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 املساحت الخفصيليت

Detail Surveys 

 .ـ جوكيع الشاويت اللائمت4

Setting out a Right Angle 

 

لدسجُل اإلاعلىماث اللُاطُت على خط اللاعدة هلىم بلُاض التراجِب والفىاصل )الفاصلت: هي اإلاظافت على    

طٌى خط اللاعدة بين هلطت البداًت ومىكع العمىد الىاٌش مً هلطت الخفصُلت اإلامظىحت على خط اللاعدة(. 

خم جىكُع العمىد اإلاروىز باطخخدام الطسق الخالُت:  ٍو

 

 
 .وكيع الشاويت اللائمتج(: 11الشكل )

 ـ الطزق الخلزيبيت.1ـ4

Approximate Methods 

  

  بالعين املجزدة:ـ 1ـ1ـ4  
ً
لت هثيرا ظخخدم هره الطٍس

ُ
لت الرزاعين اإلامدودًً. ح  وظخخدم طٍس

. همد الرزاعين على طٌى خط اللاعدة،          
ً
 لخىكُع ألاعمدة عىدما جيىن الدكت اإلاطلىبت مخدهُت

 ثم هحسههما إلى ألامام بحُث جخجهان هحى هلطت الخفصُلت اإلاطلىبت.         

 
 (: طزيلت الذراعين املمدودجين.11الشكل )
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ثبتها عىد هلطت الخفصُلت  باسخخدام الشزيط:ـ 2ـ1ـ4    ط ٍو م حللت الشٍس  ًأخر زئِع الفٍس

 حتى ًصل إلى خط الفىاصل         
ً
سحب العامل الثاوي الشٍسط مشدودا  اإلامظىحت. َو

مثل اللىض           ً الشٍسط على طٌى اللىض، ٍو ت اللائمت بخحٍس  )اللاعدة( لِشيل الصاٍو

 ألاكصس اإلاالمع لخط اللاعدة جسجِب الىلطت، وحشيل هلطت الخماض الفاصلت باليظبت         

 ىلطت اإلامظىحت.لل          

 طزق أكثر دكت.ـ 2ـ4

More Accurate Methods 
 

 : ABعلى اللاعدة  Xمسلط العمود الىاسل مً الىلطت املمسوحت  Eلخثبيذ الىلطت   ـ1ـ2ـ4   

 .Dو  Cبالىلطخين  ABلُخلاطع مع اللاعدة  Xـ هسطم اللىض الري مسهصه         

 .CDفي مىخصف اإلاظافت  Eـ جلع الىلطت         

 .ABإلى اللاعدة  Xهي ألاكصس مً الىلطت   XEـ جيىن اإلاظافت         

 
 .ABعلى اللاعدة   Xمسلط العمود الىاسل مً الىلطت املمسوحت   E(: جثبيذ الىلطت  12الشكل )

    : ABعلى اللاعدة  Xمسلط العمود الىاسل مً الىلطت  Cلخثبيذ الىلطت ـ 2ـ2ـ4

ُم الىلطت      
ّ
َعل

ُ
CDXCبحُث ًيىن:  ABعلى الخط  Dـ و . 

ُم الىلطت      
ّ
َعل

ُ
 .XDفي مىخصف اإلاظافت  Oـ و

 .OXهسطم اللىض ذي هصف اللطس  Oـ مً الىلطت      

 .X، طخيىن هي مظلط الىلطت  AB، الىاججت عً جلاطع اللىض اإلاسطىم مع الخط Cـ الىلطت     
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 .ABعلى اللاعدة  Xمسلط العمود الىاسل مً الىلطت جحدًد (: 13الشكل )

 

 مً هلطت على الخط
ً
 جوكيع الشاويت اللائمت اهطالكا

Setting out from a point on the line 
 

 مً الىلطت ـ 3ـ2ـ4
ً
 :Bلخوكيع العمود اهطالكا

خين         .BYو  BXـ هحدد اإلاظافخين اإلادظاٍو

 .ACفي الاججاه املحدد باليظبت للخط  YZو  XZاللىطين  Yو  Xـ هسطم مً الىلطخين       

 .ABالعمىد على الخط  Bالىاججت عً جلاطع اللىطين مع الىلطت  Zـ حشيل الىلطت       

 
 .ACعلى اللاعدة  Bمً الىلطت  الصاعدالعمود جحدًد (: 14الشكل )

 

 

 مً الىلطت  ـ4ـ2ـ4
ً
 (:or 6, 8, 10 etc 5 ,4 ,3)باسخخدام اليسب Bلخوكيع العمود اهطالكا

 .Bمً الىلطت  m 6على مظافت  Cـ هحدد الىلطت       

 .Cعىد الىلطت  m 18وجأشيرة اإلاظافت  Bـ هثبذ جأشيرة صفس الشٍسط عىد الىلطت       

 هما في الشيل أدهاه.  BDC)على الشٍسط( حتى ًدشيل اإلاثلث  m 8ـ وشد إشازة ألـ       

 .BAهى العمىد اإلاطلىب على الاطخلامت  BDCمً اإلاثلث  BDـ الظلع       
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 .BA الاسخلامتعلى  Bمً الىلطت  الصاعدالعمود جحدًد (: 15الشكل )

 

 جوكيع الشاويت اللائمت باسخخدام املزبع الضوئيـ 3ـ4

Setting out using an optical square 

 

حَمُل باليد ويسخخدم      ًُ  في جوكيع الشاويت اللائمت.املزبع الضوئي هو جهاس صغير 

إلى  Bخالٌ الجصء الىفىذ للمسآة  Cهىظس بالعين مً خالٌ الفخحت العُيُت للمسبع، جرهب ألاشعت مً الىلطت 

، ومنها إلى العين. آلان عىدما ًيىن خُاال  Bإلى اإلاسآة  Aجىعىع مً على اإلاسآة  Dالعين، وألاشعت مً الىلطت 

ت  Dو  Cالشاخصين فىق الىلطخين   هي مسهص اإلاسبع الظىئي(. Pهي كائمت )الىلطت  DPCمخطابلين جيىن الصاٍو

 
 هي مزكش املزبع الضوئي(. Pاللائمت )الىلطت  DPC(: جحدًد الشاويت 16الشكل )

 

بين الشيل الخىطُحي الخالي آلُت العمل.   ٍو
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  ًمىً 
ً
 (.71الظىئي اإلابين في الشيل ) إعادة جمىطع اإلاسآجين باطخخدام اإلاىشىز  أًظا

 
 (: املوشور الضوئي.17الشكل )

 

 ، هحمل اإلاسبع الظىئي بىطعُت مخمسهصة ACمخعامد  مع الخط  Pمً الىلطت  لخىكُع خط      

 . ًخحسن آلان مظاعد اإلاظاحCوهسصد الشاخص اإلاىطىع فىق الىلطت  Pفىق الىلطت     

 Dباالججاه املجاوز على طٌى الخط حتى ًظهس خُاٌ الشاخص اإلاىطىع فىق الىلطت     

ت خُاٌ الشاخص فىق       ([.71]الشيل ) Cبشيل  مخطابم وباطخمساٍز

 

 
 باسخخدام املزبع الضوئي. P(: جحدًد الخطين املخعامدًً واملخلاطعين في الىلطت 18الشكل )

 

 مع  Dبحُث ًيىن الخط الىازد مً  ACعلى الخط  P وإلًجاد الىلطت    
ً
 ، ًخحسنACمخعامدا

 اإلاسبع الظىئي إلى أن ًظهس خُاال الشاخصين فىق     
ً
 الساصد على طٌى الخط حامال

ت. Dو  Cالىلطخين       بشيل  مخطابم وبىفع الاطخمساٍز
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 فوق آلاخز في الحياة العمليت الزاهىت وسخخدم املوشور الضوئي املضاعف. هىا جم جثبي   
ً
ذ موشوريً واحدا

بحيث ًخم جوكيع الشاويت اللائمت باالججاهين اليميني واليساري لخط الزصد في هفس الوكذ. ولخوكيع 

العمود املدشكل مً خط الزصد على الخط املدشكل مً الىلطخين املجاورجين لخط الزصد ًجب أن ًكون 

.خياال الشاخصين مً الطزفين على هفس اسخمزاريت خط ال
ً
 زصد املباشز هحو الىلطت املزصودة مباشزة

 
 (: املوشور الضوئي.19الشكل )

 

بين الشيل الخىطُحي الخالي آلُت العمل.   ٍو
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 .AB( على اللاعدة املساحيت D)املسلط العمودي للخفصيلت  c(: جحدًد موكع الىلطت 21الشكل )

 

 

 

 

 

 

 ـ املسح الخفصيلي.5

 باسخخدام الشزيط.ـ الطزق الخلزيبيت 1ـ5

Detail Surveys - Traditional Methods :Taping. 

 

ظخخَدُم فيها الشٍسط أو الشٍسط واإلاسبع الظىئي.    ٌُ  ًخم اطخخدام ثالثت طسق معسوفت، 
ً
 عمىما

 ـ الشٍسط فلط : جىلُد خطىط أو محاوز البىاء مً حدوده.   

 مً هلاط الحدود.   
ً
 ـ الشٍسط فلط : الخلاطع الخطي اهطالكا

 ـ الشٍسط واإلاىشىز الظىئي : زفع هلاط البىاء وكُاض الفىاصل والتراجِب.   

توفي ول الحاالث ًخم الحصٌى على  فّظُل الخحلم مً البُاهاث الهىدطُت لحدود البىاء مً اإلاصالح العلاٍز ، وٍُ

 ُاطاث املحددة لها.جىافم الحدود اللائمت مع الل
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 باسخخدام الشزيط. العلار  مً حدود (أو محاور البىاء)خطوط هلاط ـ جوليد 1ـ1ـ5

Tape Only Producing Building Lines to Boundaries. 

 .ABCD، واإلاطلىب حعُين مىاكع هلاط محاوز البىاء PQRSلُىً لدًىا العلاز املحدد بالىلاط    

 

 
 

 مً الحد الخازجي   
ً
 ـ الحد ألادوى لخعُين مىكع البىاء هى الخعُين اإلاظبم ألحد خطىطه اهطالكا

ت اإلاشترهت مع الحد اإلالابل.         للعلاز، وبحُث جخىفس السٍؤ

 مً خط البىاء    
ً
د الىلاط  ABـ اهطالكا

ّ
 ، وهلِع هره اإلاظافاث. bو  aهىل

ت، ومً ثم كُاض اإلاظافاث بين هلاط     ـ حعُين مىاكع الحدود مً مخططاث اإلاصالح العلاٍز

دة على طٌى الحدود )     
ّ
َىل
ُ
 'dو "cو 'cو "bو 'bو "aو 'aأزوان العلاز إلى الىلاط اإلا

 (، ومً الحدود إلى هلاط البىاء ."dو       

),,(طع اإلاظخلُمت ـ كُاض وحعُين مىاكع الل    QbandbBAaaP . 

 ـ  جىلُد العدد الظسوزي مً ألاطالع لخعُين مىكع البىاء.   

 إجساء كُاطاث  إطافُت للخحلم مً صحت العمل.   
ً
 ـ ًجب دوما
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 الخلاطع الخطي مً هلاط الحدود. ـ2ـ1ـ5

Tape Only Intersecting Distances from Boundary Points. 

 

 
 

ت البىاء  ـ     Aلخحدًد مىكع ول هلطت ًلصمىا حعُين مظافخين.على طبُل اإلاثاٌ: لخحدًد مىكع شاٍو

 وهىرا.   aBو  QBًجب حعُين  B، ولخحدًد مىكع aAو  PAًجب حعُين اإلاظافخين      

    :
ً
 (.aQو  Paـ كُاض اإلاظافاث على حدود العلاز، بحُث ًخم حعُين الىلاط البُيُت )مثال

 ـ ًجب إجساء كُاطاث إطافُت للخحلم مً صحت العمل.    

اكع الىلاط الخفصيليت املفزدة في الطبيعت.     ـ ًمكً اسخخدام هذه الطزيلت لخحدًد مو

 

 ـ جحدًد املسافاث املخعامدة مً كاعدة مساحيت إلى الخفاصيل.3ـ1ـ5

      Tape and Optical Square  
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 الظىئي هحدد مظاكط الىلاط الخفصُلُت على الحدود الخازجُت للعلاز ـ باطخخدام اإلاىشىز    

لت اإلابِىت في        )املحددة على ألازض الطبُعُت واإلامثلت على الخازطت(، وذلً باطخخدام الطٍس

مظلط        'b)الحد الخازجي(، و  PQعلى اللاعدة  Aمظلط السهً  'a(. وعلى طبُل اإلاثاٌ: 02الشيل )     

 وهىرا. QRعلى اللاعدة  B السهً

 ـ كُاض الفاصلت )على حد العلاز( والترجِب )اإلاظافت العمىدًت عً خط حد العلاز(، فعلى    

 )اهظس الشيل أعاله(. a'Aو  'Paًجب كُاض  Aطبُل اإلاثاٌ لخحدًد مىكع زهً البىاء      

 ـ ًجب إجساء كُاطاث جحلُم إطافُت.   

ُم هذه الطزيلت لخ   
َ

سخخد
ُ
اكع الىلاط املفزدة في الطبيعت أو على امليشآث ـ ح  حدًد مو

 ألاخزى.     

 هالحظ ماًلي:

 مً املفيد معزفت ارجفاعاث الىلاط املحددة باملساحت الخفصيليت، ومنها:

 ـ أزوان العلاز ألازض ي.

 ـ أزوان البىاء.

 ـ ازجفاعاث هلاط أزطُت البىاء.

 ـ هلاط حغير ؤلاهحداز على طٌى حدود العلاز.

 ـ عىد هلاط حغير إزجفاعاث )أعلى أو أطفل( الىلاط داخل العلاز ألازض ي.

 ـ هلاط محاوز الطسق.

 ـ هلاط اوعياض الاججاه في اإلاصازف البُئُت.

 

 

 

 

 

 

 


