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أحادى ا$تجاهالجريان المستقر 

Steady Unidirectional Flow

. الجريان المستقر يعني عدم حدوث تغير مع الزمن

): Confined Aquifer(الخزانات الجوفية المحصورة  -١
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): Confined Aquifer(الخزانات الجوفية المحصورة  -١

 تدريجي ميليحدث سوف محصور جوفي خزان فيالجوفية للمياه المستقر الجريان حالة في

 يمكن فإنه ا1قل، الضاغطاتجاه في تتحرك الجوفية المياه 1نونظرا البيزومتري، للضغط

ثابتة سماكه ذي محصور خزان خ9لالجريان حالة في الضواغط تربط التيالع9قة استنتاج
.مباشرة دارسي قانون باستخدام
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h2:  ضاغط البئر ا1قل بالمتر

h1: ضاغط البئر ا1كبر بالمتر

a: المسافة بين البئرين بالمتر

h2 = h1 – a*(Q/w) / (Kb)
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a: المسافة بين البئرين بالمتر

Q:  يوم/٣التصرف الكلي متر

W: عرض الخزان بالمتر

K: معامل التوصيل الھيدروليكي

b: سماكة الخزان بالمتر
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v     = - ki

v.b  =k.i.b

q     =k.i.b

i      = q/(k.b) = (Q/W)/(k.b) 

h2 =h1- a.i = h1 – a .(Q/W)/(k.b) 
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:)١(مثال 
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 في والھبوط ،)متر ١٠٠٠( ھي متجاورين بئرين بين المسافة كانت إذا ،السابق الشكل في

 اUبار أحد من لينتقل الماء من لجزيء ال9زم الزمن احسب متر، ٣ بينھما البيزومتري الضاغط

 بمعامل متجانس محصور جوفي خزان في اWتجاه أحادي مستقر جريان بفرض اUخر، إلي

.)٠.٣٥( فعالة ومسامية )يوم/متر ٣.٥( ھيدروليكي توصيل
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الحل

):السرعة حسب دارسي(يتم حساب سرعة الجريان  :أو$

v= - (∆h.K)/a

= - (3)*(3.5)/(1000) = 0.0105 m/d
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:يتم حساب السرعة الفعالة :ثانيا

Va = v/n 

= (0.0105)/(0.35) = 0.03 m/d

:يتم حساب الزمن ال9زم :اثالث

T = L /v

= (1000 )/(0.03×365)= 9191..3 3 year.year.
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  ،)متر ٣٣( سماكته محصور جوفي خزان في )كيلومتر ١.٢ ( بينھا البعد مراقبة بئري حفر تم
 ومعامل )م ٨٩ ( الثاني وفي )م ٩٧.٥ ( البئرا1ول في المائي الضاغط .)كيلومتر ٧( وعرضه

. )يوم/م١.٢  (  الھيدروليكي التوصيل

 :أحسب 

الطبقة، خ9ل الكلي التصريف  -١

:)٢(مثال 
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الطبقة، خ9ل الكلي التصريف  -١
  الثاني، البئر عن )م ٩٠٠ ( تبعد نقطة عند زومترييالب الضاغط -٢ 

.للجريان الخطية السرعة متوسط  -٣
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الحل
h2 = h1 – a*(Q/w) / (Kb)
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  الجوفي للخزان الجوفي الجريان معدل احسب    

  عرضه  كان إذا شكلال في الموضح المحصور

  له الھيدروليكي التوصيل ومعامل ،)كيلومتر ١(

)K = 45 m/day(.

:)٣(مثال 
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الحل
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 Unconfined Aquiferالخزانات الجوفية غير المحصورة  -٢
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 للطبقة الجوفي الجريان معدل احسب   
 إذا شكلال في الموضحة للمياه الحاملة

 ومعامل ،)متر ١٠٠٠( عرضھا كان
K( لھا الھيدروليكي التوصيل = 9.5
m/day(.

:)٤(مثال 
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الحل
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 غير جوفي زانخ كليا يخترق وك-ھما م ٤٦٠ مسافة تفصلھما لنھر موازيه قناة إنشاء تم    

     الھيدروليكي التوصيل معامل كان فإذا شكلال في كما النقي، ىوالحص الرمل من محصور

)18.5 m/day(. لكل القناة اتجاه في النھر من الجوفي للماء التصريف معدل احسب 

  .طولي كيلومتر

الحل

:)٥(مثال 
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q = [18.5/(2*460)]*[102-82]  

= 0.724 m3/day/m

Q=724 m3/day

الحل
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:)٦(مثال 
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 معاملB)( و )(A نھرين بين كليا يفصل النقي والزلط الرمل من محصور غير جوفي خزان   

K=10-2 للخزان الھيدروليكي التوصيل cm/sec. مقدارھا منتظمة لتغذية معرض الخزان  

1.6 m/year. النھرين في الماء سطح ارتفاع A)( و )(B 8.5 ھما m، 10 m علي 

:احسب .الخزان قاع فوق التوالي

حدوثه، ومكان النھرين بين الخزان في الجوفي الماء سطح لمنسوب ارتفاع أكبر -1

  ،)ne=0.35( النھرين من كل إلي )المنحني قمة( التقسيم نقطة من المياه وصول زمن -٢    

.النھرين من كل إلي الخزان من كم لكل اليومي التصريف - ٣    
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الحل

:B الخزان منحدوثه ومكان النھرين بين الخزان في الجوفي الماء سطح لمنسوب ارتفاع أكبر
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:النھرين من كل إلي )المنحني قمة( التقسيم نقطة من المياه وصول زمن

:Aسرعة وصول المياه من نقطة التقسيم إلي النھر 

vA=  ( K/ne).(∆h/∆x)

= (8.64 /0.35).[(10.7-8.5)/(460-171)] = 0.190 m/d

:الزمن ال9زم
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:الزمن ال9زم

T = LA/vA= (460-171)/(0.190)= 1524 day= 4.18 years.

:Bسرعة وصول المياه من نقطة التقسيم إلي النھر 

VB=(K/ne).(∆h/∆x)=(8.64/0.35)* [(10.7-10)/( 171)]  = 0.104 m/d

:الزمن ال9زم

T = LB/vB = (171)/(0.104) = 1692 day = 6.64 years.
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:النھرين من كل إلى الخزان من كم لكل اليومي التصريف

x=0 بوضع B النھر إلى التصريف -١

ا
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ا

 = التصرف أن أي X لمحور الموجب اjتجاه عكس الجريان أن تعني السالبة jشارة

751m3/day

X=460 بوضع Aالنھر إلى التصريف -٢

A =1270 النھر إتجاه في الخزان من كم لكل الجريان أن أي m3/day
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 مسافة ويتباعدان متوازيان مائيان مجريان كليا يخترقھا k=8m/d للمياه حاملة طبقة

1750m سنوي لھطول معرضة المجريين بين المنطقة كانت إذا الشكل في كما 

 :أحسب %30 منھا يتسرب 550mm مقداره

.حدوثه ومكان المجريين بين الطبقة في الجوفي الماء سطح لمنسوب إرتفاع أكبر -١

.)أ( المائي المجرى من 150m مسافة على المياه وبسمن -٢

:)٧(مثال 
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.)أ( المائي المجرى من 150m مسافة على المياه وبسمن -٢

.)ب( ، )أ( المجريين من كل إلى الطبقة من كم لكل اليومي التصرف -٣
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الحل
W = 0.3*0.55 = 0.165 m/year = 0.000452 m/day

h1 = 12.8m h2= 10.32m L=1750m



Groundwater Hydrology
Zagazig University 

Faculty of Engineering 

Water & Water Structures Engineering  Department

:حدوثه ومكان المجريين بين الخزان في الجوفي الماء سطح لمنسوب إرتفاع أكبر

d = (L/2) – [(k/w)(h1
2-h2

2)/(2L)]

= (1750/2) – [(8/0.000452)(12.82-10.322)/(2*1750)] = 585m

للنھر الخزان من
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hmax
2 = h1

2 – [(h1
2 – h2

2)*(d/L)] + [(w/k)*(L-d)*d]

= 12.82 – [(12.82 – 10.322)*d/1750] + [(0.000452/8)(1750-585)*585] 

= 13.54m            

Hmax =(108.14)m
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)أ( المجرى من 150m مسافة على المياه منسوب

h2 = h1
2 – [(h1

2 – h2
2) *x/L] + [(w/k)*(L-x)*x]

hx
2 = 12.82 – [(12.82 – 10.322) *150/1750] + [(0.000452/8)(1750-150)*150] 

= 13.14m                        

Hmax =(108.14)m

:المجريين من كل إلى الخزان من كم لكل اليومي التصرف

x بوضع )أ( المجرى إلى التصرف =0
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x0=0 بوضع )أ( المجرى إلى التصرف

= (8)*[(12.82-10.322)]/[(2*1750)] – [(0.000452)*(1750/2 - 0)]

= - 0.2644m3/day/m

 من الجريان أن أي X للمحور الموجب اjتجاه عكس الجريان أن إلى تشير السالبة اjشارة

0.2644m3/day/m ھو )أ( المجرى إتجاه في الطبقة
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x0=1750 بوضع )ب( المجرى إلى التصرف

= (8)*[(12.82-10.322)]/[(2*1750)] – [(0.000452)*(1750/2 - 1750)]
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= - 0.5266m3/day/m

0.5266m3/day/m ھو )ب( المجرى إتجاه في الطبقة من الجريان أن أي
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Thank you
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