرتوين  الرفع  يعتمد 
والتي   CAD برمجية املعالجة من خالل  عىل 
اليدوي  بالرفع  مقارنًة  والجهد  الوقت  توّفر 
لنظام  معّقدٍة  غري  إعدادات  تؤّمن  أنها  حيث 
القياس ألن الرفع اإللكرتوين يعتمد عىل النقاط 

املرجعية. 
هي  اإللكرتوين  للرفع  الكبرية  املزايا  إحدى 
القياس بدّقٍة كبرية حتى ولو كان  القدرة عىل 
وهذا  طويلة  مسافات  عىل  ُيجرى  القياس 
الوقت  نفس  ويف  وفّعال  رسيٍع  برفٍع  يسمح 
أو غريها  واملباين  الكبرية  للفراغات  جّداً  دقيق 

من الكيانات. 
ويف حني يتعنّي عىل الشخص الذي يقوم بالرفع 
عند  مبارشًة  موجوداً  دوماً  يكون  أن  اليدوي 
القيام  عند  ميكن  قياسها،  املطلوب  النقاط 

نسبياً  كبري  عدٍد  إىل  الوصول  اإللكرتوين  بالرفع 
من النقاط وذلك انطالقاً من نقاٍط ثابتٍة قليلة 
ازدادت  كّلام  ذلك  أهمّية  وتظهر  وبعيدة. 
اليدوي  فالرفع  املبنى  إىل  الوصول  صعوبة 
بالنسبة لواجهات املباين الكبرية أو سطوح املباين 
بإستخدام  إال  ُيجرى  أن  ميكن  ال  شابهها  وما 
أن  فيمكن  اإللكرتوين  الرفع  أما  ُسلَّم  أو  سقالة 

ُيجرى من األرض باستخدام التاكيومرت.
من ناحيٍة أخرى يعيق العمل من نقطة نصب 
أثناء  للمبنى  الدقيقة  املراقبة  عملية  الجهاز 
القياس لذا يجب إجراء املعاينة التفصيلية عىل 
النقيض من الرفع اليدوي قبل أو بعد القياس 

الفعيل.
املعامرية  املوجودات  إدراج  إمكانية  إّن 
أو  ما  رسٍم  ضمن  تفسريي  بشكٍل  اُملشاَهدة 
رسم قّطاعاٍت معّينٍة (آثار شغل يدوي، تفاصيل 
الكرس،  أو  االنقطاع  حواف  السطحية،  البنية 
حواف املونة أو املالط التزييني،إلخ.) أصبحت 
أكرث صعوبًة عند تنفيذ الرسم باستخدام برمجية 
CAD. من املناسب رسم هذه التفاصيل يدوياً 
إضافتها  أو  املوقع  يف  مطبوعة  مخّططاٍت  عىل 

رقمياً فيام بعد.

ملحة عن النطاق الوظيفي لألجهزة:

        املعالجة الرقمية        قياس املسافة      قياس الزوايا الرأسية     قياس الزوايا األفقية             

جهاز التسوية

التيودوليت

التاكيومرت

املحطة الشاملة
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٢ـ التاكيومرت / املحّطة الشاملة

٢ـ١ طريقة عمل الجهاز
التاكيومرت  فإن   (٣ ج  (الفصل  سابقاً  ُذكر  كام 
وظيفة  إليه  ُأضيفت  تيودوليت  جهاز  هو 
قياس املسافات. ُيرسل التاكيومرت حزمة ضوئية 
تنعكس عند نقطة الهدف وباستخدام املسافة 
والزاوية بني هذه النقطة والجهاز يقوم األخري 

بحساب إحداثيات النقطة.
ُيشار إىل الجمع بني التاكيومرت وجهاز الكمبيوتر 
املحمول باملحّطة الشاملة حيث أن املعلومات 

اُملقاسة ستكون مرئيًة عىل الشاشة مبارشًة.
طريق  عن  أو  سلكياً  املعلومات  نقل  يتّم 

البلوتوث (إذا كان الجّهاز مجّهزاً لذلك). 

٢ـ٢ املعّدات

عىل النقيض من القياس اليدوي يعتمد القياس 
الكهربائية  الطاقة  عىل  التاكيومرت  بواسطة 
الكمبيوتر  وكام هو معروٌف فإن مّدة تشغيل 
والتاكيومرت باألخص ال تتعّدى بضع ساعات، لذا 
الطاقة  كان مصدر  إذا  ما  التأّكد مسبقاً  يجب 
متاحاً لشحن البطاريات مبا يضمن سرياً سلساً 
للعمل دون انقطاع. هنالك أيضاً محّوالت ميكن 

بواسطتها شحن البطاريات املتوّفرة تجارياً.

٢ـ٣ أسلوب العمل

التاكيومرت  بواسطة  القياس  من  الهدف  إن 
املتمّثل  اليدوي  القياس  نفس هدف  متاماً  هو 
بإنشاء نظام قياٍس مستقّل، غري أن هذا ال يتّم 
تحديد  عرب  بل  حبال  شبكة  نصب  عن طريق 
قياس  يتّم  والتي  الفراغ  نقاٍط ضمن  مجموعة 
وتعيني إحداثيات  z,y,x الخاّصة    بها بواسطة 
التاكيومرت. ُتدعى هذه النقاط بالنقاط املرجعية 

د نظام اإلحداثيات.    وهي التي ُتحدِّ

شبكة قياس مستقّلة يف 
الفراغ: النقاط املقاسة متتلك 

. z,y,x إحداثيات

محّطة شاملة مكّونة من 
تاكيومرت وجهاز كمبيوتر 

محمول موصول به. 

xy

z

قامئة املعّدات:
 تاكيومرت، حوامل ثالثية القوائم، لوح رسم، جهاز 
كمبيوتر محمول مع برمجيات AutoCAD و

TachyCAD، مصباح ضوء كّشاف، بكرة كابل، 
مصباح  قياس،  رشيط  للطي،  قابلة  مسطرة 
يدوي، نقاط قياس ولوازم تثبيت (صمغ، رشيط 

الصق، مسامري، إلخ.) 
معّدات إضافية إذا لزم األمر: دفرت رسم، ُسّلم، 

آلة تصوير، جهاز ليزر متعامد، بوصلة
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٢ـ٣ـ١ األعامل التمهيدية

شبكة القياس

عىل  الحصول  يف  دامئاً  األوىل  الخطوة  تتمّثل 
املطلوب  املعامري  الكيان  عىل  دقيقٍة  نظرٍة 
قياسه وهذا يتضّمن جولة أّولية ورسوم مبدئية 
للمساقط وللتفاصيل املهّمة املحتملة. فالتمركز 
أن يحصال دون  الذيك ال ميكن  والقياس  الجيد 
معرفة تقريبية للمبنى. من املهم عند التعامل 
مع املباين الكبرية خاّصًة التفكري مسبقاً بعنايٍة 
الحصول  بغرض  وذلك  اُملقّرر  املسح  مسار  يف 
املعلومات من خالل عدٍد  أقىص حدٍّ من  عىل 
الفّعالة. قبل كّل  قليل من نقاط متركز الجهاز 
واملقاطع  املساقط  عدد  تحديد  يجب  يشء 
والواجهات التي سيتّم قياسها وتحديد مواضع 
ممكناً  كان  وإن  القطع،  مستويات  مسارات 
األساس  هذا  وعىل  املطلوب.  املقياس  تحديد 
ميكن بالفعل تحديد نقاط متركز الجهاز بشكٍل 

تقريبي عىل الرسومات األّولية (انظر ٢ـ٣ـ٢).
بعض  أن  إىل  االنتباه  يجب  ذلك  عن  عالوًة 
ظروٍف  ظل  يف  مناسبة  تكون  ال  قد  السطوح 
تتسّبب  قد  أنها  أو  األجهزة  لنصب  معّينة 
بحدوث مشاكل. وهذا قد يكون الحال خاّصًة 
يف جملونات األسقف أو الغرف ذات األرضيات 
الخشبية حيث ميكن حدوث اهتزازات ـ حتى 
ولو كانت طفيفةـ  قد تشّوش ضبط الجهاز، لذا 
يجب أخذ هذا األمر بعني االعتبار عند اختيار 

موضع نصب الجهاز.   
  

الربمجية
بحيث  الربمجية  إعداد  يجب  تالية  كخطوة 
وبحيث  اإلمكان  قدر  السلس  بالعمل  تسمح 
املقاسة  املعلومات  جميع  تعيني  الحقاً  ميكن 
العودة  دامئاً  ال ميكن  ألنه  فيه  ُلبس  ال  بشكٍل 

مرًة ثانية إىل املبنى املدروس.
للربنامج  الطبقية  البنية  استخدام  املفيد  من 
إلنشاء مستويات مختلفة. ال توجد من حيث 
الواجب  املعايري  بشأن  معّينة  توصية  املبدأ 
يجب  ذلك  مع  الرتتيب.  هذا  ضمن  اتخاذها 
يكون  أن  مراعاة  ـ  املرشوع  لنوع  وفقاً  ـ  دامئاً 

العاملون اآلخرون قادرين عىل العمل بسهولة 
ضمن هذه البنية.

عىل سبيل املثال قد تشّكل القدرة عىل التمييز 
الواجهات خطوة  املقاطع وسطوح  بني مناطق 
أنواع  وفق  التصنيف  أن  كام  مفيدة  هيكليًة 
البناء واملواد والسطوح ميكن  مختلفة كعنارص 

أن يساعد يف تحديد اتجاه العمل. 

٢ـ٣ـ٢ متركز الجهاز

يصف متركز الجهاز موقع جهاز التاكيومرت ضمن 
نظام اإلحداثيات اُملَحّدد أو الذي سوف ُيحّدد 
عىل  التمركز  يعتمد  للجهاز.  متركز  أول  قبل 
املرجعية  النقاط  أي  التحّكم  بنقاط  يسّمى  ما 

والتي ُتحّدد يف الفراغ وتقاس بواسطة الجهاز.

 طريقة العمل
وفقاً  األوىل  التاكيومرت  متركز  نقطة  د  ُتحدَّ
الثاليث  الحامل  ُينَصب  األوّلية،  للمخّططات 
القوائم بشكٍل قائٍم قدر اإلمكان ومن ثم ُيثّبت 
ُيضَبط  الحامل.  ركيزة  عىل  بإحكام  التاكيومرت 
الحامل بشكٍل تقريبي يف هذه الخطوة، ُيوصل 
الكمبيوتر املحمول مبارشًة بالتاكيومرت بواسطة 
الضبط  يف  تتمّثل  التالية  الخطوة   .USB كبل 
عىل  الحصول  لضامن  الجهاز  ملحاور  املحكم 
مزّود  الجهاز  فإن  الغرض  ولهذا  دقيق،  قياس 
مبيزاين زئبقية. الجهاز مزّود أيضاً مبيزان تسوية 
من  وذلك  األول  التشغيل  عند  يظهر  إلكرتوين 
أجل الضبط النهايئ الدقيق. ميكن إجراء الضبط 

أيضاً عن طريق لولب التسوية.
متاماً  أفقية  وضعية  يف  التاكيومرت  يكن  مل  إذا 

فستظّل هناك عدم دّقٍة يف القياس!
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الجهاز مزّوٌد بزئبقية كروية 
للضبط التقريبي ألفقية 
التاكيومرت. يتّم الضبط 

األفقي الدقيق باستخدام 
ميزان تسوية أفقية رقمي 

موجود ضمن الجهاز.
يتّم الضبط باستخدام لوالب 

التسوية األفقية.

يجب االنتباه:
يف  الخشبية  األرضيات  اهتزازات  تشّكل 
املستوية  غري  األرضيات  أو  السقف  جملونات 
عن  التاكيومرت  انزياح  يف  يتمّثل  دامئاً  خطراً 
عملية  إعادة  يجب  لذلك  العمودي،  محوره 
متركز الجهاز كّل مرٍّة من جديد. من غري املمكن 
األفقي  الضبط  إعادة  من خالل  القياس  إجراء 
هذا  ألن  جديدة  متركٍز  عملية  بدون  للجهاز 

األمر سوف يؤّدي إىل عدم الدّقة يف القياس!

نقاط التحّكم

تحديد  اتباعها هي  التي يجب  األوىل  الخطوة 
بشعريات  عادًة  تتمّثل  والتي  التحّكم  نقاط 
لتسهيل  ومرّقمة  الورق  عىل  مطبوعة  تسديٍد 
أيضاً  ميكن  املحمول.  الكمبيوتر  يف  ترتيبها 
أشياء  أو  الغرفة  ضمن  ممّيزٍة  نقاٍط  استخدام 
أخرى (رؤوس الرباغي عىل سبيل املثال) وهذا 
قد يكون رضورياً يف بعض األحيان عندما تكون 
هناك حاجٌة لنقاط تحّكٍم عىل ارتفاعات عالية 
تتأّثر  قد  حّساسة  سطوٍح  وجود  حال  يف  أو 

بلصق نقاط التحّكم عليها.
أن  مراعاة  التحّكم  نقاط  تحديد  عند  يجب 
النقاط قابلة لالكتشاف الحقاً من  تكون هذه 
ناحية ومن ناحية أخرى يجب أال تكون كبرية 

ألن ذلك قد يؤّدي إىل عدم الدّقة.
املّساح  عاتق  عىل  النقاط  توزيع  مهّمة  تقع 
للمعايري  وفقاً  التوزيع  هذا  يكون  أن  وينبغي 

التالية:
ـ اختيار اتجاهات وارتفاعات مختلفة (الجدار، 

األرضية، السقف).
ـ ينبغي أال توضع النقاط عىل أجسام متحّركة.

بحيث  التحّكم  نقاط  بعض  تحديد  ينبغي  ـ 
نقاط  من  عليها  التسديد  املمكن  من  يكون 
نقاط  التأّكد من وضع  املهّم  متركز أخرى. من 

التحّكم يف جميع القّطاعات.

يجب االنتباه:
جميع  عىل  التحّكم  نقاط  وضع  ميكن  ال 
يتكّيف  أن  الرضوري  من  يكون  قد  السطوح. 
تثبيت النقطة مع املحيط أو يجب غّض النظر 
عن تثبيت النقطة يف حال التعامل مع سطوح 

معّينة (كالرسوم الجدارية مثًال). 

منظار

كروية زئبقية 

لوالب تسوية أفقية

نقطة تحّكم مطبوعة عىل 
ورقة ليك تثّبت عىل املبنى

201
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قياس نقاط التحّكم

التحّكم  نقاط  قياس  يجب  التالية  الخطوة  يف 
إحداثياتها.  لتحديد  التاكيومرت  بواسطة  املثّبتة 
املصّممة  القياس  شبكة  النقاط  هذه  تشّكل 
خّصيصاً للمبنى وميكن يف سياق العمل إضافة 

العديد من النقاط األخرى وفقاً للحاجة.
عىل  التسديد  يتّم  القياس  إجراء  أجل  من 
هذا  يتّم  أن  ميكن  حيث  أوالً  التحّكم  نقطة 
ثم  ومن  الليزر  شعاع  بواسطة  تقريبي  بشكٍل 
حيث  املنظار  خالل  من  الدقيق  التسديد  يتّم 
يجب أن تتطابق شعرية التسديد يف املنظار مع 

التصالب املوجود عىل نقطة التحّكم امللصقة.
 سيتّم تنسيق جميع األوامر فيام بعد من خالل 
 Tachy-CAD وملحق   Autocad برمجيات 
مبارشًة  النقاط  عرض  ميكن  املثال.  سبيل  عىل 

عىل الشاشة والتحّقق من صّحتها.
اآلن ميكن البدء بالرفع الفعيل.

تغيري نقطة متركز الجهاز

أجل  من  متركٍز  نقاط  عّدة  إىل  حاجُة  هناك 
يتّم  لذلك  الرضورية،  املعلومات  جميع  قياس 
الحامل  الجهاز وتثبيته يف موقع آخر عىل  فك 
املحمول.  بالكمبيوتر  وتوصيله  القوائم  الثاليث 
ومتاماً كام كان الحال مع أّول متركز يجب ضبط 
نقطة  تغيري  لدى  أخرى  مرًّة  التاكيومرت  أفقية 

التمركز.
نقاٍط  ثالث  قياس  يكفي  األفقية  ضبط  بعد 
يف  تقع  أن  املفّضل  (من  أخرى  مرّة  معروفة 
أجل  من  مختلفة)  ارتفاعات  وعىل  اتجاهات 

ربط الجهاز بشبكة القياس بشكٍل موثوق.
مبجرّد قياس هذه النقاط وتحديد موقع الجهاز 
كتلك  جديدة  تحّكٍم  نقاط  قياس  إّما  ميكن 
أو  للجهاز  بالنسبة  مرئيٍة  غرٍف  يف  الواقعة 

االستمرار بعملية الرفع الفعيل.

نقاط التحّكم والنقاط املراد 
قياسها يف الغرفة

201

„natürlicher“
Passpunkt

geklebter
Passpunkt

Messpunkte

Standpunkt

عند النظر من خالل العدسة 
يجب أن تتطابق شعرية 
التسديد يف الجهاز مع 

التصالب املوجود عىل نقطة 
التحّكم.

201

نقاط القياس

نقطة تحّكم طبيعية

نقطة تحّكم ملصقة
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٢ـ٣ـ٣ القياس
 

التحضري

املثالية  الحالة  يف  القطع  خطوط  مسار  د  ُيَحدَّ
مسبقاً حيث ميكن تحديد هذه الخطوط عىل 
املبنى باالستعانة بجهاز ليزر (انظر الفصل ج) 

أو بحباٍل.
تكون  أن  يجب  الفعيل  بالقياس  البدء  قبل 
الدّقة التفصيلية املطلوبة للمخّططات الالحقة 
املقياس  اختيار  ذلك ميكن  وبناء عىل  معروفًة 
القياس.  دقة  املعلومات  ُتحّدد هذه  املناسب، 
عىل  قياسها  يجب  التي  النقاط  عدد  يعتمد 
طبيعة املبنى املقاس، فعىل سبيل املثال يجب 
متعّرج  أو  مشّوه  جدار  عىل  أكرث  نقاط  وضع 
للغاية بينام يحتاج جداٌر ذو مظهر مستقيم إىل 

عدٍد أقّل من النقاط. 

كيف يتّم القياس
يتّم التسديد عىل النقطة بواسطة شعاع الليزر 
أو عدسة املنظار ومن ثم يتّم تشغيل القياس 
إّما عىل الجهاز مبارشًة أو عىل جهاز الكمبيوتر 

املحمول من خالل الربنامج.
مبا أن القياس ـ كام سبق اإليضاح ـ يستند عىل 
أن  املمكن  لذا من  انعكاس شعاٍع ضويئ  مبدأ 
تتواجد بعض السطوح الغري مناسبة أو السيئة 
إجراء  عند  مشاكل  تطرأ  قد  للقياس.  بالنسبة 
عىل  أو  للغاية  مظلمة  سطوح  عىل  القياس 
الزجاج حيث ُيكرس الشعاع الضويئ. من املفيد 
عىل  الورق  من  قطعة  وضع  الحاالت  تلك  يف 
النقطة املطلوب قياسها أو استخدام العاكس. 

ما الذي سوف ُيقاس
والُبنى  والسطوح  البناء  أجزاء  جميع  ُتقاس 
والعنارص اُملدمجة يف البناء والتي ميكن رصدها 
جميعاً من نقطة متركٍز واحدة. من املهّم عدم 
الضويئ  الشعاع  وجود أجسام قادرة عىل كرس 
ألن هذا قد يؤّدي إىل حدوث أخطاٍء يف القياس.

قدٍر  أكرب  قياس  واحدة  متركٍز  نقطة  من  يتّم 
من  وذلك  الحاجة،  النقاط حسب  من  ممكن 
أجل إعداد املساقط واملقاطع والواجهات عىل 

الخطوة ١: 
نصب الجهاز وقياس نقاط 

التحّكم األوىل

الخطوة ٢:
قياس جميع النقاط 
الرضورية للمساقط 
والواجهات واملقاطع

الخطوة ٣:
تغيري نقطة متركز الجهاز 
وربطه بنظام القياس عن 

طريق قياس ٣ نقاط تحّكم 
معروفة عىل األقل

الخطوة ٤:
متابعة قياس املساقط 

الواجهات واملقاطع

1

2

3
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يجب استكامل املناطق 
الدقيقة مثل مقاطع النوافذ 
واألبواب الحقًا بشكل يدوي.

(إىل اليسار: رسم أّويل، إىل 
اليمني: الرسم اُملستكمل).

متهيد الرسم يعني أّن 
البيانات املقاسة بشكل ثاليث 
األبعاد ُتسَقط عىل مستوى 
واحد بحيث ميكن متابعة 
معالجة الرسم بشكٍل ثنايئ 

األبعاد.

3D

2D

حدٍّ سواء.
الدقيقة  العنارص  كقاعدٍة عاّمة ال ميكن قياس 
بواسطة  دقيق  بشكٍل  تحديداً  الصغرية  أو 
وال  بوضوح  املشكلة  هذه  تظهر  التاكيومرت. 
سيام عند رسم النوافذ واألبواب، يف هذه الحالة 
ميكن إجراء القياس التقريبي بواسطة التاكيومرت 

ومن ثم استكامل رسم التفاصيل يدوياً.  

٢ـ٣ـ٤ املعالجة الالحقة

ال متّثل البيانات التي تّم الحصول عليها مخّططاً 
ُمكتمًال. يجب عند وضع الجدول الزمني األخذ 
تستغرق  الالحقة  املعالجة  أن  االعتبار  بعني 
يف  القياس  إلجراء  الالزمة  الزمنية  الفرتة  نفس 

املوقع.

التمهيد
جميع  البداية  يف  املقاسة  النقاط  متتلك 
املخّططات  أن  مبا  ولكن   zو  yو  x إحداثيات 
الثنائية األبعاد هي املطلوبة عادًة ألن املعالجة 
الالحقة للبيانات تتّم أيضاً بشكل ثنايئ األبعاد، 
مستوى  عىل  النقاط  إسقاط  أوالً  يجب  لذلك 
ما  طريق  عن  ذلك  يتّم  بها.  الخاّص  اإلظهار 
يدعى بالتمهيد وهو وظيفة مضمنة يف برمجية 
Tachy-CAD، من خالل هذه العملية يجري 
متهيد نقاط القياس فقط وليس نقاط التحّكم. 
يزال  الرسم ال  بعد متهيد  أّنه حتى  يعني  هذا 
نفس  ضمن  أخرى  نقاٍط  قياس  املمكن  من 
النظام، يعود سبب ذلك إىل أّن متركز التاكيومرت 

ال يزال ممكناً من خالل نقاط التحّكم.

اإلكامل / اإلضافة
ميكن البدء مبعالجة البيانات مبجرّد متهيدها.

الزوايا  عند  الليزر  شعاع  استخدام  أّن  مبا 
والحواف ميكن أن يؤّدي إىل نتائج غري دقيقة 
فلذلك يجب استكامل هذه املعلومات بشكل 
واألبواب  النوافذ  مع  األمر  وكذلك  يدوي، 
والعنارص الدقيقة أو الصغرية للغاية كام سبق 

الذكر.
من املمكن أيضاً إكامل القياس من خالل بياناٍت 

املعلومات  رسم  ميكن  حيث  فوتوغرامرتية، 
الرئييس لذلك هو  الصورة مبارشًة. الرشط  من 
النقاط  تكون  وأن  مسّطحاً  املستوى  يكون  أن 
هـ،  الفصل  (انظر  مسبقاً  قيست  قد  املطلوبة 

إظهار املخّطط، الفصل ز الفقرة ١).
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معلومات عملية:
ـ تحّقق من حالة البطاريات القابلة للشحن قبل البدء بالعمل.

ـ انتبه إىل طبيعة األرضية التي يجري نصب الجهاز عليها. تجّنب األرضيات امللساء أو املهتزّة.
ـ قم إذا لزم األمر بوضع وقياس نقاط تحّكم جديدة قبل تغيري متركز الجهاز.

ـ ميكن للزوايا البارزة واألجسام املتحّركة (املصابيح مثًال) والنباتات أن تكرس شعاع الضوء وتفسد 
القياس.

ـ قم بالتخطيط لوقٍت كاٍف للمعالجة الالحقة للمخّططات.
األخطاء املحتملة:

ـ إذا كان الكمبيوتر املحمول ال يتعرّف عىل التاكيومرت: قم باختيار منفذ USB آخر.

مخّطط أّويل للطابق األول يف 
„أونرتر إنغرامهوف”

مخّطط ُمكتمل املعالجة 
وجاهز للنرش للطابق األول 

يف „أونرتر إنغرامهوف”
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التقييم مشكلًة كبريًة أثناء العمل، لذلك يجب 
تطبيق تقنية املسح عىل املباين املناسبة فقط.

الرفع املعامري  بديًال عن  تقنية املسح  ال متّثل 
باستخدام التاكيومرت. كأمثلة عىل املباين املناسبة 
أو  الضخمة  الكنائس  ذكر  هنا  ميكن  للمسح 
التي تشّكل هندسة  األقبية  الكاتدرائيات ذات 
سطحية معّقدة أو املنحوتات املتقنة الصنع أو 
املعامرية  الكيانات  تضع  املعامرية.  الزخارف 
األسقف  مثل  اإلنشائية  الناحية  من  الصعبة 
الجملونية الكبرية حدوداً لقدرات تقنية املسح 
وذلك نظراً لعدد القطاعات املظّللة الكبري الذي 
يظهر يف كّل عملية مسح. يجب يف املقام األول 
جزئياً  املظّللة  للقّطاعات  أنه ميكن  إىل  االنتباه 
والتي جرى مسحها أن توِهم بوجود دّقٍة قياس 
أخطاء  شكل  عىل  نفسها  عن  تكشف  خادعٍة 
قياٍس فادحة يف بعض األحيان وذلك عند التحّقق 
منها بواسطة التاكيومرت. لهذا يجب هنا توّخي 
الحذر الشديد عند استخدام تقنية املسح وذلك 
من أجل تحقيق دّقة القياس الفعلية من خالل 
وتكرار  جزئياً  املظّللة  القّطاعات  من  التحّقق 
املسح عادًة من  وُتقيَّم عمليات  ذ  ُتَنفَّ مسحها. 
التجهيزات  أن  حيث  متخّصصة  مكاتب  قبل 
الفّنية واملاسحات وبرامج التقييم باإلضافة إىل 
إتقان العمل عليها التزال أمراً مكلفاً للغاية يف 
الوقت الحارض. ميكن تسليم البيانات الخاّم عىل 
شكل ُسُحٍب نقطية ثالثية األبعاد أو مخّططاٍت 
جاهزة عىل شكل رسومات خّطية وذلك حسب 

َطة للمبنى. الغرض واملعالجة الالحقة املَخطَّ
التقليدي  اليدوي  املعامري  الرفع  مع  باملقارنة 
يدمجان  اللذين  التاكيومرت  باستخدام  والرفع 
يف  التاريخية  املعامرية  املوجودات  تسجيل 
سوى  ليست  املسح  بيانات  فإّن  الرفع  عملية 
صورة خالية من املوجودات املعامرية التاريخية 
حيث يجب استكاملها وتفسريها الحقاً. يتطّلب 
هذا خربة كبرية لدى العامالت والعاملني الذين 
يقومون باختيار بيانات املسح واملواعيد األخرى 
يف املوقع من أجل توثيق املوجودات وتسجيلها 

بدّقة كافية.

٣ـ املسح الثاليث األبعاد

مثانينيات  أواخر  منذ  املسح  مجال  يف  يجري 
التي تسمح  العرشين تطوير اإلجراءات  القرن 
مهام  الكيانات  ملختلف  األبعاد  الثاليث  باملسح 
سيارة  هيكل  أو  آلة  كانت  سواء  شكلها  كان 
تّم  الحايل  الوقت  يف  منحوتة.  أو  عامرة  أو 
ظهرت  التي  الفّنية  والعقبات  املشاكل  تجاوز 
يف البداية وأصبحت هذه الطرق التقنية تعترب 

قياسيًة وستظّل سائدًة يف املستقبل.
للرفع  مناسباً  التقليدي  الليزري  املاسح  يعترب 
الفراغات  وهندسة  الكبرية  للمباين  املعامري 
بواسطة جهاز إصداٍر  يقوم  أنه  املعّقدة حيث 
يدور يف جميع االتجاهات بجمع الزوايا األفقية 
زمنيٍة ممكنة  فرتٍة  بأقرص  ما  ملبنى  والعمودية 
ُيستخدم  نقطيٍة شاملٍة، يف حني  ضمن سحابٍة 
الذي  األبعاد  الثاليث  املنتظم  الضوء  ماسح 
يف  امللمرت  من  أجزاء  حتى  تبلغ  بدّقٍة  يتمّيز 
املسح املفّصل للكيانات الصغرية ذات األشكال 
الهندسية السطحية املعّقدة كالتامثيل مثًال. من 
املمكن أيضاً املعالجة الالحقة باستخدام ماسٍح 
التي  املظّللة  املساحات  لتقليل  وذلك  يدوٍي 
تنتج عن طريق املسح من جهاز ثابت. ميكن 
أيضاً الجمع بني الطرق املختلفة بشكٍل تزايدي 
القياس.  لبيانات  املناسبة  املعالجة  بعد  وذلك 
الرفع  يف  املستخدمة  املاسحات  جميع  تحتاج 
للقياس  كأساٍس  مرجعي  نظام  إىل  املعامري 
لجميع  املشرتك  القاسم  إّن  النتائج.  ولتحديد 
 ٍ قياس  تقنية  استخدام  يف  يتمثل  املاسحات 
كبرٍي  توفرٍي  إىل  يؤّدي  الدّقة  وعالية  متخّصصة 
يف الوقت وعدد العاملني يف املوقع باإلضافة إىل 
الضوء دون  املباين ميكن أن مُتسح بواسطة  أن 
حدوث احتكاٍك فيزيايئ كام ميكن تحقيق درجٍة 
عاليٍة من الدّقة. إال أّن مجهود املعالجة الالحقة 
مخّططات  إعداد  إىل  باإلضافة  املسح  لبيانات 
املسح  عمليات  عىل  استناداً  املعامري  الرفع 
من ساعات  كبرياً  يتطّلبان عدداً  األبعاد  الثاليث 
العمل ومجهوداً كبرياً باستخدام الكمبيوتر من 
يشّكل  الضخمة.  البيانات  كمية  معالجة  أجل 
ومكان  الرفع  موقع  بني  الحتمي  شبه  الفصل 
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٣ـ١ املاسح الليزري

مناطق االستخدام: ُيستخَدم املاسح الليزري يف 
اإلمكان ذات  قدر  واملفتوحة  الكبرية  الفراغات 
األشكال الهندسية الفراغية والسطحية املعّقدة، 
بالتاكيومرت  مسحها  ميكن  ال  التي  املباين  ويف 
كالكاتدرائيات  املسح  لغرض  أو  لطبيعتها  نظراً 
الرصد  قياسات  ويف  األقبية،  ذات  والكنائس 
املحدودة التوقيت املستخدمة يف توثيق األرضار 
الناجمة عن ضغط أحامل القبو، ويف الواجهات 
واملتعّددة  املعّقدة  املعامرية  الزخارف  ذات 
بسبب  بشدة  املتّرضرة  املباين  ويف  املستويات، 
إىل  باإلضافة  الطبيعية)  فيها  (مبا  الكوارث 
املواقع األثرية ذات األشكال غري املنتظمة. عند 
االستخدام يف الهواء الطلق يجب االنتباه للعالقة 
القوية للنظام مع عوامل الطقس والضوء. يتّم 
تحديد مدى ودّقة املاسح الليزري اعتامداً عىل 
ثخانة وإمكانية تناثر شعاع الليزر.  يبلغ مدى 
الليزري عادًة حوايل ٣٠ م ولكنه ميكن  املاسح 
األجهزة  استخدام  عند  م   ١٠٠ حتى  يصل  أن 

املناسبة.     
الثاليث  الليزري  املاسح  ُيربط  املرجعي:  النظام 
القياس  بشبكة  شبيٍه  مرجعٍي  بنظاٍم  األبعاد 
الخاّصة بالرفع املعامري املعتمد عىل التاكيومرت. 
مربّعة  مرجعيٍة  نقاٍط  وقياس  وضع  يتّم  لذلك 

عىل شكل رقعة شطرنج عىل املبنى.  
بواسطة  الليزري  املاسح  يقوم  العمل:  كيفية 
شعاع الليزر املستمر باستشعار املجّسم بشكٍل 
يف  املوجودة  املستشعرات  تستقبل  شبيك. 
موقع  بحساب  وتقوم  الضوء  انعكاس  الجهاز 
قياس  طريق  عن  الفراغ  يف  املقاسة  النقطة 
الوقت الذي استغرقه الضوء لقطع املسافة بني 
ميكن  التثليث.  طريق  وعن  واملجّسم  الجهاز 
تصل  بكثافٍة   (Raster) نقطية  شبكات  إنشاء 
إىل ١ مم كام ميكن مسح عدد كبري من نقاط 
املاسح.  قياس  رسعة  حسب  بالثانية  القياس 
ميكن تحقيق كثافاٍت عالية جداً من املعلومات 
ى مبجموعة متفرّقة من نقاط القياس  أي ما ُيسمَّ
وذلك حسب الشبكة. وهكذا تنتج إشارة شعاع 

سحابًة  رياضياً  واملعالجة  املنعكسة  الليزر 
ثالثية  قياٍس  نقاط  من  مكّونًة  كثيفًة  نقطيًة 
األبعاد والتي تحّدد كلٍّ منها بثالث إحداثيات. 
التصويري  الليزري  املسح  طريقة  باستخدام 
من خالل  اإلشارة  كثافة  تحديد  من خالل  أي 
إزاحة الطور ميكن الحصول عىل معلوماٍت عن 
عىل  عرضها  ميكن  للمجّسم  السطحي  النسيج 

شكل صوٍر بتدّرج رمادي.
الناجمة  التظليل  حاالت  مراعاة  الرضوري  من 
عن طبيعة الفراغ الهندسية أو حاالت التظليل 
الليزر من  الناجمة عن اعرتاض شعاع  الجزئية 
إىل  الوصول  قبل  منسوجاٍت  أو  أشجاٍر  قبل 
هذه  من  التقليل  يجب  كام  الفعيل،  الهدف 

الحاالت عن طريق إجراء قياساٍت متعّددة.   
النتيجة القابلة للتقييم: سحابة نقطية مكّونة 

من نقاط قياس ثالثية األبعاد.
إلعداد  املخّطط:  وإعداد  الالحقة  املعالجة 
القياس  قيم  خالل  من  اآلن  ميكن  املخّطط 
ضامٍّ  سطٍح  إنشاء  إّما  النقطية  للسحابة 
التشبيك  عرب  األبعاد  ثاليث  افرتايض  ملجّسم 
املثلثي الشكل، وهكذا ميكن عىل سبيل املثال 
هندسٍة  عن  مثالية  معلومات  عىل  الحصول 
قبٍو ما وتشّوهاتها. أو ُتدَرج مستويات معالجة 
تقاطٍع  خطوط  شكل  عىل  وعمودية  أفقية 
ورسومات  مساقط  إنشاء  عليها  اعتامداً  ميكن 
واجهات ومقاطع متعامدة، لذلك يجب تحويل 

كّل نقطة من بيانات القياس إىل رسٍم خّطي. 

٣ـ٢ ماسح الضوء املنتظم
ُمكّمًال  املاسح  هذا  ُيعترب  االستخدام:  مناطق 
للرفع املعامري باستخدام التاكيومرت أو للمسح 
بشكٍل  املعّقدة  املعامرية  للقطاعات  الليزري 
املعامرية  الزخارف  أو  املنحوتات  مثل  خاّص 
السطحية  الدقيقة  التفاصيل  ذات  الخاّصة 
جّداً  اُملظلمة  السطوح  متّثل  أن  ميكن  القّيمة. 
لهذا  بالنسبة  مشاكل  االنعكاس  شديدة  أو 
املاسح. يقترص مدى ماسح الضوء املنتظم عىل 
القطاعات القريبة حيث ميكن أن تكون الدّقة 

عالية للغاية.
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بسياٍق  املسح  بيانات  لربط  املرجعي:  النظام 
ذات  قياٍس  شبكة  إما  توّفر  يجب  أكرب  مكاين 
التحّكم  نقاط  من  كاٍف  عدد  أو  أعىل  ترتيب 
يف جميع األبعاد الهندسية، أي أن نقطة متركز 
كنقطة  يقاسان  سوف  واتجاهه  املسح  جهاز 
الجمعية  املسح  ملقاطع  بالنسبة  مرجعية 

التلقائية.  
كيفية العمل:  ميكن تلخيص مبدأ عمل ماسح 
الضوء املنتظم عىل النحو التايل: تتكّون وحدة 
وآلتي  ضويئ  إسقاط  جهاز  من  الضويئ  املسح 
طريقة  باستخدام  حامل،  عىل  مثّبتتني  تصوير 
التثليث ُيحسب بعد املجّسم عن وحدة املسح 
بني  الفراغية  الهندسية  العالقة  إىل  باإلضافة 
اإلسقاط  خالل  من  املسح.  ووحدة  املجّسم 
الدقيق للعديد من خطوط الضوء املتوازية وفق 
التباينات القامتة والفاتحة الثابتة أي ما ُيدعى 
بنهج الضوء اُملشّفر، ميكن تحديد كل خطٍّ من 
خالل  من  حدة  عىل  املجّسم  سطح  خطوط 
الضوء  خطوط  ُتشّكل  خاّص.  جدوٍل  حساب 
هذه أساس ما ُيسّمى بطريقة املقطع الضويئ 
حيث يرسل جهاز اإلسقاط خّطاً مستقياًم لكن 
االنحرافات بسبب  أدّق  تلتقطان  التصوير  آلتا 
وجهتيهام املائلة وفق مبدأ الرؤية التجسيمية. 
انطالقاً من هنا ميكن حساب الشكل الهنديس 
للمجّسم من خالل طريقة إزاحة الطور أي من 
وتعديالت  الضوء  مراحل  تغرّيات  تقييم  خالل 

سطوع االنعكاس مقابل شعاع الضوء اُملرَسل.

ثالثية  نقطيٌة  سحابٌة  للتقييم:  القابلة  النتيجة 
إىل  تحويلها  ميكن   ASCII بصيغة  األبعاد 
بيانات متوافقة مع CAD باإلضافة إىل صورة 
إذا  السطحية  للبنية  للغاية  عالية  بدّقٍة  قياس 

لزم األمر.

لتقييم  املخّطط:  وإعداد  الالحقة  املعالجة 
كومبيوتر  لربامج  حاجٌة  هناك  القياس  نتائج 
أو  نقطية  سحابة  بحساب  تقوم  متخّصصة 
تقوم بتشبيك بيانات القياس لتنتج منها سطحاً 
ثاليث األبعاد. هنا أيضاً يتّم إعداد املخّطط بعد 

إنشاء  ميكن  يدوياً.  القياس  بيانات  معالجة 
خّطية  رسوٍم  أو  سلكية  ُأطٍر  مناذج  أو  سطوٍح 
برامج  أو   CAD باستخدام  القياس  صورة  من 

معالجة الصور.

٣ـ٣ املاسح املحمول 

 مناطق االستخدام: القّطاعات القريبة من أجل 
استكامل وتكثيف نتائج مسح الوسائل األخرى، 
املساحات  تقليل  أجل  من  املثال  سبيل  عىل 
الخلفية  الجوانب  مسح  أجل  من  أو  املظّللة 

للمنحوتات أو الزخارف املعامرية.
املحمول  املاسح  ألن  نظراً  املرجعي:  النظام 
التي  التفاصيل  ُيستخدم عادًة الستكامل مسح 
فيجب  األخرى  املسح  وسائل  استخدام  تيل 
جميع  يف  التحّكم  نقاط  من  كاٍف  عدد  تأمني 
قيم  مع  املطابقة  أجل  من  الهندسية  األبعاد 
تكون  ألن  قابلة  بيانات  إنشاء  ميكن  القياس. 
التثليث ومن خالل  مرجعية من خالل طريقة 

اتجاهات مسٍح محّددة.

املرن  التشغيل  أسلوب  ُيتيح  العمل:  كيفية 
ال  أماكن  يف  استخدامه  املحمول  للامسح 
إليها.  الوصول  الثابتة  املسح  وحدات  تستطيع 
لطرٍق  وفقاً  العمل  املحمولة  للامسحات  ميكن 
املنتظم،  الضوء  الليزري، مسح  مختلفة: املسح 

الرنني املغناطييس، إلخ.

النتيجة القابلة للتقييم: سحابة نقطية وصورة 
سطحية.

عادًة  يتّم  املخّطط:  وإعداد  الالحقة  املعالجة 
يف  املحمولة  املسح  أجهزة  بيانات  إدراج 
السياقات األكرب وتحويلها باالقرتان مع السحب 
مجّسامت  أو  مخّططات  إىل  األخرى  النقطية 

افرتاضية ثالثية األبعاد.
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كاتدرائية ريغنسبورغ
واجهة نافذة الخورس ذات الزخرفة التشجريية، رفع يدوي عىل السقالة

رفع ورسم ف. كاستون، ١٩٨٦ـ٢٠٠١

أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)
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كاتدرائية ريغنسبورغ
مقاطع للجدار الشاميل للخورس الرئييس ولدعامة جدارية يف الصحن الجانبي، رفع يدوي

رفع ورسم ك. شنريينغر ٩٤/٨٦/١٩٨٥ 
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معبد أرمتيس يف ديلون يف جزيرة باروس
يف األسفل: مخّطط املسقط الحجري، يف األعىل: إعادة إنشاء ُمقرتحة

رفع ورسم م. شولر ١٩٨٠
(رسالة دكتوراه)

أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)
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نافورة يف قرص زيهوف
مقاطع ضمن مجموعة „هرقل”، رفع يدوي

رفع ورسم م. شولر ١٩٨٦



56

مسجد خوجا زين الدين، بخارى/أوزبكستان
مقطع وواجهة باب املدخل الشاميل الرشقي، رفع يدوي

رفع ورسم إ. دودزينسيك، ٢٠٠٩

أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)
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سانكت إليزابيت، بامِربغ
مخّطط منظوري مفّصص للسقف البارويك

رسم ر. ماَورسِربغر، ١٩٩١
(مرشوع تخّرج، دراسات عليا يف الحفاظ عىل املباين التاريخية، جامعة بامربغ)
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متحف الهواء الطلق يف غِلنتالينت
يف األعىل: الكوخ الجبيل (Hainzenkaser)، واجهة، رفع ورسم أبو شقرا/بوك/إَكرت/غليزر/لودفيغ/شيدلو، ٢٠١٤

يف األسفل: منرشة (Talgutlehen)، رفع ورسم كروباسيك/هارمتان/تروير/فروِمنغ/شتولتس/تراكسلر، ٢٠١٤
(يف إطار ماّدة „الرفع املعامري وعلم العامرة التاريخية”، برنامج البكالوريوس يف العامرة يف جامعة ميونيخ التقنية).

أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)
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ساعة جدارية
منظر خلفي، مقطع ومنظر جانبي، رفع يدوي

رفع ورسم أ. كريتس، ٢٠١٥
(يف إطار ماّدة „توثيق املرشوع”، برنامج املاجستري يف علو م الرتميم يف جامعة ميونيخ التقنية)
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كنيسة القّديسة باراسكيفا الخشبية، أوِلكساندرِفكا (زاكارباتيا، أوكرانيا)
مقطع طويل، رفع يدوي

رفع ورسم أ. كوتنيي، ٢٠٠٢
(أطروحة دكتوراه)

أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)



61

كنيسة الرهبان السيسرتسيني يف بيبنهاوزن
واجهة ومسقط الربج املتصالب، رفع يدوي

رسم ف. كاستون، ١٩٩٤
(أطروحة دكتوراه)
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قرص الدوج، البندقية
الواجهة الجنوبية لزاوية املبنى، رفع يدوي من عىل سقالة

رسم بقلم الرصاص عىل الورق املقّوى، ُمسح إلكرتونياً من أجل النرش، تّم محو سّلم القياس والتسميات، ال لزوم لتغيري الرسم!
رفع ورسم م. شولر، ١٩٨٥

أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)
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 كورِته ِدل رمِير، البندقية
واجهة البناء، مقطع وتفاصيل، رفع يدوي من عىل سقالة

رفع ورسم م. شولر، ١٩٨٥
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سانتا ماريا دي مرياكويل، البندقية
الواجهة الرئيسية، رفع يدوي من عىل سقالة

رسم ر. غايغر، م. لوبنيتس، ١٩٩١ـ١٩٩٣

أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)
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متبييتو برامانتي يف سان بيريتو يف مونتوريو، روما
مسقط الهيكل، رفع يدوي معتمد عىل املحّطة الشاملة

رسم ك. باباياين، ١٩٩٥
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أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)

دير رايتنهازالخ، القسم األُسُقفي
مقطع طويل ومسقط، رفع باستخدام املحّطة الشاملة مع معالجة رقمية مبارشة يف املوقع

رسم كونرت، مكتب ألبحاث العامرة التاريخية ٢٠٠٨
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تِشنار جادة يس، بيوك أضه (جزر األمريات، إسطنبول)
مسقط الطابق األريض ومقطع طويل مع رسم الشقوق

CAD رفع يدوي باالعتامد عىل املحّطة الشاملة مع رسم استشفايف الحق باستخدام
رفع ورسم ت. بوزن، ب. توت، ٢٠٠٩ـ٢٠١٠

(أطروحة دبلوم خاّص يف الهندسة املعامرية، جامعة ميونيخ التقنية)
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كاتدرائية ناومبورغ
متثال سيتسو املتربّع للكنيسة، اليسار: مسح ثاليث األبعاد بالضوء املنتظم، الوسط: منظر متعامد، اليمني: رسم رقمي

رسم د. يلشيفسيك، ٢٠١٢
(أطروحة دكتوراه) 

أمثلة (من محيط التدريس الجامعي)
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مسجد خوجا زين الدين (بخارى / أوزبكستان)
مقطع عريض يف الردهة، رفع يدوي + تاج عمود خشبي ذو مقرنصات،

 رفع ورسم أ. كوتني، ٢٠٠٨- ٢٠١١
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رسم استشفايف لواجهة معالجة بشكل فوتوغرامرتي (مقطع من مخّطط مصّور)
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هـ. املساحة التصويرية

١ـ التعريف واملصطلحات

الفوتوغرامرتي  أو  التصويرية  املساحة  تدور 
(Photogrammetry) حول اكتساب املعلومات 
وذلك  شابهها  وما  باملباين  الخاّصة  الهندسية 
بشكٍل فراغي أي مبعنى آخر بشكٍل ثاليث األبعاد.

ويف حني أّن مسح األرايض أو الجيوديسيا (علم 
األّول  املقام  يف  يعتمدان  التطبيقية)  املساحة 
التصويرية  واملساحة  الجّوي  التصوير  عىل 
الجّوية، ُيفّضل يف مجاالت العامرة والحفاظ عىل 
املباين التاريخية االعتامد عادًة عىل التصوير من 
مسافات قريبة من املوقع وعىل األرض (املساحة 
الخيارات  مع  ولكن،  األرضية).  التصويرية 
املتوّفرة يف السوق والتي تزداد رخصاً تزداد يف 
مجايل علم اآلثار والحفاظ عىل املباين التاريخية 

حاالت االستقصاء والتحليل من الجو.

الشكل األكرث شيوعاً يف الهندسة املعامرية هو 
املساحة التصويرية األحادية الصورة. إال أّن هذا 
املصطلح، وباملعنى الدقيق للكلمة مضّلٌل نوعاً 
ما ألنه ال ميكن الحصول عىل معلومات فراغية 
من صورة واحدة ما مل يتّم ربط بياناٍت أخرى 
عىل  الطريقة  هذه  تعتمد  ذلك  من  بدالً  بها. 
مخّطٍط  إىل  وتحويلها  منظوريٍة  صورٍة  تقويم 

مصّوٍر ذي مقياس.     

٢ـ تقويم الصورة

مجاالت التطبيق/األهداف
أُسس  وضع  ُيعترب  الخرائط:  لوضع  كأساس 
املخّطط من أجل تحديد األرضار مجاالً مناسباً 
األحادية  التصويرية  املساحة  لتطبيق  للغاية 
الكبري  الوضوح  يقّدم  ناحيٍة  فمن  الصورة. 
للمخّطط املصّور مّيزًة كبريًة لتحديد االتجاهات 
ضمن املخّطط، ومن ناحيٍة أخرى ميكن برسعة 
وسهولة مسح املباين الكبرية ولكن ذات التفاصيل 
الصغرية يف جوهرها (عىل سبيل املثال: واجهات 

الحجر الطبيعي أو الجدران القرميدية أو كسوة 
الجدار الخارجية التالفة).

للصورة  االستشفايف”  „الرسم  يتّم  أن  ميكن 
أّن  املقّومة بواسطة برنامج CAD وهذا يعني 
الحواف وحدود الُبنى سوف يتّم تتبعها بخطوط 
أو أّن املخّطط املصّور سُيستخدم مبارشًة بحالته 
كام هي بعد عملية التقويم. يف أفضل الحاالت 
الفور.  املراد رسمها مرئيًة عىل  ستصبح األرضار 
الصورة  ألّن  الحذر  توّخي  يجب  ذلك،  خالف 
املقّومة ال تزال تسمح بإدراج مالحظات الرسم 

املرئية.   

املخّطط املصّور / تكملة للرفع: ميكن للمساحة 
التصويرية أيضاً أن تقّدم معلوماٍت قّيمٍة للتوثيق 
املعامري تتعّدى رسم مخّططات األرضار. بسبب 
أن  املصّور  للمخّطط  ميكن  الصور  أبعاد  دّقة 
ُيكمل أو يستبدل بشكل كامل قّطاعات معّينة 
املساحة  باستخدام  ميكن  الرفع.  عملية  من 
كبرية  برسعة  مجدية  نتائج  تحقيق  التصويرية 
السطوح  ذات  الواجهات  عىل  التطبيق  عند 
سطوح  حالة  ويف  الربوزات.  قليلة  أو  امللساء 
الجدران أو ُبنى الجدران يتمّتع املخّطط املصّور 
أردنا  فإذا  العادي.  بالرفع  مبزايا حاسمة مقارنًة 
من  مبني  لجداٍر  السطحية  البنية  مسح  مثًال 
يستغرق  فسوف  التاكيومرت  باستخدام  الدبش 
املصّور  املخّطط  أّن  حني  يف  طويالً،  وقتاً  ذلك 
عىل النقيض من ذلك يجعل البنية قابلة للتمييز 
عىل الفور وهذا ما يكفي كمعلومات يف الحالة 

العادية.
رفٍع  مع  مصّوٍر  مخّطٍط  ربط  دامئاً  املمكن  من 
إضافة  فيمكن  التاكيومرت،  باستخدام  أجري 
الكبرية  الرفع  إىل مخّططات  مخّططات مصّورة 
وذلك يف القّطاعات ذات البنية الخشنة أو الغري 
منتظمة مثالً. إال أّنه يف حالة هكذا ربط يجب 
االعتبار.  بعني  للمخّطط  الكامل  اإلظهار  أخذ 
يجب أال تطغى الصور بشكل كبري عىل املخّطط 
املخّطط  يف  املعلومات  بقية  فإّن  وإال  الشامل 

سوف تضيع. 
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التقويم الهنديس
التقويم،  خياري  أحد  الهنديس  التقويم  ميّثل 
وهو ممكٌن أيضاً باستخدام برامج أقّل تخّصصاً 
حسب  ميكن   .Adobe Photoshop مثل 
ثم  ومن  الصورة  فوق  شبكٍة  تركيب  الربنامج 
تكون  بحيث  الشبكة  إعدادات  تحديد  ميكن 
للربامج  ميكن  الشبكة.  وفق  موّجهة  الصورة 
املتخّصصة أن تضمن أن تكون الشبكة مزّودة 
بأبعاد حقيقية. بالتايل إذا كانت قياسات أبعاد 
فيمكن  معروفة  الصورة  من  جزئية  قّطاعات 
أن  غري  نسبياً.  دقيٍق  تقويٍم  إجراء  ذلك  عند 
هو  الهنديس  التقويم  إلجراء  املسبق  الرشط 
يصبح  طفيف.  بشكل  مشّوهٍة  صورٍة  وجود 
التقويم الهنديس غري دقيق عندما تكون حواف 
التقويم  الصورة منكرسة بشكل كبري. إّن ميزة 
الهنديس هو سهولة ورسعة العملية، ليس هناك 
وجود  يكفي  حيث  قياس  أجهزة  إىل  حاجة 
هناك  ليس  ذلك  إىل  باإلضافة  مناسبة.  صورة 
تصويرية  مساحة  برامج  إىل  بالرضورة  حاجة 

متخّصصة وباهظة الثمن.
التقويم الهنديس لن يبلغ درجة  مع ذلك فإّن 
أبعاٍد  بأخذ  يوىص  ال  وبالتايل  املطلوبة،  الدّقة 
دقيقٍة من صورة مقّومة. كام أّنه ال ميكن تحقيق 
الربط املوثوق لصورٍة مقومٍة هندسياً مع قياس 
د. ٢). هناك  الفصل  (انظر  بالتاكيومرت  مأخوذ 
صعوبة يف تجميع املستويات العميقة املختلفة 
من رشفة  الخلفي  الجزء  (كتناسب  الصورة  يف 

مبنى مع الواجهة مثًال) ضمن مخّطط مصّور.
     

التقويم باستخدام نقاط مرجعية
الطريقة  املرجعية  النقاط  عرب  التقويم  ميّثل 
من  العكس  عىل  املعامري.  للرفع  املناسبة 
عن  الصورة  تقويم  يجري  الهنديس،  التقويم 
التاكيومرت.  بواسطة  مقاسة  إحداثيات  طريق 
بالتايل فإّن أساس املخّطط املصّور هو يف الواقع 
الهندسة  الفراغ وليس  ثابتة موجودة يف  نقاط 
 .(٢ د.  الفصل  (انظر  الصورة  عليها  تقوم  التي 
وبذلك يوّفر التقويم عرب النقاط املرجعية (إىل 
الصورة  من  األبعاد  التقاط  إمكانية  ما)  حٍد 
املقّومة وتحويل الصورة إىل رسم خّطي دقيق 

y

y
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x
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دقيق  خّطي  برسم  الصورة  ربط  أو  األبعاد 
األبعاد.

عىل  قدرتها  هي  الطريقة  لهذه  األخرى  امليزة 
واجهة  كمستويات  مختلفة  مستويات  جمع 
يتّم  ال  بحيث  مصّور  مخّطط  ضمن  مثًال  بناٍء 
تقويم املستوى األمامي فحسب، بل يتّم أيضاً 
بدّقٍة  الخلفية  للمستويات  املتعامد  اإلسقاط 

عىل مستوى الصورة.  

طريقة العمل
إجراًء  املرجعية  النقاط  عرب  التقويم  ُيعترب 
العملية  خطوات  عدد  يعتمد  حيث  تدريجياً 
عىل عدد مستويات الصورة ضمن مرشوع الرفع 
مبعنى أّن كّل مستوى يف الصورة يعادل طبقة. 
مستويات  الطبقات  تكون  أن  ميكن  وبدورها 
أّن  افرتضنا  إذا  شابهها.  ما  أو  ما  واجهٍة  عىل 
واجهًة ما تحتوي عىل نوافذ عميقة التجاويف 
فيمّثل عندئذ القّطاع األمامي للواجهة مستوى 
مستوى  النافذة  مستوى  ميّثل  حني  يف  صورة 
تحديد  دامئاً  يتّم  جراً.  وهلّم  التايل  الصورة 
التي تقع يف نفس املستوى ومن ثّم  الطبقات 
دمجها يف مستوى صورٍة واحد. إذا كان للواجهة 
نافذة  ومستوى  أمامي  مستوى  تقوميها  املراد 
مجّوف بشكل طفيف فسيكون لدينا مستويني 
خطوتني.  يف  التقويم  سيجري  وبالتايل  للصورة 
الصورة  الخطوة األوىل ستكون تقويم مستوى 
هي  التالية  الخطوة  ستكون  بينام  األمامي 
متثيل  ينبغي  الخلفي،  الصورة  مستوى  تقويم 
كام  منفصلة،  أو صور  كصورٍة  الخطوات  هذه 
يجب يف وقت الحق حذف التداخالت املحتملة 
دمج  اإلجراء  هذا  يف  يتّم  بالتايل  الصور.  بني 
متعامد  إسقاط  يف  الفردية  الصور  مستويات 

واحد.     

تخطيط إجراءات العمل
تخطيط  يجب  مصّوِر  مخّطٍط  إنشاء  قبل 
لتفادي  وذلك  لإلجراء  الدقيق  السري  وتنسيق 
العمل اإلضايف الالحق. باإلضافة إىل ذلك يجب 

فحص املبنى املراد قياسه للتأّكد من مالءمته.
املبنى  مالءمة  تعيق  قد  عوامل  عّدة  هناك 

ذات  املباين  دمج  ميكن  ال  ألّنه  نظراً  لإلجراء. 
الربوزات الشديدة يف مخّطط مصّور واحد دون 
هناك  يكون  أن  ينبغي  فال  صور  عّدة  التقاط 
كتجاويف  والتجاويف  النتوءات  من  الكثري 
النوافذ واألبواب العميقة أو الُرشفات العميقة 

أو الُرشفات املغلقة البارزة إلخ.     
يجب أيضاً تحديد مواضع التقاط الصور بحيث 
يظهر املبنى بوضوح. تشّكل „األجسام الغريبة” 
فقداناً  مثًال  كالنباتات  الصورة  يف  الظاهرة 

ر.  ملعلومات املخّطط املصوَّ
ر  اُملَصوِّ وقوف  مكان  اختيار  يجب  ناحية،  من 
عىل  املبنى  من  قدٍر  أكرب  رؤية  ميكن  بحيث 
الكثري  وجود  يلزم  ال  بحيث  أي  واحدة  صورة 
يجب  أخرى  ناحيٍة  من  الجزئية.  اللقطات  من 
أال تنفرج خطوط التاليش عىل الصورة أكرث من 
الالزم أي أّن زاوية التصوير يجب أال تكون كبرية 
جّداً، حيث أن زاوية التصوير تكرب كلام اقرتب 

ر من املبنى. اُملَصوِّ
التعامل مع  املبنى عند  ر عن  اُملَصوِّ لُبعد  نظراً 
التصوير  آلة  أّن  التأّكد من  مباٍن ضخمٍة يجب 
تقّدم دّقة تصوير عالية ومناسبة للمسافة. كّلام 
زاد حجم مقاطع الصورة، كّلام قّل عدد الصور 

الفردية التي يجب دمجها يف مستوى الصورة.
يكفي  مبا  عالية  التصوير  دّقة  تكون  أن  يجب 
للتمّكن من التعرّف عىل النقاط املرجعية حتى 

يف حالة وجود مقاطع صور أكرب.     

التحديد املجدي للنقاط املرجعية
املراد  املبنى  عىل  مرجعيٍة  نقاٍط  تحديد  يجب 
الحقة  خطوة  يف  قياسها  يتّم  حيث  تصويره، 
مزّودًة  تصبح  وبالتايل  التاكيومرت  باستخدام 
بإحداثيات x وy وz. ميكن ربط الصورة بالبيانات 
الفراغية باستخدام هذه اإلحداثيات. عىل هذا 
أبعاٍد  بقياسات  الصورة  تقويم  ميكن  األساس 
وجه  عىل  يعني  هذا   .yـ  x وباتجاه   حقيقية 
التحديد أّنه يجب تحديد نقاٍط مرئيٍة بوضوح 
باستخدام  قياسها  ميكن  والتي  املبنى،  عىل 
الصورة  عليها يف  والعثور  ناحية  التاكيومرت من 
من ناحيٍة أخرى. النقاط املرجعية املناسبة هي 
نفسه  املبنى  عىل  للنظر  ُملفتة  قّطاعات  إّما 
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نقاٌط  أو  النوافذ)  تجاويف  يف  الزوايا  (كنقاط 
نحّددها بأنفسنا، يف الحالة األخرية يجب التأّكد 

من وجود إمكانية لتعديل أو تغيري النقاط.
القيام بتقويٍم خاٍل قدر اإلمكان من  من أجل 
األخطاء ودقيٍق حتى عند الحواف، يجب توزيع 

توّضع النقاط املرجعية عىل املبنى بالتساوي. 
مرجعيٍة  نقاٍط  وجود  خاّص  بشكٍل  املهم  من 
أيضاً بالقرب من حواف وزوايا املبنى. إذا كان 
التقويم غري ممكٍن إّال من خالل مستويات صور 
عديدة (يف حال وجود نتوءاٍت وتجاويٍف كبرية 
يف واجهة املبنى عىل سبيل املثال) فعند ذلك 
مستوى  كّل  عىل  القاعدة  هذه  تطبيق  يجب 
الالزمة  املرجعية  النقاط  عدد  يزداد  صورة. 
بازدياد حجم املبنى. مع ذلك فإّن عدم االقتصاد 
املبدأ،  العناء من حيث  يستحّق  النقاط  بعدد 
فكّلام زاد عدد النقاط املرجعية املستخدمة يف 

التقويم كّلام كانت النتيجة أفضل.
حتى ال تختلط علينا األمور عند توزيع النقاط 
عىل  النقاط  هذه  مواضع  تحديد  املفيد  من 
هي  لذلك  طريقة  أسهل  أّويل.  رسٍم  يف  املبنى 

استخدام نسخة مطبوعة لصورة املبنى.
    

التقاط الصورة (أو الصور)
عالية  تصوير  آلة  أية  ُتعترب  املبدأ  حيث  من 
يجب  ذلك،  مع  الصور.  لتقويم  مناسبة  الدّقة 
الحجم  الصغرية  التحّكم  نقاط  أّن  إىل  االنتباه 
الصورة  أن تكون مرئيًة عىل  ما يجب  إىل حدٍّ 
بالنسبة للمباين الكبرية، حيث أّن الصورة يجب 
لذلك  التحّكم.  لنقاط  دقيٍق  بتعينٍي  تسمح  أن 
يجب أن تكون آلة التصوير قادرة عىل ضامن 
حجمها  يتعّدى  ال  التي  التحّكم  نقاط  إظهار 
سوى ميليمرتات قليلة بوضوٍح عىل الصورة. يف 
ظروف اإلضاءة الصعبة ُينصح باستخدام حامل 

ثاليث القوائم.     

قياس النقاط املرجعية
الطريقة  بنفس  املرجعية  النقاط  قياس  ُيجرى 
التي ُتقاس بها نقاط التحّكم (انظر الفصل د): 
يتّم  الشاملة)  (املحّطة  التاكيومرت  متركز  بعد 
قياس النقاط التي ُوِضَعت عالماتها مسبقاً عىل 
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تسمية  تساعد  أن  يجب  صورة.  أو  أّويل  رسٍم 
يف  أخرى  مرًّة  عليها  العثور  ضامن  يف  النقاط 
البيانات  نقل  املثالية  الحالة  يف  يتّم  الصورة. 
عىل   CAD ملّف  إىل  التاكيومرت  من  مبارشًة 
الكمبيوتر املحمول الذي يتّم فيه الحقاً تحميل 

الصورة املراد تقوميها. 

CAD االسترياد إىل ملف
إلنشاء  واملخّصصة  الصلة  ذات  الربامج  تحتوي 
الـ  بني  بينية  واجهة  عىل  رة  املَصوَّ املخّططات 
هذه.  حالتنا  يف  التاكيومرت  أي  والجهاز   CAD
يف الحالة العادية تكون البيانات متاحًة كملّف 
اآلن  يتّم  القياس.  من  االنتهاء  عند   CAD
امللّف  نفس  يف  تقوميها  املراد  الصورة  تحميل 
الذي توجد فيه النقاط املرجعية. يقوم الربنامج 
بوضع الصورة املقّومة بعد إجراء العملية عىل 

نقاط التحّكم.

متهيد النقاط املرجعية
بعد  أساٍيس  بشكٍل  املرجعية  النقاط  تتوّفر 
نظراً  ولكن  األبعاد.  ثالثية  كمعلوماٍت  القياس 
بشكل  يتطّلب  املخّطط  الرفع عىل  إظهار  ألّن 
أسايس إسقاطاً متعامداً، يجب „متهيد” النقاط 
إسقاطها  أي  الصورة،  مستوى  عىل  املرجعية 
بشكٍل عمودي، وهذا يعني أّن إحداثيات x  و

y وz سوف تفقد بعداً واحداً.

تعيني النقاط عىل الصورة > التقويم
يف  املتمّثل  الفعيل  باإلجراء  البدء  ميكن  اآلن 
تظهر  الصورة.  عىل  املرجعية  النقاط  تحديد 
املراد  الصور  وبجانبها   CAD ملّف يف  النقاط 
األّويل  بالرسم  االستعانة  اآلن  ميكن  تقوميها. 
الذي سبق إعداده والذي ُيسّهل تحديد مواضع 
د كل نقطة مرجعية  النقاط عىل الصورة. ُتحدَّ
الصورة.  يف  نظريتها  عىل   CAD ملّف  يف 
األرقام  ذات  العالمات  إما  لذلك  ُتسَتخَدم 
املوجودة  النقاط  أو  مرجعية  كنقاط  املطابقة 
بذاتها  التعيني  عملية  إّن  بالطبع.  املبنى  عىل 
هي عملية برمجية خاّصة، مبجرّد تعيني النقاط 
الصورة.  تقويم  يتّم  لذلك حتى  وفقاً  املطابقة 

يف الحالة العادية يقوم الربنامج بوضع الصورة 
فوق النقاط املرجعية يف ملّف CAD. يسبب 
بشكل  ليصبح  الصورة  محيط  تشّوه  التقويم 

شبه منحرف. 
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الغري  القطاعات  الجزئية، حذف  الصور  تجميع 
دقيقة

يف معظم الحاالت ال تكفي صورة واحدة إلنشاء 
مخّطط مصّور. فهذا األخري يجب أن يتكّون من 
تجميع عّدة صور جزئية،  إذا كان مثًال من غري 
املمكن تصوير كامل املبنى عىل صورة واحدة أو 
يف حال وجود أجزاء محجوبة منه، يجب عندئذ 

تصوير القطاعات الجزئية من زوايا مختلفة.
املراد  املبنى  يكون  عندما  أيضاً  هذا  ينطبق 
عند  املثال  سبيل  عىل  العمق،  متدرج  تصويره 

وجود نتوءات وتجاويف يف واجهة املبنى.
النقاط  مع  بالتساوي  الصور  جميع  ل  ُتحمَّ
العمل  هنا  ُيفّضل   .CAD ملّف  يف  املرجعية 
املستوى  تقويم  أوالً  يجب  تدريجي:  بشكٍل 
خلفه  الواقعة  املستويات  بعده  ومن  األمامي 
بالرتتيب. سيقوم الربنامج بتقويم جميع الصور 
وفق نفس الطريقة. سترتاكب الصور يف النتيجة 
النهائية جزئياً فوق بعضها البعض. يوىص بشّدة 

بقّص صور املستويات الخلفية لتضّم القّطاعات 
ذات الصلة فقط وذلك قبل االسترياد إىل برنامج 
الجدار  تّم إدراج  إذا  املثال  CAD. عىل سبيل 
فيوىص  املتعامد  اإلسقاط  يف  لرشفٍة  الخلفي 
بواسطة  حّد  أقىص  إىل  بحذف محيطه  عندها 
الصور  فإن  وبالتايل  مثًال.   Photshop برنامج 
فوق  كثرياً  ترتاكب  لن  التقويم  عملية  أثناء 
بعضها البعض مام يسّهل التوجيه عند عمليتي 
القّص وحذف املحيط الالحقتني للصور الفردية 

التي يتّم تجميعها اآلن لتصبح إسقاطاً شامًال.
أجزاء  إزالة  أي  املحيط،  حذف  تقديم  يتّم 
الصورة غري ذات الصلة كميزة يف معظم الربامج 
املامثلة. كّل ما يجب فعله هو تحديد الخطوط 
املرغوبة.  النهائية  بالنتيجة  املحيطة  الخارجية 
املطلوب  من  كان  إذا  خاّص  بشكل  مهمٌّ  هذا 
ألن  كبري  مخّطٍط  ضمن  مقّومٍة  صورٍة  إدراج 
أن  ينبغي  ال  الصلة  ذات  غري  الصورة  أجزاء 

تغّطي محتوياًت أخرى يف املخّطط.

الواجهة الغربية ملبنى  
„أونرتر إنغرامهوف” 

قبل وبعد تقويم الصورة 
من خالل تعيني النقاط 

املرجعية: تقع القطاعات 
الباهتة اللون أمام أو خلف 

مستوى التقويم وبالتايل 
فهي ذات أبعاد غري دقيقة.
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٣ـ طرق أخرى

التصويرية  املساحية  األساليب  خالل  من 
من  أكرث  عىل  تستند  التي  (الفوتوغرامرتية) 
املعلومات  عىل  الحصول  ميكن  واحدة  صورة 
الفراغية دون الحاجة إىل نقاط قياٍس أو بياناٍت 
إضافية. يجب استخدام أبعاٍد مرجعيٍة من أجل 

تحديد الحجم الصحيح للمبنى فقط.  

مة املساحة التصويرية املجسِّ
هندسية  مبادئ  عىل  الطريقة  هذه  تعتمد 
بسيطة ُتشبه تلك املوجودة يف جسم اإلنسان: 
م)  توّلد الرؤية من خالل العينني (التنظري املجسِّ

مكّوناً فراغياً ُيضاف إىل الصورة املجرّدة.
وباملثل يف املجال التقني: إذا كان البعد البؤري 
وموضع آلة التصوير معروفني يف حالة صورتني 
متداخلتني فيمكن حساب موضع الصورتني يف 
(النقاط  النقاط  الفراغ عن طريق تعيني نفس 

املرجعية) يف هاتني الصورتني.
كان تعيني النقاط يدوياً يف املايض، أّما يف الوقت 
الصور  خوارزميات  استخدام  فيتّم  الحارض 

للتعرّف عليها وتعيينها تلقائياً.

شائعة  مة  املجسِّ التصويرية  املساحة  إن 
وإعداد  األرايض  مسح  مجاالت  يف  االستخدام 
معلومات  عىل  الحصول  يتّم  حيث  الخرائط 

الصورة الرضورية من الصور الجّوية.
الهندسة  مجال  يف  الطريقة  هذه  ُتستخدم 
التقاط  بغرض  أيضاً  شائٍع  بشكٍل  املعامرية 
الواجهات  حالة  يف  أّنه  إّال  للواجهات.  الصور 
املسّطحة يف الغالب فإّن طريقة التقويم للصور 
األرسع  ألنها  غالباً  ُتستخَدم  سوف  الفردية 
أنها تقوم  الحالة حيث  واألكرث عمليًة يف هذه 
(أورتوفوتو،  الصور إىل صور متعامدة  بتحويل 

  .(Orthophoto

مة: مساحة تصويرية مجسِّ
مثال عىل املبدأ الرئييس

االستخدام يف مسح األرايض
عىل أساس الصور الجّوية

مة مساحة تصويرية مجسِّ
مطّبقة عىل واجهة منزل
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املساحة التصويرية املتعّددة الصور
اُملنشأ ملبنى  تزداد دّقة النموذج الثاليث األبعاد 
ما بازدياد عدد الصور امللتقطة لهذا املبنى. إن 
حساب  عىل  قادرة  حالياً  املتوّفرة  الربمجيات 
وقت  مع  التصوير  آلة  متوضع  نقاط  عالقة 
التقاط الصورة باإلضافة إىل عالقات هذه النقاط 
معلومات  بسبب  وذلك  البعض  بعضها  مع 
خاص)  بشكل  البؤري  (البعد  الرقمية  الصورة 
يتّم  التصوير.  آلة  يف  الصورة  مع  املحفوظة 
املبنى املستهدف بدقٍة  تحديد وتوليد هندسة 
عىل  التلقايئ  التعرّف  خالل  من  للغاية  عاليٍة 
الطريقة  ُتدعى هذه  النقاط وتحديدها.  نفس 
 Structure„ باسمها االنكليزي الشائع التداول
انطالقاً  „الُبنية  بالعربية  أو   “from Motion
.(SfM) ًمن الحركة” والذي يشار إليه اختصارا

متتاز هذه الطريقة باملقارنة مع طريقة املسح 
الليزري بأّن الطائرات املسرّية قادرٌة عىل حمل 
ميكن  بحيث  نسبياً  الخفيفة  التصوير  آالت 
التعقيد  بالغة  ملشّيداٍت  ممتازٍة  صوٍر  التقاط 
مناذج  إنشاء  أو  السقاالت،  استخدام  بدون 

تضاريسية ألحياء كاملة ضمن املدينة.
تسمح قيم اللون والسطوع املوجودة يف الصورة 
أيضاً بربط املبنى مبارشًة بالنسيج التابع له مام 

يؤّدي إىل إنشاء منوذج افرتايض يف وقت قصري.

مساحة تصويرية متعّددة 
األبعاد:

إنشاء منوذج ثاليث األبعاد 
من خالل تطبيق املساحة 
التصويرية من عّدة مواقع 

مختلفة

تحجيم منوذٍج ثاليث األبعاد 
باستخدام أبعاد مرجعية 

والتوجيه  الصحيح من خالل
 قيٍم مساحية مقاسة

قيم  أو  نقاط  إىل  الرجوع  أيضاً  الرضوري  من 
تكييف  أجل  من  إضافية  أو  معروفة  مرجعية 
وتحديد  الصحيح  املقياس  مع  املبنى  حجم 
اتجاهه ضمن الفراغ. ميكن أيضاً حسب الرغبة 
النموذج ضمن نظام  الالحق ربط  واالستخدام 

مساحي معنّي.

الكثري  النامذج  لهذه  اإلضافية  املعالجة  تقّدم   
للمقاطع  الرسيع  كاإلنشاء  اإلمكانيات  من 
داخل النموذج، إال أّن تقييم املخّططات النتقاء 
ما هو صالح لالستخدام يتطّلب وقتاً طويًال جّداً 
ألجهزة  بالنسبة  للغاية  عالية  تقنية  وقدرات 
الرضوريني  وللمختّصني  املستخدمة  الكمبيوتر 

العاملني عليها.

مشكلًة  يشّكل  املبنى  عن  التقييم  فصل  لكن 
أساسيًة حيث أّنه ال يتّم هنا استيفاء واحدٍة من 
القواعد األساسية يف أبحاث العامرة التاريخية، 
وهذا األمر قد يكون له عواقب مبارشة: فعادًة 
مخفيًة  أجزاًء  الفوتوغرافية  الصور  تتضّمن  ما 
عىل  للتقييم  قابلة  وغري  مبهمة  وقّطاعات 
الرغم من التكبري، فالخصائص املخفية كاألجزاء 
الداخلية للوصالت الخشبية يف الجملون والتي 
القيام  عند  وإظهارها  تسجيلها  السهل  من 
بالرفع اليدوي، ال تتّم مالحظتها عىل اإلطالق يف 
تعتمد  إىل ذلك  باإلضافة  الفوتوغرافية.  الصور 
تدريب  مستوى  عىل  اُملنَجزة  اإلظهار  جودة 
يتجاوز  أن  يجب  والذي  املسؤول  العامل 
املساحة  تقنيات  يف  املعتادة  الخربة  بأشواٍط 
ال  معرفًة  الصور  تقييم  يتطّلب  واملعلوماتية. 
وأشكال  العامرة  تاريخ  مجاالت  يف  عنها  غنى 
البناء التاريخية وإنشاءات املباين بحيث يجب 
املوقع  يف  أسايس  بشكل  الصور  هذه  معالجة 

من قبل باحث عامرٍة تاريخيٍة مؤّهل.

كطريقة  بالطبع  التصويرية  املساحة  ُتستخَدم 
حيث  أيضاً،  األخرى  املجاالت  من  العديد  يف 
أنها تتعّدى الهندسة املعامرية ومسح األرايض 
لُتسَتخَدم خصوصاً يف الصناعة وصناعة املركبات 
األجهزة  تخضع  لذلك  إلخ.  والطب  واآلالت 
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والتكّيف  للتطوير  املجال  هذا  يف  والربمجيات 
املستمّرين من أجل التطبيقات املختلفة وذلك 
ليس فقط من قبل رشكات الربمجيات، بل أيضاً 
املثال  سبيل  فعىل  البحثية.  املشاريع  إطار  يف 
مبساعدة  الليزرية  املاسحات  أحدث  تستخدم 
التصويرية  املساحَة  عليها  مثّبتة  تصوير  آالت 
بشكٍل  الفراغ  ضمن  موقعها  تحديد  أجل  من 

مستمر وتلقايئ.                

معامري  رفع  لعمليات  التخطيط  و. 
واسعة النطاق

١ـ تنظيم املرشوع

الرفٍع  عملية  تحتوي  أن  ميكن  سابقاً  ُذِكر  كام 
املعامرٍي بغّض النظر عن الحجم والغرض عىل 
ما هو أكرث من القياس بحيث أنها تشمل أيضاً 
دراسة املوجودات املعامرية وقوائم املوجودات 
وبشكٍل  والخرائط.  املنتظم  الوصف  وسجّالت 
أثرية  إجراءأسبار  يتّم  ما  غالباً  تكمييل، 
أبحاث  إىل  باإلضافة  طبيعية  علوم  ودراسات 
أن  حني  ويف  العلمية.  واألرشيفات  املراجع  يف 
األنشطة األخرية ميكن أن تنّفذ بشكٍل مستقٍل 
عن الوقت إال أن عملية القياس عادًة ما ُتجرى 

يف بداية املرشوع.

كبرياً  اعتامداً  املرشوع  تخطيط  أسلوب  يعتمد 
بشكٍل  دراسته.  من  والغرض  املبنى  نوع  عىل 
عام يجب أوالً معاينة املبنى واستيعابه بحجمه 
وتعقيده. لذلك يجب عادًة القيام بزيارة أوىل 
التقريبية  األبعاد  تسجيل  خاللها  يتّم  للموقع 
كام  األولية  الرسومات  وإعداد  الصور  والتقاط 
هدف  عىل  املكلِّفة  الجهة  مع  االتفاق  يتّم 
وحجم املرشوع، عىل سبيل املثال دّقة القياس 
عنها.  الناتجة  املخّططات  مقاييس  وبالتايل 
بإمكانية  املتعّلقة  املسائل  توضيح  أيضاً  يجب 
الوصول إىل املبنى ووجود أي مواضع قد تشّكل 
التخطيط  يبدأ  ذلك  بعد  العاملني.  عىل  خطراً 
لعملية القياس من خالل تحديد أساليب العمل 
وفقاً لحجم املبنى وتعقيده وإمكانية الوصول 

الالزم (إذا لزم األمر  إليه وكلفة املواد والوقت 
باالتفاق مع املشاركني اآلخرين يف املرشوع). ال 
أيام  التكلفة إال بعد تقدير  ميكن إجراء تقدير 

العمل واملواد املطلوبة.
العام  التخطيط  كاٍف ضمن  وقٍت  تأمني  يجب 
يستغرق  املعامري  الرفع  ألن  نظراً  للمرشوع 
عادًة بعض الوقت وال ميكن تنفيذه إال بالتوازي 
مع أعامل املهن األخرى املشاركة. تجدر اإلشارة 
مع  التنسيق  الحاالت  بعض  يف  يجب  أنه  إىل 
شبكة  إنشاء  عند  املوقع  يف  اآلخرين  العاملني 
الثابتة  النقاط  وضع  عند  وخصوصاً  القياس 
وعندما يكون من الرضوري إزالة بعض السطوح 
املعامري  للرفع  ميكن  املرشوع.  تقّدم  مع 
املساقط  قياس  تّم  إذا  فعاليًة  أكرث  يكون  أن 
والواجهات واملقاطع يف خطواٍت منفصلة وذلك 
حسب املبنى واألسلوب املّتبع. من املمكن أيضاً 
تسجيل جميع النقاط لكال مستويي القطع يف 
نفس  يف  رسومات  عّدة  عىل  والعمل  فراغ  كل 
الوقت إذا كان ذلك يدعم تقّدم املرشوع العام.

وإعداد  املوجودات  تحليل  يرتافق  أن  ميكن 
للمبنى  الوصفي  السجل  و  املوجودات  قامئة 
مخّطط  توّفر  مبّجرد  وذلك  القياس  عملية  مع 
والفراغات.  املعامرية  املوجودات  لتحديد  عام 
يجب أن يقوم متخّصصون باإلرشاف عىل فتح 
املوجودات أو فتح األرضيات بغرض القيام بسرب 
إغفال  للغاية  السهل  من  أنه  حيث  األساسات 
النتائج يف  ُتدرج  أن  يجب  املوجودات.  وتدمري 

املخّططات.

يجب باإلضافة إىل هذا إنشاء سجلٍّ يومٍي يوّثق 
جميع  عىل  ويحتوي  مفهوم  بشكٍل  املرشوع 
اإلجراءات  ومّربرات  العمل  وخطوات  التدابري 
األشياء  جميع  تسجيل  أيضاً  يجب  املّتخذة. 
يف  املفتوحة  واألسئلة  واملشاكل  للنظر  امللفتة 
تقرير  أي  لتسهيل  وذلك  اليومي  السجّل  هذا 
اليومي  السجّل  إعداد  تحلييل مستقبيل. ميكن 
استكامله  مع  املوقع  يف  كتابياً  يدوي  بشكل 
الكمبيوتر  أو كملفٍّ جاري يف  األوّلية  بالرسوم 

مزّود بالرسومات والصور.  
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صفحات من قامئة 
موجودات ديرالرهبان 

السيسرتسيني السابق
يف بيبنهاوزن، الجناح الغريب

(املكتب الهنديس 
 ،Strebewerk

املهندسان ريغلر وليبله، 
شتوتغارت) 

مقتطف من كّراسة الرسم 
الخاّصة بتوثيق كنيسة
 Santa Maria dei 

 Miracoli
يف البندقية:

ميكن تدوين املالحظات 
الخاّصة 

باملوجودات املهّمة يف املوقع 
مبارشًة أو يتّم إدراجها يف 
املخّططات املوجودة عىل 

سبيل املثال.

Interpretation:

Beschreibung:

strebewerk. Schöbel Riegler Läpple Partnerschaft Diplom-Ingenieure Stand 01.09.2008, Seite 43

Befundkatalog Tübingen-Bebenhausen, ehemaliges Zisterzienserkloster, West  ügel 

strebewerk. Schöbel Riegler Läpple Partnerschaft Diplom-Ingenieure Stand 01.09.2008, Seite 43

009d_B1009: Kreuzgang
Bauablauf des Kreuzgangs, Befundblatt 1

die nördlichen zwei Strebepfeiler haben keinen Schweifgiebel und Wasserschlag und 
entsprechen damit den Strebepfeilern des Nordflügels
das Sockelgesims verspringt in diesem Bereich nach Süden leicht nach unten und ist 
in den südlichen Jochen nach Osten abgeschrägt
regelmäßiger Stoßfugenschnitt der Sohlbänke in den südlichen Jochen
im Gewölbe befindet sich eine zusätzliche Gurtrippe sowie Meisterzeichen und ein 
Wappen des Meisters

•

•

•
•

Bau des Kreuzgangs von Norden, Osten,  Süden und zuletzt Westen 
(s. Dissertation M. Köhler, 1998, S. 344); s. 1481 (i) und s. 1496 (i) im Ost- und Südflügel
die Gestaltung wurde während des Bauverlaufs der vier Kreuzgangsflügel geändert
der Kreuzgang wurde zwischen 1471 (a) bis um 1510 errichtet

•

•
•

Interpretation:

Beschreibung:

Befundkatalog Tübingen-Bebenhausen, ehemaliges Zisterzienserkloster, West  ügel 

strebewerk. Schöbel Riegler Läpple Partnerschaft Diplom-Ingenieure Stand 01.09.2008, Seite 63

152: Dachstuhl über Kreuzgang
ehemalige Dormentfenster

in der Ostwand befinden sich im Flur zugesetzte Wandnischen; diese sind über dem 
Kreuzgang als ehemalige Fenster zu erkennen
im Kreuzgangsdachstuhl sind an der Ostwand mehrere Dachansätze und Dachkon-
struktionen ablesbar
am liegenden Stuhlständer des Kreuzgangdachstuhls befindet sich ein Zapfenloch, 
das auf ein fehlendes Kopfband Richtung Norden Hinweise gibt

•

•

•

es lassen sich drei Bauphasen ablesen:
-1280: bauzeitliche Fenstergliederung, unterhalb des Gesimses unter den Fenstern  
     schloß ein Pultdach mit offener Dachstuhlkonstruktion an. Über die Konstruktion 
     des ersten Kreuzganges lassen sich keine Aussagen machen

-um 1520: die Fenster werden durch den Neubau des Kreuzganges mit der verbundenen
     Dachanhebung bis ca. zur Hälfte zugesetzt

-bei weiteren Umbauarbeiten um 1780 wird das Dach in der heutigen Form angeschiftet

die bauzeitlichen Oberflächen sind noch erhalten: um 1280 steinsichtiges Bruchstein-
mauerwerk mit Wandöffnungen aus Werkstein; im 16. Jahrhundert mit der ersten Anhe-
bung des Daches verputzt mit farbig gefassten Werksteinen

•

•

Dachansatz und Oberflächen um 1280 (d)

Dachansatz und Oberflächen um 1520 (d)

heutiger Verlauf seit 1780 (d)

152_B1
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٢ـ دراسات املوجودات وقامئة املوجودات

املوجودات
ُيقصد باملوجودات املعامرية الدالالت املعامرية 
البناء ومّدة اإلنجاز أو  الخاّصة باإلنشاء وعمر 
اإلنشائية  كالفواصل  إلخ.  املعامري،  التسلسل 
التي تدّل عىل إضافة قسم من املبنى يف وقٍت 
املضافة  األبواب  أو  النوافذ  فتحات  أو  الحق 
البناء.  يف  الحق  تغيري  حدوث  عىل  تدّل  التي 
أن  البّناءة  املوجودات  لدراسات  مثًال  ميكن 
توّضح أسلوب ومواد اإلنشاء من خالل كشف 

بنية الدعم.
املوجودات  جانب  إىل  أحياناً  املرء  يصادف 
األواين  أو  املعدنية  النقود  مثل  لقى  املعامرية 
أو أدوات الحياة اليومية أو الِكَرس الفّخارية أو 
وغريها،  املطبوعة  األوراق  أو  النسيجة  البقايا 
التجاويف  يف  غالباً  عليها  العثور  ميكن  حيث 
العازلة تحت األرضيات الخشبية أو يف الفتحات 
اُملضافة أو عند قواعد روافد السقف الجملوين 
البعيدة املنال، يجب معاملة هذه اللقى كلقى 
بدّقٍة  االكتشاف  موضع  تحديد  يجب  أثرية. 
من  وتوثيقها  لقية  كّل  وترقيم  املخّطط  عىل 
خالل الوصف والرسم والتصوير، بعد ذلك تتّم 

األرشفة.
يتّم  أن  يجب  أو  املوجودات  كشف  ميكن 
الكشف من خالل تحّريات خاّصة وذلك وفقاً 
لنوع املوجود وحالة املبنى. يجب دوماً أن يتّم 
كشف وتقييم املوجودات من قبل اختصاصيني 

مدّربني جيداً.

دراسات املوجودات
هنالك  للموجودات  الرتميمي  الفحص  يف 
يف  ُيشقُّ  الذي  املوجودات  بسّلم  يسّمى  ما 
ألحد  السطحية  البنية  داخل  صغرية  بقعة 
وتوثيق  إزالة  بعناية  تتّم  حيث  البناء  أقسام 
الطبقات السطحية الواحدة تلو األخرى، وهذا 
ُيقّدم  السطحية  للطبقات  طبقياً  تعاقباً  ينتج 
الجدران  ومالط  طالء  طبقات  عن  معلومات 
وذلك  ما  غرفٍة  واستخدام  تاريخ  عن  وبالتايل 
املواد  ونوعية  األلوان  إعطاء  تقييم  خالل  من 

„سّلم املوجودات”:

فحص املوجودات اللونية
 ضمن سياق تاريخي 

وبشكٍل 
ال يسّبب رضرًا كبريًا للبنية 

املدروسة

توثيق من خالل الرسم 
لتعاقب الطبقات اللونية

يف زاوية جدار 

تعاقب طبقات الجدران
 واألسقف املوجودة يف

زاوية غرفة من أجل
توضيح التعاقب الزمني

باستشفاف  السّلم  إلخ. يسمح هذا  املستعملة 
التصميم.  فرتة  أو  التشييد  فرتة  عىل  الدالئل 
يتّم ترقيم الطبقات من األسفل إىل األعىل (من 
املنهجي  التقييم  يتطّلب  األحدث).  إىل  األقدم 
إجراء مزامنٍة بني عّدة سالمل موجودات وألوان 
دة زمنياً  يف املبنى. ميكن للطبقات الداّلة اُملحدَّ
أن  مثًال  مؤرَّخٍة  باٍب  بعضادة  اتصالها  بسبب 

تلعب دوراً حاساًم يف تحديد العمر.
ميكن أيضاً فتح فتحات عميقة داخل املوجودات 
أو  للجدران  اإلنشائية  البنى  توضيح  بهدف 
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مثال عىل سرب أساس يف نافورة (مسقط 
أفقي،مقطع)، ميكن استقراء طبقة 

االكتشاف (التعاقب الطبقي) بسهولة 
يف املقطع.
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حفرها  ينبغي  ولكن  األسقف  أو  األرضيات 
بعناية وإبقائها صغرية قدر اإلمكان كام يجب 
فيها  يوجد  ال  مواضع  يف  حفرها  نقاط  اختيار 

سطوح ذات قيمة ميكن أن تتعرّض للتلف.

أسبار األساسات
ُتستخدم أسبار األساسات لتوضيح تأسيس املبنى 
ولتقييم أسلوب التشييد أو كفاءة األساس. قد 
املسؤولة  السلطات  موافقة  األمر  هذا  يتطّلب 
يف  (باحث  مختّصون  خرباء  يقوم  اآلثار.  عن 
ِقبله)  من  مكّلف  آثاري  أو  التاريخية  العامرة 
بحيث  مواضع  عّدة  يف  ضّيقة  أسبار  بحفر 
تعميق  يتّم  الخارجية،  الجدران  مع  تتعامد 
الحفر طبقة تلو األخرى حتى الوصول إىل حافة 
بشكل  األسبار  حفر  يجب  السفىل.  األساس 
خنادق  متييز  ميكن  بحيث  وتنظيفها  عمودي 
األساسات أو حشوات طبقات ما تحت األساس 
وما شابهها. يجب رسم مقطع السرب وباأللوان 
الرتايب، من  الوسط  االقتضاء وذلك إلظهار  عند 
مخّططات  مع  املقاطع  هذه  إدراج  األفضل 
تحديد  يجب  املعامري.  للرفع  التابعة  املقاطع 
من  بعناية  عليها  والكتابة  املخّطط  اللقى عىل 
لزم  إذا  املختّصني  مع  ومناقشتها  أرشفتها  أجل 

األمر.   

قامئة املوجودات
الذي  املبنى  وصف  سجل  من  العكس  عىل 
يهدف إىل تسجيل جميع سطوح املبنى بشكٍل 
تدّون  املوجودات  قامئة  فإّن  وكامل  منهجي 
املدروس  املبنى  مُتّيز  ُمختارة  موجودات  فقط 
للمرشوع.  بالنسبة  هامة  وُتعّد  حاسم  بشكٍل 
الرئيسية  الخصائص  املوجودات  قامئة  تعكس 
أن  ميكن  بحيث  الشمولية  من  ليست  وهي 

تعُترب توثيقاً منهجياً.

وجود  املوجودات  مواقع  لتحديد  املهم  من 
فراغات  أرقام  يحتوي  للمبنى  عام  مخّطٍط 
توّضح للقارئ أمكنة توّضع املوجودات يف كامل 
املبنى. يتّم تحديد هذه األرقام كرموز أبجدية 

رقمية وفقاً للنموذج التايل:

الخانة األوىل: القسم (حرف)
الخانة الثانية: الطابق (رقم)
الخانة الثالثة: الفراغ (رقم)

الخانة الرابعة: الجدار (يبدأ من الشامل باتجاه 
(...c، b، a :عقارب الساعة

أرقام  لتوزيع  تفصييل  االّطالع عىل رشٍح  ميكن 
للمبنى  الوصفي  السجّل  فقرة  يف  الفراغات 

(انظر الفصل و. ٣).

للحصول عىل تعريٍف أكرث تفصيًال للموجود يتّم 
إلحاق رقم املوجود مع رقم الفراغ. ميكن ترقيم 
املوجودات بشكٍل مستمر أو أن يتم الرتقيم يف 

كّل فراغ عىل حدة.

هيكلة البيانات وفق املوضوع
املثالية  الناحية  من  املوجودات  قامئة  تعتمد 
ميكن  بحيث  جدول  شكل  عىل  استامرٍة  عىل 
املكان  نفس  املامثلة يف  املعلومات  عرض  دامئاً 
الوضوح.  من  ممكٍن  قدٍر  أكرب  ضامن  وبالتايل 
ميني  أعىل  يف  دامئاً  املوجود  رقم  وضع  يجب 
املهّم  من  أفضل.  استخداٍم  أجل  من  القامئة 
عام.  مخّطط  يف  املوجودات  مواقع  تحديد 
بني  الجمع  عىل  املوجودات  توثيق  يعتمد 
النصوص الوصفية القصرية واملوجزة وبني الصور 
التفصيلية ذات الداللة واملزّودة مبقياس وبرقم 
إضافة  اختياري  بشكٍل  ميكن  كام  املوجود، 
رسوماٍت ذات مقياس. تختلف نسب النصوص 
تشّكل  أن  ميكن  املرشوع.  حسب  الصور  إىل 
قامئة املوجودات أساساً جّيداً لحساب تكاليف 

الصيانة.

حفر أسبار األساسات:
يجب أن تتعامد األسبار 

مع الجدار، ال ُتحفر األسبار 
مبوازاة الجدار أبدًا!
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صفحات من السجل الوصفي
قرص كريخِربغ/ياغست

 ،Strebewerk املكتب الهنديس)
املهندسان ريغلر وليبله، 

شتوتغارت)

صفحات من السجل الوصفي
لقلعة مريزبورغ

 ،Strebewerk املكتب الهنديس)
املهندسان ريغلر وليبله، 

شتوتغارت)

Abmessungen: ca. 13,0m x 12,4m  

Raumgrösse: ca. 161,2qm

Raumhöhe: ca. 4,60m R0.01

Künftige Nutzung: Foyer u. Weinbaumuseum Torkelraum

      

      
(Foto: strebewerk, März 2012)   

Bilder

R0.01, Wd, Detail Torbogen R0.01, Detail Torkel
(Foto: strebewerk, März 2012)   

(Foto: strebewerk, März 2012)   

RZ.02: Wb RZ.02: Wb; Wc
(Foto: strebewerk, März 2012)   (Foto: strebewerk, März 2012)   

R0.01, Detail Stütze und Unterzüge R0.01, Detail Türkenfass und Treppenuntersicht
(Foto: strebewerk, März 2012)   

٣ـ السجّل الوصفي للمبنى

تهدف السجّالت الوصفية إىل تقديم نظرٍة عاّمٍة 
والزخرفية  اإلنشائية  الخصائص  عن  منهجيٍة 
لكامل املبنى. ميكن يف سياق املرشوع تسجيل 
جميع مراحل العمل بدءاً من جرد املوجودات 
املوجودات  تأمني  املرشوع،  تخطيط  املعامرية، 
يتّم  تفاصيل.  حذف  أو  تعديل  إىل  ووصوالً 
نصوٍص وصفيٍة قصريٍة وصوٍر  بواسطة  التوثيق 
يخدم  مقياس.  ذات  ورسومات  داللة  ذات 
ونرشها  املوجودات  أرشفة  أغراض  التوثيق 

بشكل جزيئ. 
ميكن للسجل الوصفي أن يكون أساساً لحساب 
سبٌب  هناك  يكون  أن  يجب  أنه  إال  التكلفة 
الوقت  بسبب  الوصفي  السجل  إلعداد  وجيٌه 

الطويل الذي يستغرقه هذا اإلعداد.
اتحاد  عن  صادٌر   (٣٨١٧ (رقم  توجيٌه  يوجد 
بإعداد  يتعّلق  فيام   VDI األملان  املهندسني 
إىل  اإلشارة  تجدر  ولكن  الوصفي  السجل 
وفقاً  مفيدٍة  هيكليٍة  تكييف  دامئاً  يجب  أنه 
التوجيهات  اعتبار  يجب  املرشوع.  ملتطّلبات 

العاّمة كمراجع أساسية فقط. 

Abmessungen: ca. 13,0m x 12,4m  Niveau: FFB ca. -1,45m

Raumgrösse: ca. 161,2qm Fenster: FZ.05; FZ.06; IF0.01; 

Raumhöhe: ca. 4,60m IF0.01-1; IFZ.01; IFZ.01-1 R0.01
Türen: T0.01 T0.01-1

Künftige Nutzung: Foyer u. Weinbaumuseum T0.01-2 Torkelraum

Grundriss



85

عقارب الساعة، ووفقاً للنظام الثاين ميكن ترقيم 
الرتقيم  يبدأ  جدولتها.  لرتتيب  وفقاً  الفراغات 
مبارشًة  الواقع  الفراغ  من  اعتباراً   1 بالرقم 
التطبيق  ُيعدُّ  للطابق.  الرئييس  املدخل  خلف 
الحازم لطريقٍة شاملة ووضع أرقام الفراغات يف 

مخّطط عام أمراً حاساًم.
ييل ذلك يف الختام تسمية الجدران والتي عادًة 
الجغرافية:  االتجاهات  وفق  موّجهًة  تكون  ما 
للغرب.   d و  للجنوب   c للرشق،   b للشامل،   a
تسمح االتجاهات املرّكبة مبراحل متوّسطة مثل 

الشامل الرشقي وما شابهه.
 A0.12b الرتميز  معيار  ُيقرأ  ذلك  عىل  كمثال 

كام ييل:
تدّل عىل جزٍء من املبنى  A
تدّل عىل الطابق األريض  0

يشري إىل الرقم املتتايل للفراغ  12
يشري إىل االتجاه نحو الرشق  b

مستمر  بشكٍل  والنوافذ  األبواب  تسمية  ميكن 
 F1، F2، F3 (النوافذ  املرشوع  لكامل  بالنسبة 
... واألبواب T1، T2، T3 ...) أو ميكن تعريفها 
عىل  (مثال  والجدار  للفراغ  وفقاً  أدّق  بشكل 
النوافذ A0.12F1a، 0.12F2c .... واألبواب وفق 

.(T نفس املنوال ولكن تبدأ بـ
 Fenster عىل بادئتي كلمتي T و F يدّل حرفا  *
و Tür أي نافذة وباب باللغة العربية (املرتجم). 

 
وإمكانيات  املوضوع  وفق  البيانات  هيكلة 

التوسعة
تقديم  يجب  الوفرية  املعلومات  فهم  لتسهيل 
والتي  وموضوعية  واضحة  تنظيمية  هيكلية 
املطلوبة  البيانات  عىل  الرسيع  العثور  تدعم 
الوصفي  للسجل  هادٍف  باستخداٍم  وتسمح 
املرشوع.  معالجة  فرتة  كامل  خالل  للمبنى 
للمبنى  الراهن  الوضع  بيانات  إىل  باإلضافة 
بالتدابري املخّططة، ميكن أن يحتوي  البدء  قبل 
املعلومات  الوصفي بشكٍل مكّمٍل عىل  السجل 
املوجودة  املستندات  أو  باملخّططات  املتعّلقة 

وعىل حقول التسجيل وتوثيق سري التدابري.

تقّدم الصفحتان التاليتان إمكانيًة للهيكلة:

مجموعة البيانات القياسية
ُيعدُّ كلٌّ من اإلظهار املفهوم لكّل ظاهرة وربط 
بيانات  مجموعة  ضمن  املفيدة  املعلومات 
أمرين  برسعة  أثرها  اقتفاء  ميكن  قياسية 
الوصفية  السجّالت  متيل  ما  غالباً  رضوريني.  
غري  ضخمٍة  مجموعات  تصبح  أن  إىل  للمباين 
مغربلة وغري عملية من البيانات. فقط املعالجة 
املنهجية جّداً للبيانات هي التي تجعل السجل 
لذلك  مفيدة.  عمٍل  أداة  ما  ملبنى  الوصفي 
يجب تحديد مجموعة بيانات قياسية والتي قد 
تختلف قليًال من مرشوٍع إىل آخر ولكن يجب 

عليها أن تجمع بني ثالثة محتوياٍت رئيسية:
ـ وصف املبنى بأكمله وتحديد أرقام الفراغات

واألرضيات  للجدران  اإلنشائية  البنى  وصف  ـ 
مثل  معّداٍت خاّصة  ذلك من  مبا يف  واألسقف 

التقنية املوجودة أو املعّدات الثابتة يف املوقع
االستعامل  وآثار  السطوح  وتصوير  وصف  ـ 
واالستخدامات: غالباً ما تتّم إزالة السطوح أثناء 
عمليات التجديد لذلك فإنه من املهّم أن توثَّق 

بشكٍل دقيق.
الفراغات  من  فراٍغ  كّل  موقع  تحديد  ُيعّد   
املوصوفة عىل مخّططات املساقط أمراً ال غنى 
عنه. من املفيد يف هذه الحال استخدام مخّطٍط 

توجيهي قابٍل للطي. 
         

أرقام الفراغات
منطقي  ترتيٍب  بإيجاد  الفراغات  أرقام  تسمح 
لتسجيل  منهجيٍة  أجل وضع  من  جّيٍد  وأساٍس 
معظم  يف  الفراغات  أرقام  تتأّلف  املوجودات. 
أو  الخانات  متعّددة  رقمية  رموٍز  الحاالت من 
األوىل  الخانة  ترمز  رقمية.  أبجديٍة  رموٍز  من 
عادًة إىل رقم الطابق حيث يشري 0 إىل الطابق 
دواليك.  األول وهكذا  الطابق  إىل  و1   األريض 
بأرقام  أرضية  التحت  الطوابق  ترّقم  باملقابل 
للمبنى  أجزاء  عّدة  وجود  حال  يف  سالبة. 
منفصلة بشكٍل واضح عن بعضها البعض ميكن 

إضافة حرف أو رقم لتمييز جزء املبنى.
أرقام  لتوزيع  مختلفني  نظامني  اعتامد  تّم 
النظام  وفق  ميكن  طابق.  كل  يف  الفراغات 
األول ترقيم الفراغات بدءاً من الشامل باتجاه 
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١. املبنى

٢. من الخارج

٣. من الداخل

منوذج إلعداد سجّل وصفي ملبنى
العنوان، ورمبا معلومات حول املالك

 
٢ـ١ املوقع

٢ـ٢ املرافق الخارجية
٢ـ٣ البنية العاّمة ضمن املسقط

٢ـ٤ الواجهات

مخّطط عام توجد فيه جميع الفراغات وأرقام الفراغات بدءاً من الطابق األريض، يتّم الرتقيم ضمن كّل طابق 
باتجاه عقارب الساعة أو وفق ترتيب الجدولة.

٣ـ١ توثيق كّل فراغ عىل حدة
العام  املخّطط  ضمن  الفراغ  موقع  الفراغ،  ارتفاع  املرّبع)،  (باملرت  الفراغ  مساحة  األساسية،  واألبعاد  الفراغ  رقم 

(املسقط)
٣ـ١ـ١ الجدران

اإلنشاء
مواد حجارة الجدار (عىل سبيل املثال قرميد، دبش، الحجر املنحوت، الحجر النهري) 

ربط حجارة الجدار(عىل سبيل املثال ربط إنكليزي، رأيس، طويل، يوركشاير)
اإلنشاءات الخشبية (عىل سبيل املثال هيكل خشبي، نصف خشبي، طريقة تصالب العمود والعارضة)    حشوة 
الهيكل الخشبي (عىل سبيل املثال زخرفة شبكية، لفافات طينية، ألواح خشبية،قرميد، لنِب)   الخرسانة املسّلحة أو 

املكشوفة (عىل سبيل املثال خشنة السطح، مصقولة، محّجرة، ذات سطح خارجي مرصوف بالحىص)
اإلكساء
السطح 

املواد (عىل سبيل املثال الحجر الطبيعي، بالط السرياميك، األلواح والحشوات الخشبية، كسوة جّصية،    ورق 
جدران، طالء.إطار ملّون أو رسوم جدارية)

ل كلٌّ من هذه العنارص مع الوصف ومعلومات عن عالمات االرتفاع عن سطح األرضية     املكسّوة الجاهزة  ُيسجَّ
وذلك من بداية وحتى نهاية املقطع

الفتحات 
النوافذ (عىل سبيل املثال نوافذ بابّية مزدوجة، نوافذ بابّية، نوافذ سقفية، التزجيج، املواد)

األبواب (عىل سبيل املثال أبواب حشو، أبواب مصنوعة من األلواح الخشبية، املواد)
املالحظات األخرى  

اتصال الجدار مع األرضية أو السقف
التجهيزات التقنية

األرضار
٣ـ١ـ٢ السقوف

اإلنشاء
الخشب (عىل سبيل املثال سقف ذو دعامات خشبية، مجّوف، سقف من دعامات وألواح خشبية)

متعّدد  املثال سقف  مقّبى (عىل سبيل  الخرسانة). سقف  أو  القرميد  مبني من  املثال  أصّم (عىل سبيل  سقف 
العقود، عقد برمييل، عقد مقّبب، عقد متصالب مع أو بدون أضالع). 

زخرفة           السقف،  عىل  رسوم  أو  زخرفة  جدران،  ورق  جّصية،  كسوة  كسوة خشبية،  املثال  سبيل  (عىل  السطح   
جّصية) 

املالحظات األخرى
التقنية
األرضار
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٣ـ١ـ٣ األرضيات
اإلنشاء

السطح (عىل سبيل املثال تراب، بالطات حجرية، بالط سرياميك، قرميد، مالط جّيص، ِكرس      رخام، بويل فينيل 
كلوريد أو PVC، املشّمع، ألواح خشبية، باركيه، سّجاد) الحجم (مقاساً   بالسنتمرت)، اللون، النمط أو التصميم 

عند االقتضاء
املالحظات األخرى

التقنية
األرضار

٣ـ١ـ٤ التجهيزات الثابتة
النوع

وصف موجز
تحديد املوقع

  
٣ـ١ـ٥ حسب املرشوع، رسد معلومات عن:

االستخدامات الحالية
تاريخ التشييد واالستخدام

األرشيفات واملخّططات والوثائق املتوّفرة
التقدير من منظور الحفظ عىل املباين التاريخية

الدالئل ذات القيمة الرتميمية
املفهوم املعامري

الدالئل اإلنشائية 

٣ـ١ـ٦ التوثيق الفوتوغرايف الالحق لكل فرع 
 يجب أن تتضّمن جميع الصور لوح تصوير ومقياس.

٣ـ٢ سقف املبنى (يف الحالة املثالية يتوّفر رسٌم تخطيطي لكّل سطح مع تحديد املوقع عىل املسقط)

٣ـ٢ـ١ اإلطار الحامل للروافد
التحّقق من الحمولة ورسم األرضار

٣ـ٢ـ٢ الروافد اإلنشائية
التحّقق من الحمولة ورسم األرضار

٣ـ٢ـ٣ الروافد الوركية
التحّقق من الحمولة ورسم األرضار
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لوح التصوير
آ) كلوٍح جاهزٍ مرٍن وقابل 

للطي

ب) ميكن قراءته بسهولة 
عىل الصورة مام يساعد عىل 

إمكانية التحديد الالحقة 
لحالة الفراغ

إعداد البيانات
بحيث  للمبنى  الوصفي  السجل  تصميم  يجب 
ومقروءًة  متاحًة  املعلومات  جميع  تكون 
السجل  صياغة  ُتحبَّذ  الغرض  لهذا  بسهولة. 
كل  مكان  يحّدد  جدول  شكل  عىل  الوصفي 
نفس  عىل  العثور  دامئاً  ميكن  بحيث  عنرص 
نفس  بفراغات مختلفة يف  املتعّلقة  املعلومات 
املصطلحات  تحديد  أيضاً  املفيد  من  املكان. 
الواجب استخدامها لتحقيق أعىل درجٍة ممكنٍة 
من املنهجية. ميكن تنفيذ ذلك عىل شكل قامئة 
منسدلة يف ملّف Excel أو عىل شكل خياراٍت 
خالل  من  أو   Word ملّف  يف  مسبقاً  محّددة 
دٍة عند استخدام نسخة  مواصفاٍت كتابيٍة ُمحدَّ
يدوية. كلام كانت األوصاف أقرص وأكرث إيجازاً 
أكرث. ميكن  الوصفي  السجل  فائدة  زادت  كلام 
يف  الوصفي  السجل  إعداد  املبدأ  حيث  من 
حيث  الكمبيوتر  باستخدام  أو  يدوياً  املوقع 
املبنى  طبيعة  عىل  الطريقة  اختيار  يعتمد 

املدروس وظروف العمل يف املوقع.

الجدول رقعًة  الفراغ يف  ينبغي أن يشغل رقم 
العليا  اليرسى  أو  اليمنى  (كالزاوية  مكشوفًة 
تؤّمن  ألنها  وذلك  املستخدمة)  لّلغة  وفقاً 
رسعة التوّجه. يجب أن متأل املعلومات العاّمة 
املسقط  مخّطط  يف  وموقعه  بالفراغ  املتعّلقة 
الذي  التوثيق  ذلك  ييل  التايل.  القسَم  العام 
الجداول  من  أصغر  مجموعات  إىل  م  ُيَقسَّ
مبا  مصّممًة  هيكليته  تكون  أن  يجب  والذي 
يكون  قد  وهكذا  املرشوع.  أهداف  يناسب 
من املنطقي أيضاً وصف الفراغات ككّل فقط 
إيالء  أنه يجب  أو  كّل جدار عىل حدة  وليس 
التوثيق  ُيكمل  معّينة.  بتفاصيل  خاٍص  اهتامٍم 
الفوتوغرايف الختامي الوصف. من املهّم هنا أن 
تتضّمن جميع الصور معلوماٍت عن االتجاهات 

وذلك إىل جانب رقم الفراغ أو رقم الجدار.

الصور  ولوح التصوير
غالباً ما ُتنَتج كميات كبرية من الصور يف سياق 
تتّم  مل  إذا  تصنيفها  يصعب  والتي  املرشوعات 
بعرض  يوىص  لذلك  منّظمة.  بطريقة  إدارتها 
مبارشًة  نفسها  الصورة  عىل  الهامة  املعلومات 
البيانات حتى يف  فقدان هذه  بحيث ال ميكن 

حالة إعادة تسمية امللّفات.
لذلك فإّن املعلومات التي يجب إدراجها هي: 
املقياس (عىل سبيل املثال عصا مرتية متضّمنة 
رقم  الشامل،  سهم  األمر  لزم  إذا  الصورة)،  يف 
الفراغ، رقم الجدار، رقم الصورة، التاريخ واسم 
املبنى. من العميل استخدام لوحة قابلة للطّي 
بشكل  ملفوفة  كتلة  شكل  عىل  تكون  والتي 

لولبي وسهلة االستخدام. 

بشكٍل عام يجب االنتباه إىل حدوث أقّل تشويٍه 
ممكٍن للصور. ُيفّضل استخدام إضاءة منتظمة 
عىل  للضوء  طويلة  تعرّض  أوقات  مع  للفراغ 
التصوير باستخدام الفالش. يجب ضامن إنتاج 
لألرشفة  جيدة  قابلية  ذات  فوتوغرافية  صور 
كام يجب أن تكون أسامء امللّفات مفهومة وأن 

تكون امللّفات ضمن هيكلية منّظمة.
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املراحل  ومخّططات  الخرائط  رسم  ٤ـ 
اإلنشائية

املعامري  الرفع  مخّططات  ُتستخدم  ما  غالباً 
تشّكل  الرسم، حيث  بواسطة  للتوثيق  كأساٍس 
عملية  أي  أساس  والتدابري  األرضار  خرائط 
صيانة للمبنى. يتّم غالباً توثيق املواد واألرضار 
توثيق  املعتاد  من  عنها.  الناجمة  واإلجراءات 
خرائط  ُتظهر  والحجرية،  املعدنية  البناء  مواد 
يف  املختلفة  الطبيعية  األحجار  الحجرية  املواد 
مبنى ما حيث ميكن من هنا استنتاج التوظيف 
الهادف لنوٍع معنّيٍ من حجر البناء. من حيث 
املختلفة  املواد  توثيق  يكون  أن  يجب  املبدأ 
السطحية  األرضار  توثيق  يتّم  الصلة.  وثيق 
مثل  الصقيع  أو  البيئية  التأثريات  عن  الناجمة 
التفّتت إىل حبيبات رملية أو التشّظي أو تشّكل 
التي  األرضار  وكذلك  إلخ،  السطحية  القشور 
مثًال  الرطوبة  بسّبب  الحجر  بنية  يف  تحدث 
(الحامية  بالفعل  املّتخذة  املضاّدة  التدابري  أو 
الكياموية من الرطوبة). يف الحالة املثالية يتّم 
إجراء التوثيق من ِقبل خرباء قادرين يف نفس 
وتأمني  الرضر  إلزالة  تدابري  اقرتاح  الوقت عىل 

املاّدة التاريخية ضمن خطط منفصلة.
وضع  يتّم  توثيقها  املراد  الخصائص  إلدراج 
عالمات داّلة عليها باستخدام األلوان أو التهشري 
ملخّططات  التابعة  الخّطية  الرسومات  عىل 
ضمن  العالمات  هذه  ُتحّدد  املعامري،  الرفع 
ميكن  الرسم.  عىل  املرفق  املصطلحات  مفتاح 
املخّططات  عىل  يدوي  بشكل  العالمات  وضع 
رسوم  عىل  أيضاً  إضافتها  ميكن  أو  املطبوعة 

CAD باستخدام برمجية رسٍم خاّصة.

توثيق األرضار عىل مخّطط 
مبنى كنيسة ريغيزفينديس، 

الوفن أم نيكار (املكتب 
 ،Strebewerk الهنديس

املهندسان ريغلر وليبله، 
شتوتغارت)

بازيليكا فاينغارتن، توثيق 
األرضار

الحاصلة يف املواد الحجرية
(املكتب الهنديس 

  ،Strebewerk
املهندسان ريغلر وليبله، 
شتوتغارت، استنادًا عىل 

املخّطط املوضوع من قبل 
مكتب فيرش الهنديس 

ألعامل املسح  واملساحة 
التصويرية)
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كنتيجة للرفع املعامري وكّل الدراسات املرافقة 
التي أجريت ميكن إنشاء مخّطط ملراحل تشييد 
ٍن  املبنى، والذي ُيبنّي التسلسل الزمني لكّل مكوِّ
نات املبنى ويسمح باستخالص النتائج  من مكوِّ
املبنى.  املعامري وتصميم  بالتطّور  يتعّلق  فيام 
عّدة  وجود  املبنى  هيكل  تحليل  أظهر  إذا 
مراحل إنشائية فسوف يتّم تخصيص لوٍن لكٍل 
منها ُتحّدد به أقسام املبنى املمّثلة لتلك املراحل 
عىل املخّطط. ترتاوح األلوان من الغامق (قديم) 

إىل الفاتح (حديث). ُيحّدد مفتاح املصطلحات 
الزمني  التصنيف  إىل  بالنسبة  اللون  مقياس 
للمرحلة اإلنشائية. ميكن التصنيف وفقاً لفرتات 
الفرتات  تكون هذه  أن  زمنية محّددة رشيطة 
لها  ميكن  كام  واضحة،  وحدود  تسميات  ذات 
أن متّثل تأريخاً نسبياً ُيظهر أّن شيئاً ما يجب أن 
يكون قد ُبني قبل أو بعد بناء عنرص آخر ولكن 

بدون القدرة عىل تعريف فرتٍة زمنيٍة محّددة.

حوايل ١٥٠٠

١٦٤٢
١٧٠٠ ـ ١٨٠٠
القرن ١٩
٢٠١١

مقطع طويل ملبنى „أونرتر 
إنغرامهوف”  يف ماتسون 

(جنوب التريول) مع تحديد 
املراحل اإلنشائية.

يظهر املبنى األسايس األصيل 
(األزرق) بوضوح بسبب 

تلوينه.
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مساقط (الطابق األريض 
واألول والثاين)

من مبنى „أونرتر 
إنغرامهوف”

 يف ماتسون (جنوب التريول)
مع التمييز اللوين للمراحل 

اإلنشائية.

كتابة فوق باب املدخل 

مؤرخة يف عام ١٦٤٢

كتابة فوق باب غرفة املعيشة «(؟)١٦٤»

شق يف كسوة الجدار الخارجي تجويف الباب السابق بجانب فتحة

حوايل ١٥٠٠

١٦٤٢
١٧٠٠ ـ ١٨٠٠
القرن ١٩
٢٠١١

باب املدخل 

عام ١٦٤٢

الخارججججججججججججججج الجدار وة ك يف شق فتحة بجانب ابق ال اب ال تجويف

التأريخ الشجري لعارضة 

خشبية يف الفرتة حوايل ١٥٠٠

موقد من طراز القرن ١٩

نافذة سابقة
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الوصالت الخشبية وعالمات الربط يف هيكل السقف الخشبي لدير السيدة مريم العذراء يف إنغولتشتات
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٥ـ طرق التأريخ

زمنياً  املباين  وأجزاء  املباين  تصنيف  ميكن 
بواسطة طرٍق مختلفة. حيث ميكن العثور عىل 
أدّلة عىل عمر املبنى عىل شكل نقوٍش كتابيٍة يف 
املبنى نفسه، أو يف األرشيفات وملّفات اإلنشاء، 
الزخرفة  من  األدّلة  هذه  استنتاج  ميكن  أو 
املعامرية التي تدّل عىل فرتة التشييد الزمنية. 
حتى اللقى مثل العمالت املعدنية أو التواريخ 
يف الصحف القدمية ميكن أن توّفر طرق تأريٍخ 
جّيدة. باإلضافة لذلك توجد طريقتان علميتان 
شائعتان لتحديد عمر املبنى: التأريخ الشجري 
املبنى  داخل  يف  أما  املشع.  الكربون  وتأريخ 
فيمكن أيضاً تأريخ أجزاء املبنى باالعتامد عىل 
عالقته ببعضها البعض، توّفر الفواصل اإلنشائية 
الحقٍة  توسعٍة  عىل  دالئل  املثال  سبيل  عىل 
للمبنى. سيتّم عرض كّل من طرق التأريخ هذه 

بإيجاز. 

داخل  الكتابية  النقوش  استخدام  ميكن 
أو  املباين  أقسام  أو  املباين  لتأريخ  املشّيدات 
التجهيزات داخل املباين. غالباً ما يتّم العثور عىل 
املباين  يف  البارزة  الزوايا  دعامات  عىل  النقوش 
عىل  منحوتًة  أو  خشبي  النصف  الهيكل  ذات 
الحجرية.  املباين  يف  والنوافذ  األبواب  سواكف 
توجد أيضاً أمثلة كثرية عىل معلوماٍت مرسومة 
متعّلقة بالتواريخ، هكذا معلومات قد تتضّمن 
التشييد أو التجديد، أو األحرف األوىل  تواريخ 
من أسامء مالك املبنى أو أسامء أخرى. يجب 
حيث  وناقد  دقيق  بشكل  الكتابات  معاينة 
أنها أيضاً ميكن أن تحّدد املراحل اإلنشائية أو 

التجديدات الالحقة. 
إنغرامهوف  يف  كمثال  املستخدم  املبنى  يف 
عىل   ”١٦٤٢„ األوىل  مؤرِّختان:  كتابتان  توجد 
ساكف باب املدخل املطّل عىل الشارع والثانية 
„(؟)١٦٤” فوق باب غرفة املعيشة يف الطابق 

األول.

املصادر التاريخية تشمل النصوص والرسومات 
ميكن  املنشورة.  غري  واألرشيفات  املنشورة 

للمصادر التاريخية أن تقّدم أدّلة برصية لتحديد 
العمر، وذلك برشط أن تحتوي األرشيفات عىل 
مخّططاٍت ورسوماٍت أو صوٍر توّثق وضعاً زمنياً 
محّدداً للمبنى. ميكن أن تتوّفر األدّلة التأريخية 
بشكٍل كتايب أيضاً. فغالباً ما تحتوي الفواتري أو 
أو  الرحالت  وصف  كتب  أو  املنزلية  السجّالت 
العامرة عىل معلوماٍت متعّلقٍة بتواريخ تشييد 
أو تغيري املباين. اعُتمد يف السنوات األخرية عىل 
الرسمية  البناء  وملّفات  العقارية  املخّططات 

كمصدٍر جّيٍد للتأريخ.

 ٢ و.  الفصل  يف  املؤرِّخة  اللقى  إىل  التطرّق  تّم 
لذا سُتذَكر هنا بإيجاٍز كخياٍر للتأريخ. ميكن يف 
األماكن قليلة االرتياد مثل القبو أو الُعّليات أو 
الخشبية  األرضيات  تحت  العازلة  التجاويف 
كالعمالت  رئيسية  مؤرِّخة  لقى  عىل  العثور 
مؤرِّخة  لقى  أو  والُصحف  واألوراق  املعدنية 
مثل  ما  زمنية  لفرتة  املميِّزة  كاألشياء  ثانوية 
املالبس أو الحيل أو األدوات املنزلية، حيث ميكن 
لهذه األشياء أن تلبث لفرتة زمنية طويلة يف تلك 
األماكن. ميكن أيضاً العثور عىل صفحات ُصحٍف 
أو أوراق قدمية ُتستخدم كطبقات تسوية خلف 
ورق الجدران الفاخر القديم، هذه املواد ميكن 
عىل األقل أن تساعد عىل تحديد الفرتة الزمنية 

التي أُعيد خاللها تجديد ديكور الغرفة.

أو  الفّن  بتاريخ  متعّلقة  نظٍر  وجهة  من  ميكن 
معامرية  تصميامٍت  وبفضل  الفّني  األسلوب 
زينة وضع حدود  أشكال  أو  أو زخارف  معّينة 
سبيل  يشمل عىل  التشييد. هذا  لفرتات  زمنية 
الجدران  تزيني  وشكلها،  النوافذ  أحجام  املثال 
أو  الجّصية  الزخارف  أو  بالرسومات  والسقوف 
اللوحات الخشبية، باإلضافة إىل املواقد وغريها 
من وسائل التدفئة وطبعاً هذا كله عىل سبيل 

املثال ال الحرص.
ُأمكن يف املبنى املدروس يف إنغرامهوف تأريخ 
الفّن  بتاريخ  متعّلقة  نظٍر  وجهة  من  النوافذ 
ضمن فرتة الباروك، وذلك نظراً ألن نوافذ الطابق 
أّن  الفتحات يف حني  املزدوج  الطراز  األول من 
اإلطارات والدرفات الخشبية واملقاطع الجانبية 
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تعشيٍق  أسلوب  إىل  تشري  الثاين  الطابق  لنوافذ 
طريقة  تقّدم  ذلك  إىل  باإلضافة  أنيق.  خشبي 
وأسلوب  الخاّصة  الزجاجية  األسطح  تصنيع 
الفرتة  بتحديد  تسمح  عادًة خصائَص  تجميعها 
الزمنية. متّثل الرتكيبات املثّبتة عىل الجدار مثل 
املعيشة يف  املزخرفة يف غرف  الخشبية  األلواح 
الطابقني األول والثاين دالئل عىل مرحلٍة معّينة 

من التأثيث.

ُتقسم الطرق العلمية للتأريخ إىل قسمني: األول 
يعتمد عىل تحديد فرتة منو األشجار عن طريق 
العّينات  يف  الشجر  لحلقات  الدقيق  القياس 
الزمن منذ  يعتمد عىل تحديد  الثاين  الخشبية، 
نهاية التطّور البيولوجي وذلك من خالل تقييم 

.Cعامل اضمحالل نظري الكربون ١٤

بالنسبة للتأريخ الشجري يجب أخذ عّينات من 
مثقاب  باستخدام  املدروسة  الخشبية  القطعة 
استخراج عّينات أسطوانية، وهذه العّينات يجب 
أن تلّبي عّدة متطّلبات فيام يتعّلق بطول العّينة 
ميكن  العّينة.  أخذ  ونوع  العّينة  أخذ  وموضع 
بنفسه  العّينة  أخذ  التاريخية  العامرة  لباحث 
يف املوقع، لهذا الغرض يجب أخذ العّينات من 
الكتل الخشبية الضخمة مثل عوارض الجملون 
الشّد  عوارض  أو  السقف  عوارض  أو  الرابطة 
الخشبية  املباين نصف  القوائم يف  أو  األقبية  يف 
استخراج  مثاقب  تتوّفر  الجملونات.  قوائم  أو 
العّينات بسامكاٍت مختلفة حيث يرتاوح قطرها 

من ٢ حتى ٥ سم. من وجهة نظر أبحاث العامرة 
ألنها  الرفيعة  العّينات  أخذ  ُيفّضل  التاريخية 
املدروسة،  القطعة  عىل  ممكن  أذى  أقل  ترتك 
والعّينات  الرفيعة  املثاقب  من  كّل  أّن  إال 
من  أكرث  لألذى  معرّضة  الدقيقة  األسطوانية 
املهّم هو وجود ثقب قطري يقطع  السميكة. 
وكلام  ممكنة  استقامة  بأكرب  الشجرة  حلقات 
كلام  العّينة،  يف  املوجودة  الحلقات  عدد  كرب 
التاريخ  تحديد  دّقة. ميكن  أكرث  التأريخ  أصبح 
الدقيق لقطع الشجرة فقط عندما تكون طبقة 
العّينة.  الطبيعية موجودة يف  الخارجية  اللحاء 
يتّم التقييم من خالل مكاتب متخّصصة تقوم 
تقوم  ثم  ومن  الثقب  عّينات  وتلميع  بصقل 
حلقات  لعرض  الدقيق  بالقياس  املجهر  تحت 
والشتاء.  الصيف  فصيل  عن  الناجمة  الشجر 
ثم  ومن  بياين  رسم  إىل  املقاسة  القيم  ُتنقل 
مدى  عىل  املمتّد  القيايس  باملنحنى  ُتقارن 
قرون. يتّم إنشاء املنحنيات القياسية من خالل 
تحرٍّ جموعي طويل األمد لكّل نوٍع شائٍع من 
هذه  دّقة  من  التحّقق  يتّم  كام  البناء  خشب 
املنحنيات من خالل مقارنة قّيم تحديد العمر 
مع املصادر التاريخية. تختلف هذه املنحنيات 
وفقاً للمنطقة لذا ينبغي اختيار العّينات األقرب 
التصنيف بواسطة  املبنى. من خالل  إىل موقع 
منو  فرتة  تحديد  ميكن  القياسية  املنحنيات 
الشجرة. تصل الدّقة يف الحالة املثالية إىل درجة 
أن يتّم تحديد نصف العام الذي تّم فيه قطع 
الشجرة. تجدر اإلشارة إىل أنه ليس بالرضورة أن 

عّينات ثقٍب اسطوانية من
„أونرتر إنغرامهوف”

 من أجل تحديد عمر 
الخشب 

(من األعىل إىل األسفل:
أنبوب نقل العّينة،

رأس املثقاب، عّينة الثقب)
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تقنية مطيافية الكتلة املّرسعة عىل كمية قابلة 
للقياس من ذّرات الكربون C١٤ املتبقية. ترتاوح 
و٦٠٠٠٠   ٣٠٠ بني  ما  لالختبار  القابلة  الفرتة 
سنة. يبلغ مقدار عدم دّقة التأريخ عّدة عقود. 
من املهّم االنتباه إىل صفاء العّينة من الشوائب 

الحديثة كآّفات الخشب عىل سبيل املثال.
متّثل طريقة التسلسل الزمني النسبي ملكّونات 
التأريخ  طرق  إحدى  البعض  بعضها  مع  البناء 
و.٢  الفصل  يف  لها  التطرّق  جرى  وقد  املطلق 
ميكن  املعامرية.  املوجودات  بدراسة  املتعّلق 
ملوجوداٍت مثل الفواصل أو الوصالت اإلنشائية 
أو التغيريات أو التعويضات أو إضافات األبواب 
والنوافذ أن تقّدم باالستناد عىل موادها وسياقها 
بتاريخ  الخاص  الزمني  بالرتتيب  دالئل متعّلقة 
املوجودات دوراً  يلعب سياق  ما، حيث  مبنًى 
الشكل املوجود يف  هنا. كام هو مبنّي يف  بارزاً 
األسفل املوجود يف الصفحة ٨١ ميكن لطبقات 
مضاٍف  جداٍر  خلف  متتد  أن  القدمية  اإلكساء 
عىل  الحديثة  الطبقات  تنحني  بينام  الحقاً 
التي شّكلها هذا الجدار. وهكذا ميكن  الزاوية 
املختلفتني  اإلنشائيتني  املرحلتني  عىل  استناداً 
تحديد وضع املبنى قبل إضافة هذا الجدار من 
جهة ومن جهٍة أخرى تحديد زمن إجراء هذا 

التغيري مقارنًة بكامل املبنى.

ُتسَتخَدم األخشاب يف البناء مبارشًة بعد قطعها 
أو أنها رمبا كانت قد استخدمت بشكل ثانوي 
اإلنشائية  املراحل  تحديد  أجل  من  املوقع.  يف 
من  عّينات  أخذ  تّم  إنغرامهوف  يف  املبنى  يف 
سبع قطع خشبية، إال أّن جزءاً صغرياً فقط من 
هذه العّينات كان قابًال للتقييم. أسفرت نتائج 
التقييم للعّينات خاّصة من العوارض الخشبية 
يف الطابق األريض هنا عن وضع تأريخ يف عام 

.١٤٩١
التي  املشع  بالكربون  التأريخ  طريقة  وفق 
طّورها ويالرد فرانك ليبي يف عام ١٩٤٦ ميكن 
عىل  املحتوية  العضوية  املواد  عمر  تحديد 
الكربون من خالل انخفاض عدد ذّرات الكربون 
C١٤ وفقاً لقانون االضمحالل. العّينات املناسبة 
العضوية من  املواد  الطريقة هي جميع  لهذه 
النباتية  الدراسة: الخشب واأللياف  املبنى قيد 
يتّم  إىل ذلك.  املنشأ وما  البناء حيوانية  ومواد 
الكائنات  عند  الخاّص  الكربون  نظري  تعويض 
الحّية باستمرار من خالل التزّود بالكربون من 
املحيط الحيوي وبالتايل تظّل نسبة هذا النظري 
ثابتة وال تضمحل إال عند موت الكائن. مبا أّن 
فيمكن  معروف  الذّري  للتحّلل  النصف  عمر 
التي  الفرتة  تحسب  أن  الخاّصة  للمختربات 
بتطبيق  وذلك  الحي  الكائن  منذ موت  مضت 

تقييم تحديد عمر األشجار
من خالل مقارنة املنحنى 

القيايس (األحمر) مع 
املنحنى الخاّص بعّينة 

الخشب (األسود)
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يتّم إعداد الرسم الناتج عن القياس مبارشًة عىل لوحة الرسم يف املوقع
ال ترسي االصطالحات الخاّصة باإلظهار عىل الرسومات اليدوية فقط بل عىل املخّططات الرقمية أيضًا
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ز. ملحق

١ـ اإلظهار
معايري الرسم: أنواع الخطوط وثخانتها

أجل  من  عاّمة  رسم  معايري  عىل  االتفاق  تم 
تعيني  يشمل  وهذا  الرسومات.  قراءة  تحسني 
ملحتوى  وفقاً  وثخانتها  الخطوط  أنواع  بعض 
بني  الرسم  معايري  متّيز  ال  املرسوم.  املبنى 
وكذلك  الجديدة،  أو  القامئة  األبنية  مخططات 
عند   .CAD ورسومات  اليدوية  الرسوم  بني 
للخط  وفقاً  ميكن  ما  مسقط  رسم  معاينة 
موجوداً  املبنى  كان  إذا  ما  معرفة  املستخدم 
أنه  أو  مقطوع،  أنه  أي  القياس،  مستوى  يف 
من  ُيشاهد  وبالتايل  املستوى  هذا  تحت  يقع 
األعىل أو من األسفل. تنطبق هذه املعايري عىل 

املقاطع والواجهات أيضاً.

أنواع  من  مجموعات  أربع  هنا  ُتقّدم  سوف 
رسٍم  كمعايري  هنا  الخطوط  وثخانة  الخطوط 

ملزمة:
ُترسم العنارص التي ُتقطع يف رسم املسقط بخٍط 
ثخنٍي ومستمر، كأمثلة عىل هذه العنارص ميكن 
والخزانات  واملواقد  والدعامات  الجدران  ذكر 
املرتفعة، يف حني ُتظهر األرضيات أو الدرجات 
خطوط  ُتستخدم  حيث  كمسقط  شابهها  وما 
املقطع،  يف  ثخانة.  أقّل  ولكن  أيضاً  مستمرّة 
من  أثخن  بخطوط  املقطوعة  الجدران  ُترسم 

الخارجية  الحواف  إظهار  يف  املستخدمة  تلك 
املرئية ملكّونات البناء. عند رسم مقطٍع ماٍر من 
خالل جدار به باب أو نافذة، يتم رسم الجدار 
بخطوط  اإلطار  من  املقطوع  والجزء  املقطوع 
واجهة  إظهار  يف  املستخدمة  تلك  من  أثخن 

اإلطار والحواف الظاهرة غري املقطوعة.

ُترسم إسقاطات األجزاء املعامرية التي تقع فوق 
الجوائز  أو  كالنوافذ  القياس  مستوى  خلف  أو 
رفيعة  خطوط  مع  منفصل  بشكل  العقود  أو 
املتقّطعة  الرفيعة  الخطوط  تستخدم  متقّطعة. 
ولكن  مرورها  ن  ُيخمَّ التي  الخطوط  إظهار  يف 
ال ميكن التحقق من مسارها بشكل موثوق من 
البناء أو  خالل القياسات، كالفواصل بني أجزاء 
ُتستخدم  إليها.  الوصول  يتعّذر  التي  املناطق 
الحواف  إظهار  يف  أيضاً  املتقّطعة  الخطوط 
أمامها،  أو  فوقها  أجزاء  وجود  بسبب  املخفية 

كالتقاطعات السفلية لدرجات السالمل.
يف حالة الرفع اليدوي التقليدي، تظهر الخطوط 
عىل  القياس  نظام  واملتقّطعة  املنّقطة  الرفيعة 
املخّطط. ُترسم كّل من محاور الحبال أو الليزر 
إىل  باإلضافة  الرئيسية  القياس  لشبكة  التابعة 
شبكة القياس الثانوية باستخدام خطوٍط رفيعة 
بقلم  ومرسومة  ومنّقطة  ومتقّطعة  للغاية 

رصاص صلب.

أنواع الخطوط وثخانتها

الخط                       النوع والثخن             االستخدام / املعنى
                                                                                                                                                      

                                   خط ثخني ومستمر         الحواف املقطوعة

                                   خط رفيع ومستمر                حواف الواجهة / حواف املسقط
 

        خط رفيع ومتقطع                   املساقط، املساقط السفلية،الحواف املخفية    
 

خط رفيع ومتقطع ومنقط     نظام القياس
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درجات الدّقة 
القياس  دّقة  لتحديد  متدرّجة  ضوابط  هناك 
وكذلك  األملانية  االتحادية  الواليات  بعض  يف 
واإلظهار  القياس  دّقة  تحّدد  فهي  النمسا.  يف 
العروض، ال سّيام  بني  املقارنة  إمكانية  وتخدم 
ومتثل  املحسوب،  اإلنجاز  بزمن  املتعّلقة  تلك 
لذلك  ما.  قياٍس  تنفيذ  ملتطلبات  األدىن  الحّد 
يجب التمييز بني درجات الدّقة املزعومة هذه 
من حيث مواصفات دّقة القياس ودّقة اإلظهار.

دّقة القياس ودّقة اإلظهار
تعتمد دّقة القياس عىل عدة عوامل، كطريقة 
إىل  لإلشارة  (املستقلة)  القياس  القياس وشبكة 
باإلضافة  البعض  بعضها  مع  املبنى  مكّونات 
القياس  أثناء  بالفعل  ميكن  التنفيذ.  دّقة  إىل 
التحّكم يف دّقة القياس الخاّصة بالقياس اليدوي 
خالل  من  الحبال  لشبكة  املستخدِم  التقليدي 
األسفل  أو  األعىل  نحو  اُملقاسة  القيم  تقريب 
مقياس  عىل  سم   ٠,٥ أجزاء  مبقدار  (بالضبط 
1:10 أو قيم سنتيمرت كاملة عىل مقياس 1:50، 
...). عادًة ما تكون دّقة القياس الخاّصة بالقياس 
الالزمة  الدّقة  من  أعىل  للتاكيومرت  املستخدم 
لإلظهار وذلك ألنها تصل دامئاً ملدى امليليمرتات. 
كافية  خربة  إىل  املسؤول  الشخص  يحتاج  هنا 
للتمييز بني ما يجب قياسه وكيف، كام يجب 

أن يكون مدركاً لغرض الرفع املعامري.
تعتمد دّقة اإلظهار عىل املقياس املستهدف أو 
ٍممكنة  رسم  دّقة  أعىل  وعىل  الصورة  مقياس 
ومجدية وفق طريقة الرسم، والتي تبلغ كدّقة 
عند  امليليمرت  نصف  يقارب  ما  مبارشة  رسٍم 
من  يزال  ال  املوقع.  يف  اليدوي  بالرسم  القيام 
املمكن إظهار جميع التفاصيل ذات الصلة عند 
رسم مخّططات ذات مقاييس كبرية مثل 1:10، 
1:25/20، بالنسبة ملخّططات املقاييس األصغر 
من 1:50 و1:100 والتي غالباً ما تفّضلها مكاتب 
املهندسني املعامريني من أجل املعالجة الالحقة 
املبنى  خصائص  ُيظهر  مقياٍس  اختيار  يجب 
يف  يبالغ  ال  الوقت  نفس  ويف  الكفاية  فيه  مبا 
إثقال املخّطط بالتفاصيل فيام يتعّلق باملقياس 
عىل  الحرص  يجب  ذلك،  ومع  املستهدف. 

مقارنة دّقة اإلظهار:
عىل اليسار ميكن رؤية 

املخّطط
 األصيل املصّغر (األعىل: 1:50،

 األسفل: 1:20)، إىل اليمني 
املقطع

 اُملكّرب يف كال مستويي 
الدّقة.
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من  ممكنة  كثافة  أعىل  وتوفري  الدقيق  الرسم 
التفاصيل حتى يف املقاييس األصغر. كلام زادت 
دقة الرسم، كلام قّل مقدار خسارة املعلومات. 
 CAD رسومات  يف  اإلظهار  دقة  تدّرج  ميّثل 
إشكالية، حيث تتّم رؤيتها عادًة عىل الكمبيوتر 
وفقط  اليدوي  الرسم  عند  الورق  عىل  وليس 
وفق املقياس املقصود وبالتايل فإنها تظهر عىل 
الشاشة غري دقيقة وبتفاصيل غري كافية. ومع 
ذلك، يف الوقت نفسه، هناك خطر وجود درجة 
التي قد تثقل كاهل  التفاصيل  من  عالية جداً 

الطباعة وفق املقياس املستهدف.

املحددة  الدقة  درجات  باختصار وصف  ميكن 
عىل النحو التايل (Eckstein ٢٠٠٣، صفحة ١١-

:(١٣

:I درجة الدّقة -
األرضار  مراعاة  دون  تخطيطي  إظهار   
(املقياس  املبنى  يف  املسجلة  والتشّوهات 

املستهدف 1:100)
ما سيتّم إدراجه: املوقع وحجم فتحات الجدار 
الجدار  وسامكات  والعلّيات  الطوابق  وارتفاع 
والسقف، يتّم تسجيل هندسة الغرفة وزواياها 
بشكل صحيح من خالل قياسات قطرية، إظهاٌر 
أو  املكشوف  الخشبي  نصف  للهيكل  مبّسط 

اإلنشاءات.
الهدف: إظهار نوع مبنى وفق مخّطط مسقٍط 
الرتفاعات  التسجيل  أولوية  صحيح.  مفّصل 
أو  املرشوع  تخطيط  أجل  من  املبنى  ومظهر 

تدابري دون التدّخل يف نسيج املبنى التاريخي.

:II درجة الدّقة -
 قياس دقيق تقريباً (املقياس املستهدف 1:50 

أو 1:100)
بنسب  اإلنشايئ  الهيكل  إدراجه:  سيتّم  ما 
الصلة،  ذات  التشّوهات  ذلك  يف  مبا  صحيحة 
تفاصيل  أو  التوسعة  تدابري  إظهار  ميكن 
التصميم بشكٍل مبّسط حسب أهميتها، دالالت 
عىل أوضاع إنشائية سابقة. إذا لزم األمر ميكن 

توثيق األرضار واإلشارة بإيجاز إىل مواد البناء.

ببعضها  مرتبطة  مخّططات  إعداد  الهدف: 
مقاطع،  واجهات،  املثال،  سبيل  (عىل  البعض 
مستويات مساقط مع خطوط مطامر متعامدة 
معها) من أجل التسجيل الكامل للمبنى كأساس 
الواجب  املواضع  تحديد  أو  الصيانة  إلجراءات 

ترميمها أو كجزٍء من عملية جرٍد تقليدية.

 :III درجة الدّقة -
قياس يسّجل التشّوه بدّقة (املقياس املستهدف 

(1:50
 ما سيتّم إدراجه باإلضافة إىل الدرجة II: إنشاء 
املالمح  ذلك  يف  مبا  البناء  أجزاء  جميع  وبنية 
اإلنشائية  والفواصل  الصلة  ذات  السطحية 
والعالمات الِحرَفية، باإلضافة إىل إظهار املناطق 
عىل  دالالت  الخشبية،  الوصالت  من  املخفية 
بأبحاث  الصلة  ذات  السابقة  املبنى  أوضاع 
يستكمل  األمر،  لزم  إذا  التاريخية.  العامرة 
ملواد  بإضافة وصف  املبنى  يف  األرضار  تسجيل 

البناء واإلنشاء وما إىل ذلك.
عن  للتشّوه  وُمظهر  دقيق  توثيق  الهدف: 
قياس  نظام  باستخدام  للمبنى  الرسم  طريق 
ثاليث األبعاد يسمح بإجراء بحث علمي تاريخي 

للبناء ويشكل األساس لتدابري التغيري اإلنشايئ.

:IV درجة الدّقة -
إظهاٍر مفّصل  بدّقة مع  التشّوه  يسّجل  قياس   

(املقياس املستهدف 1:25 أو أكرب)
 :III الدرجة  إىل  باإلضافة  إدراجه  سيتّم  ما 
إظهاٌر مفصٌل للغاية لجميع التفاصيل اإلنشائية 
خطوط  رسم  املثال  سبيل  عىل  والتصميمية، 
الهيكل  بناء  الحجري ولوصالت  للبناء  مزدوجة 
جميع  إظهار  إىل  باإلضافة  الخشبي  نصف 
العامرة  بأبحاث  الصلة  ذات  املوجودات 
آثار  ويف  املوجودة  املبنى  عنارص  يف  التاريخية 

العنارص الزائلة.
ومسّجل  ومفّصل  للغاية  دقيق  رفٌع  الهدف: 
والصيانة  الرتميم  كأساس ألعامل  بدّقة  للتشوه 
للمباين  العلمي  للتحليل  وكأساس  الصعبة 

املعّقدة.
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التطبيق العميل لدرجات الدّقة 
يجب أن تضمن الصياغة امللزمة لدرجات الدقة 
التاريخية  املباين  عىل  الحفاظ  مامرسة  خالل 
اُملجرى  املعامري  للرفع  للمقارنة  قابلة  نتائج 
ال  مختلفة.  وملباٍن  مختلفني  باحثني  بواسطة 
بالنسبة  أهمية  ذات  الدّقة  درجات  تعترب 
املتعاقدة  الجهة  قامت  إذا  العلمي.  للبحث 
بذكر درجة دّقة معّينة يف املناقصة فإنها تقوم 
إىل  والتكلفة  والوقت  الهدف  بتحديد  أيضاً 
يف  املكتبية  املامرسة  نظر  وجهة  ترى  ما.  حدٍّ 
يتّم  املبدأ  حيث  من  وعيوب:  مزايا  األمر  هذا 
التي  فقط  املتطلبات  من  األدىن  الحّد  تحديد 
يجب التكليف بها والوفاء بها. تحرص الجهات 
املتعاقدة من القطاعني العام والخاص بطبيعة 
يف  وترغب  التكاليف  توفري  عىل  دامئاً  الحال 
الحفاظ عىل كلفة منخفضة قدر اإلمكان للرفع 
ما  غالًبا  اآلثار  مديريات  أّن  حني  يف  املعامري، 
تكون  ما  غالًبا  التفاصيل.  من  أكرب  كثافًة  تريد 
الحلول التوفيقية بدرجة دّقٍة أقل من الدرجة 
أقل  تبدو  التي  اآلثار  لتوثيق  وخاّصًة  املرغوبة 
املزارعني.  منازل  أو  السكنية  املنازل  مثل  قيمًة 
ال تزال صياغات درجات الدّقة يف الوقت الحايل 
يف مرحلة التكّيف وذلك بسبب خطوات التطّور 

الكبرية لتقنيات أساليب املسح واإلظهار.

والتفاوت  والتفصيل  املقاييس  اإلظهار:  دّقة 
املسموح للقياس

ُتعتمد مقاييس 1:20 أو 1:25 أو 1:50 بالنسبة 
عىل  املقياس  اختيار  يعتمد  القياس.  لرسومات 
التفاصيل  ومستوى  وتعقيده  املبنى  حجم 
املختارة  املقاييس  تختلف  أن  ميكن  املرغوب. 
سبيل  عىل  الحاالت  بعض  يف  املرشوع.  داخل 
البنى  ذات  الكبرية  للمباين  بالنسبة  املثال 
املبنى  إظهار  املنطقي  من  املعّقدة،  الفراغية 
أجل  من   1:100 أو   1:50 مقياس  يف  بالكامل 
إيضاح األبعاد والعالقات الهندسية وإبراز أجزاء 
فردية فقط ذات أهمية خاصة عىل مقياس من 

1:20 أو عىل رسٍم تفصييل.
كثافة  وبالتايل  التفصيل  درجة  تختلف 
كبرياً  اختالفاً  املظهرة  واملعلومات  املوجودات 

بني املقاييس:
ُيسَتخدم مقياس 1:20/25 للمباين األصغر ذات 
قيمة  ذات  ملباٍن  أو  العالية  املوجودات  كثافة 
معامرية معّينة، يف حني ُيسَتخَدم مقياس 1:10 
فقط للمهام الخاصة (عىل سبيل املثال البوابات 
أو املباين الصغرية ذات األهمية الخاصة). هذا 
ذات  الرسوم  الستكامل  أيًضا  مناسٌب  املقياس 
املقاييس الصغرية والتي تظهر أشياء كالسطوح 
أو  الجدران  مقاطع  أو  النمطية  الزخرفة  ذات 

التفاصيل املعامرية الخاصة.
والتشّوه  بحجر  حجراً  الرسم  يتّم  اإلظهار  يف 
العنارص  جميع  أّن  أي  تفصييل،  بشكٍل  يرسم 
والحجرية  الخشبية  اإلنشاءات  من  الفردية 
الحالية  وحالتها  الصحيح  موضعها  يف  سُتصّور 
واألرضار.  واألخطاء  التشوهات  جميع  مع 
ُترَسم الفواصل كخط مزدوج مع إظهار العرض 
البنية  ُترَسم  للمواد  بالنسبة  للفاصل.  الفعيل 
واألرضار  املادية  الخصائص  مع  السطحية 
أو  الحّجارين  رموز  مثل  العالمات  ن  ُتدوَّ كام 
النّجارين أو آثار األدوات يف موضعها الصحيح. 
يتّم قياس النوافذ واألبواب ورسمها مع جميع 
تتّم  والقوائم.  الدرفات  يف  اإلطارات  زخارف 
املعامرية  املوجودات  بإيجاز إىل  كتابياً  اإلشارة 
التاريخية مثل الفواصل اإلنشائية أو اإلضافات 

الالحقة.

مقياس 1:50 مناسب بشكل خاص ملخططات 
مثل  تعقيداً  األكرث  البنى  أو  الكبرية  املباين 
الفراغات  ذات  املساقط  أو  الكبرية  السقوف 
يكفي  مبا  بالتفاصيل  غنية  الرسومات  الكثرية. 
للمبنى  التاريخية  املعامرية  القيمة  إلظهار 
التي  تلك  من  أقل  مساحة  تشغل  ولكنها 
اإلظهار  يبنّي   .1:20/25 املقياس  يف  تشغلها 
أيضاً  والتشّوه  حدة  عىل  حجر  كّل  بدّقة 
الخطوط  حالة  أّنه يف  أي  أقل.  بتفصيل  ولكن 
ال  الحجارة  أو  الخشبية  للعنارص  الخارجية 
تؤخذ يف الحسبان سوى األرضار أو التشّوهات 
مع  مزدوٍج  كخٍط  الفواصل  سُرتسم  أو  الكبرية 
ُترسم  قد  املبنى  وحسب  مثايل،  فاصل  عرض 
يتّم  واألبواب  النوافذ  حاالت  يف  واحٍد.  كخٍط 
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التمييز بني الدرفات املتحّركة وإطارات النوافذ 
الثابتة. ُتسّجل املوجودات عادًة كرقٍم يف دائرة 
يف  الورقة  هامش  عىل  وصفها  ويتّم  صغرية 

مفتاح املصطلحات.

للمخّططات   1:100 مقياس  استخدام  يتم 
يف  املعامرية  والبنى  الجدران  مُتثَّل  العامة. 
ُترَسم  كام  مزدوجة  كخطوط  صحيحة  أبعاد 
التشّوهات الكبرية يف مسارات الجدران وُيظَهر 
الفعلية،  هندسته  ضمن  الفراغات  ترتيب 
املوجودة  الفعلية  الزوايا  تؤخذ  أن  يعني  هذا 
والتعّرجات  االنحرافات  أو  البناء  أجزاء  بني 
استكامل  يتّم  الحاالت  معظم  يف  االعتبار.  يف 
ذات  فرعية  مبخّططات  العامة  املخّططات 
تفصيل أكرب لتشكيل مجموعة مخّططات قوّية 
النوافذ  الدالالت. ميكن استخدام رموٍز لتمثيل 
واألبواب ولكن إذا كانت ذات أهمية معامرية 
منفصل  رسٍم  يف  تصويرها  فينبغي  تاريخية 

مفّصل بشكل كاٍف عىل األقل.

جداً  كبرية  مبقاييس  مخّططات  أيًضا  هناك 
الرسومات  تشّكل  أن  ميكن  جداً.  صغرية  أو 
التفصيلية التي تصل إىل مقياس 1:1 جزءاً من 

موجوداٍت  توّفر  حالة  يف  وذلك  البناء  مسح 
أن  ميكن  هذا  خاّصة.  أهمّيٍة  ذات  معامريٍة 
يكون عىل سبيل املثال نوافذ قدمية أو زخارف 
معامرية، ولكن أيضاً تفاصيل إنشائية رضورية 
مخططات  ُتشّكل  ما  عادًة  البناء.  تقنية  لفهم 
 M 1:1000 املوقع ذات املقاييس الصغرية مثل
إىل M 1:10000 معلومات إضافية لكنها ال متّثل 

جزءاً من الرفع املعامري الفعيل.
يحّدد مقياس الرسم تفاوتات القياس املسموحة 
يف  للرسومات  بالنسبة  املعامري.  الرفع  أثناء 
املقياس 1:20/25 يتم تقريب القيم املقاسة إىل 
نصف سنتيمرت أو سنتيمرت كامل. يسمح مقياس 
يف  ذلك  يبلغ  بينام  ٢سم  قدره  بتفاوت   1:50

مقياس  1:100 ٥ سم.

تصميم املخّطط: ترويسة املخّطط، التسميات، 
تحديد األبعاد، سهم الشامل واملقاييس الخاّصة 

بتجّعد الورق
التسميات  تكون  أن  يجب  املبدأ  حيث  من 
االتصال  وسيلة  إن  اإلمكان.  قدر  مقتضبًة 
الرئيسية يف الرفع املعامري هي الرسم الدقيق. 
القصوى،  الرضورة  عند  تسمياٍت  وضع  ميكن 
أي عىل سبيل املثال لتحديد مواقع املوجودات 

مثال عىل تصميم املخّطط 
مع املقياس وسهم الشامل

وترويسة املخّطط
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مسقط، واجهة) مع معلومات عن املوقع ضمن 
كامل املبنى (طابق أريض، طابق علوي، مقطع 
سهم  استخدام  (مع  واالتجاه   (... نحو  باتجاه 

الشامل رمبا)
ورشيط  رقمي  مقياس  للمقياس:  بالنسبة   -   
أو  وأسود  أبيض  لون  ذات  (كتلة  بياين  مقياس 

خط أفقي مقّسم بخطوٍط عمودية ثانوية)

يجب أن يكون سهم الشامل مرئياً بشكٍل واضح 
واضٍح  رمز  أو  صليٍب  أو  كسهٍم  الرسم  خارج 

للمساعدة يف تحديد اتجاهات املخطط.

بالنسبة للرسومات اليدوية يعترب املقياس الخاّص 
بتجّعد الورق واملجّهز عىل املخّطط قبل البدء 
بالرفع املعامري أمراً ال غنى عنه. مبا أّن الورق قد 
يتعرّض لتغرّيات كبرية يف الطول والعرض بسبب 
رسم  يتّم  الحرارة،  ودرجة  الرطوبة  فروقات 
الورقة، ومنه  تجّعٍد صغري عىل حافتي  مقياس 
إذا  الفرجار.  باستخدام  القياسات  تؤخذ جميع 
تّم قياس األطوال باستخدام مسطرة بالستيكية 
أو معدنية ثابتة الطول، فقد تحدث أخطاء يف 
القياس بسبب خلفية الرسم „املتغرّية”، لذا فإنه 
مقياس  عىل  تجّعٍد  مقياس  إضافة  املفيد  من 

الرسم.

املعالجة الالحقة للرسومات
تنقيح  للرسومات  الالحقة  املعالجة  تتضمن 
لتصبح  اليدوية  املعامري  الرفع  رسومات 
التسليم، ومسح  نهائية يف مخّططات  رسومات 
ورقمنة الرسومات اليدوية باإلضافة إىل التفصيل 
الالحق ملخّططات CAD األّولية لتصبح خطط 
املقّومة  الصور  رسم  أو  رقمية  معامري  رفع 

لتصبح مخّططات فوتوغرامرتية.

كرسومات  املعامري  الرفع  مخّططات  ُترسم 
يدوية بدرجة التفصيل الكامل يف املوقع. ميكن 
إذا لزم األمر رسم العنارص املكّررة يف املوقع مرًّة 
واحدًة فقط كنموذج وإدراجه الحقاً يف مواضع 
ُتنِتج  الحاالت  معظم  يف  الرسم.  ضمن  أخرى 
املعالجة الالحقة للرسومات اليدوية الرسومات 

أو تحديد نقاط االرتفاع أو القياسات أو أبعاد 
القطع الخشبية، عىل أن تكون مقروءًة بشكل 
املطبعية  بالحروف  بوضوح  ومكتوبًة  جيد 
الالتينية)  بالحروف  الكتابة  حال  (يف  الكبرية 
املعلومات  اإلمكان. ميكن تدوين  وصغريًة قدر 
أو  الرسم  عىل  مبارشًة  باملوجودات  الخاّصة 
عىل  وتوضيحها  الرسم  يف  بأرقاٍم  إليها  الرمز 
حاّفة الرسم، وهذا يعتمد عىل كثافة التفاصيل 
املتاحة  املساحات  وعىل  املخّطط  يف  املوجودة 

يف الرسم.
قيم عىل  األبعاد فقط عىل شكل  تدوين  يتّم   
خطوط دقيقة جداً أو رؤوس سهام صغرية تشري 
عىل  أبعاد  كسلسلة  وليس  القياس،  اتجاه  إىل 

حافة الورقة.
ُيرمز إىل قيم االرتفاع مبثلثات صغرية تشري إىل 
نقطة  تعيني  يتم  الغرض  لهذا  املعنية.  القيمة 
صفر عىل املبنى وُترَجع إليها جميع معلومات 

االرتفاع األخرى.
النسبية  الصفر  نقطة  إرجاع  ميكن  أمكن،  إن 
هذه إىل قيمة االرتفاع املطلقة عن سطح البحر. 
ميكن الرجوع إليها (عىل سبيل املثال باستخدام 
نقاط مرجعية ثابتة قريبة تابعة لشبكة املساحة 

املحّلية).

ضمن  القطع  خطوط  مواضع  تحديد  يجب 
مفتاح  استخدام  يجب  املسقط.  مخّطط 
اإلشارات  لرشح  الرسم  ورقة  عىل  املصطلحات 
ال  والتي  املخططات  يف  املستخَدمة  والرموز 
يف  تقليدياً  عليها  املتعارف  الرموز  إىل  تنتمي 
الرسومات املعامرية، كالتهشري للداللة عىل مواٍد 

معّينة عىل سبيل املثال.
املخّطط عىل جميع  ترويسة  تحتوي  أن  يجب 
املبنى  لتحديد  الالزمة  املهّمة  املعلومات 
املعلومات  يشمل  وهذا  واإلظهار.  والطريقة 

التالية:
  - بالنسبة للمبنى: االسم واملوقع والعنوان

التاريخ،  املؤّلف،  املعامري:  للرفع  بالنسبة   -   
باستخدام  رفع  يدوي،  (رفع  الرفع  طريقة 

التاكيومرت، ...)
(مقطع،  املخطط  نوع  للمخّطط:  بالنسبة   -   
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نسخة مسح ضويئ لرفع 
معامري يدوي (بقلم 

الرصاص عىل الورق املقّوى)

تحويل الرسم اليدوي املصّور
 يف األعىل إىل منوذج صالح

للطباعة كرسٍم رقمي. 
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حواف  خطوط  تشذيب  يف  الالحقة  للمعالجة 
املبنى واملعالجة الالحقة للزوايا وتقويم خطوط 
القياس. من املهّم إظهار جميع تشّوهات املبنى 
ُتخلق  أال  يجب  ولكن  صحيح،  بشكل  املقاس 
القياس  دّقة  عدم  بسبب  خاطئ  تشّوٍه  صورة 
ألجهزة القياس اإللكرتونية. لذلك وخصوصاً إذا 
1:100يجب  أو   1:50 هو  اإلخراج  مقياس  كان 
تقويم استقامة خطوط أجزاء البناء أو تبسيط 
األجزاء املقطوعة من السطوح لتصبح سطوحاً 
مقطوعًة بشكل منتظم. يجب يف معظم الحاالت 
األبواب  أو  النوافذ  عىل  الحقة  تفاصيل  إضافة 
املوقع  يف  رُِسمت  والتي  املعامرية  الزخرفة  أو 
أثناء الرفع اليدوي ودمجها يف مرحلة املعالجة 

.CAD الالحقة باستخدام نقاط ثابتة يف رسم

والتي   PhotoPlan مثل  برامج  إدخال  منذ 
الصورة  أحادية  التصويرية  باملساحة  تسمح 
االستشفايف  الرسم  أصبح  الصور،  بتقويم  و 
إيالء  يجب  اعتيادية.  مهمًة  املقّومة  للصور 
اهتامٍم خاٍص للنموذج الورقي بحيث يتّم نسخ 
صحيح.  بشكل  للمبنى  الهندسية  العالقات 
املتداخلة  املستويات  ذات  للمباين  بالنسبة 
املتعّددة، من الرضوري إجراء تقويٍم لكل طبقة 
(انظر الفصل هـ. ٢). ميكن أن يكون رسم الصور 
لن  ولكنه  الخرائط،  لرسم  قياًم  أساًسا  املقّومة 
يحّل محّل الرفع املعامري بأي حاٍل من األحوال. 
يف أي حال، ينبغي اإلشارة إىل الطريقة املّتبعة 

يف املخّطط.

بشكل عام يجب إيالء االهتامم ألرشفٍة جيدة. 
بالقلم  اليدوية  الرسومات  تكون  أن  يجب 
الرصاص عىل الورق املقّوى الخايل من الحمض. 
امللفات  مجّلدات  باستخدام  يوىص  للتخزين، 
متيل  والرطوبة.  الضوء  من  والحامية  املناسبة 
مالمئة  غري  تكون  أن  إىل  النسخ  أو  املطبوعات 
لألرشفة بسبب عدم وجود خربة طويلة األجل 
إىل  بالنسبة  الطابعة.  حرب  بثبات  يتعّلق  فيام 
وسائط  استخدام  املهم  من  الرقمية،  األرشفة 
امللفات  صيغ  وتكّيف  ثباتاً  األكرث  التخزين 

بانتظام مع أحدث املعايري.

بالقلم  أو  بالحرب  إما  نقلها  يتم  والتي  النهائية، 
ورق  أو  استشفاف  ورق  عىل  باليد  الرصاص 
الرسم. يف حالة الرسومات النهائية ال يتّم عادًة 
الرفع  مخّططات  يف  املوجودة  املعلومات  نسخ 
املعامري واملتعّلقة بنظام القياس والقيم املقاسة.

قدر  القديم  التحبري  أسلوب  تجّنب  ُيفّضل 
اإلمكان، ألّنه يستغرق وقتاً طويالً وميَثل مصدراً 

للخطأ يجب عدم االستهانة به.
ميكن  املناسبة،  الضويئ  املسح  طرق  باستخدام 
الرصاص  القلم  رسومات  من  العديد  تحويل 
الضويئ  املسح  عند  للنرش.  صالحة  مناذج  إىل 
باستخدام  معالجتها  يجب  اليدوية  للرسومات 
البقع  من  لتحريرها  صور  معالجة  برنامج 
الدرجة  تصحيح  طريق  عن  الخلل  ومواضع 
أجل  من  التباين  إعدادات  ضبط  أو  اللونية 
الحصول عىل جودة طباعة جيدة. قد تستغرق 
املعالجة الالحقة لنسخة مسح ضويئ لرسم يدوي 
ودّقة  النسخة  حجم  حسب  وذلك  طويالً  وقتاً 

املعالجة الالحقة!

هناك خيار آخر للمعالجة الرقمية الالحقة يتمّثل 
برنامج  يف  ضوئياً  املمسوحة  النسخة  رسم  يف 
CAD من أجل تحويل الرسم اليدوي إىل رسم 
غري  الطريقة  هذه  أّن  غري   .(vector) مّتجهي 
العديد من  تحتوي عىل  أن  ميكن  أيضاً  السهلة 
مصادر الخطأ. يجب إيالء اهتامم خاص لحقيقة 
حاساًم  أمراً  اُملخَرج يشّكل  النموذج  أن مقياس 
تكبري  إمكانية   CAD برنامج  يقّدم  للتفصيل. 
بالحصول عىل دّقٍة  عالية جداً، مام ُيغري غالباً 
أو  الورقي  النموذج  يقدمها  التي  تلك  من  أكرب 
النسخة املطبوعة من املخّطط فيام بعد. عادة 
إذا  ما يكون التحويل إىل رسم مّتجهي رضورياً 
كان مخّطط الرفع املعامري يشّكل أساساً لوضع 
خطط تغيري أو صيانة للمبنى من قبل املهندسني 

طني املتخصصني. املعامريني أو املخطِّ

يف   CAD برامج  يف  الرسومات  إنشاء  تّم  إذا 
يتعنّي  ما  فعادًة  املعامري،  الرفع  أثناء  املوقع 
الخام  امللفات  لهذه  الالحقة  املعالجة  إجراء 
الشائعة  الخطوات  تتمّثل  واسع.  نطاٍق  عىل 
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األفقية الواقعة يف نفس املستوى، ميكن حسب 
الجهاز أيضاً قياس املسافات و/أو الزوايا األفقية.

أجهزة  عىل  مثّبت  برصي  جهاز  عينية:  عدسة 
القياس من أجل التسديد عىل نقاط القياس. 

ثابتة  نقطة  املرجعية:  التحّكم/النقطة  نقطة 
ومحّددة بوضوح ومرّقمة وموضوعة عىل مبنى، 
الصور  ولتقويم  القياس  لتمركز جهاز  تستخدم 

أيضاً. 
عىل  للحصول  طريقة  التصويرية:  املساحة 

املعلومات الهندسية من املواد الفوتوغرافية.
مساحة  الصورة:  أحادية  تصويرية  مساحة 
معلومات  تتطّلب  حقيقية،  غري  تصويرية 

هندسية إضافية والنتيجة ثنائية األبعاد.
املعلومات  تحديد  مجّسمة:  تصويرية  مساحة 
الفراغية عن طريق مطابقة نقاط متطابقة عىل 

صورتني، النتيجة ثالثية األبعاد.
تحديد  الصور:  متعّددة  تصويرية  مساحة 
نقاط  ربط  طريق  عن  الفراغية  املعلومات 
ثالثية  النتيجة  متعّددة،  صور  عىل  متطابقة 
ذات  األشكال  معالجة  أيضاً  ميكن  األبعاد، 

الهندسيات املعّقدة. 
الواضحة  للتسمية  نظام  املبنى:  وصف  سجّل 
ما  مبنى  داخل  وغريها  والجدران  للفراغات 
والدالئل  املوجودات  لجميع  الكامل  وللتوثيق 

واملالحظات. 
أفقية  حبال  من  مكّون  نظام  الحبال:  شبكة 
وعمودية متصالبة بغرض مسح املباين التاريخية 

مبساعدة القياس اليدوي.
املنصوب  الدقيق  املوضع  الجهاز:  نقطة نصب 
نصب  نقطة  كل  قياس  يتّم  التاكيومرت.  عليه 
جديدة وبالتايل يتّم تحديد إحداثيات x وy و

z بدّقة.
التمركز: تحديد موضع جهاز القياس عىل نقطة 
التحّكم/النقطة  نقطة  إىل  بالرجوع  النصب 

املرجعية. 
مع  القوائم  ثاليث  الحامل  رأس  الحامل:  رأس 

منّصة لتوصيل أجهزة القياس. 
املحور العمودي: انظر محور الدوران.

٢ـ مرسد املصطلحات

من  مكّون  أبعاد  ذو  مخّطط  مصّور:  مخّطط 
عّدة صور فردية مقّومة ومجّمعة. 

نظام   :(UCS) املستخِدم  إحداثيات  نظام 
يف  املستخدم  قبل  من  اُملحّدد  اإلحداثيات 

.CAD برمجية
طريقة   :C١٤ املشّع  الكربون  نظري  تأريخ 
لتحديد عمر الخشب عن طريق حساب كمية 

ذّرات C١٤ املوجودة يف العّينة.
الخشب  عمر  لتحديد  طريقة  شجري:  تأريخ 
عن طريق حساب الحلقات الشجرية السنوية 

ومنحنيات املقارنة.
محور الدوران: محور عمودي يف جهاز القياس 

لتدوير العدسة.
طريقة التأرجح: طريقة لتحديد أقرص مسافٍة 
عصا  مبساعدة  القياس  حبل  إىل  ما  نقطٍة  من 

القياس. 
لصورة  هندسية  حساب  إعادة  عملية  تقويم: 
واألبعاد  النقاط  عىل  باالعتامد  فوتوغرافية 

املرجعية.
القياس  أجهزة  يف  أفقي  محور  اإلمالة:  محور 

إلمالة العدسة.
مثّلث الضبط: أداة مساعدة لضبط نقل شبكة 

القياس عىل مخّطط الرسم. 
والعمودي  األفقي  لإلسقاط  جهاز  الليزر: 

لخطوط الليزر عىل السطوح املراد قياسها. 
الزئبقية: أداة لضبط أفقية األجهزة. 

ضمن  بوضوح  محّدد  ارتفاع  القياس:  مستوى 
فراٍغ ما كأساٍس للقياس. 

ذو  اصطناعي  مرجعي  نظام  القياس:  شبكة 
نقاط أو خطوط محّددة من أجل إجراء قياس 

يسّجل التشّوهات بدّقة. 
ذات  املقاسة  النقاط  جميع  القياس:  نقاط 
واملقاطع  املساقط  مخّططات  بإعداد  الصلة 

والواجهات.
الخاّصة  االرتفاع  معلومات  تحديد  التسوية: 
صفر  مستوى  مع  بالتناسب  مرغوبٍة  بنقاٍط 

محّدد.
جهاز التسوية (نيفو، ليفل): أداة لقياس الزوايا 
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والرأسية  األفقية  الزوايا  لقياس  أداة  تاكيومرت: 
النصب  نقطة  بني  املطلقة  املسافة  ولقياس 
مواقع  تحديد  ميكن  بالتايل  القياس،  ونقطة 

النقاط بوضوح ضمن الفراغ.   
تيودوليت: أداة لقياس الزوايا األفقية والرأسية.

املحّطة املتكاملة/الشاملة: مزيج من التاكيومرت 
معالجة  ميكن  الثابت،  أو  املحمول  والكمبيوتر 
وإظهارها  رقمياً  الفور  عىل  املقاسة  البيانات 

بشكل مريئ عىل الشاشة. 
نظام مستقل: انظر شبكة القياس.

إحداثيات  مع  القياس  نقاط  إسقاط  متهيد:  
التمهيد  يخدم  محّدد،  مستوى  عىل   zو  yو  x
معالجة الحقة أفضل للرسومات الثنائية األبعاد. 

ُيرسم  خّطٌي  مقياٌس  بالتجّعد:  خاّص  مقياس 
أفقياً وعمودياً عىل حافة املخّطط وخصوصاً يف 

الرسومات اليدوية. 
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