


:الذي العلم ھو

.ا�رض باطن وفي سطح على المياه دراسة يتناول -١

 وخصائصھا وتوزيعھا وانتشارھا المياه حدوث يتناول -٢
 ذلك في بما البيئة على وتأثيرھا والفيزيائية الكيميائية
.الحية بالكائنات ع/قتھا .الحية بالكائنات ع/قتھا

 حتى ا�رض سطح على وصولھا منذ المياه دراسة يتناول -٣
 بالتدفق المحيطات إلى أو بالتبخير الجو إلى مغادرتھا
  .السطحي تحت أو السطحي

 حيث ا�رض مياه لنظام ا�كبر المكون ھي المحيطات تعد **
.ا�رض لمياه الكلي الحجم من %٩٧ من بأكثر تساھم

 من %٠.٣١٦٩ حوالي فقط يبلغ فعليا المتاح العذب الماء **
.الكلية ا�رضية المياه







 يجيب أن المتوقع من التي ا�سئلة من نموذجية نواعأ 
:)hydrologist( الھيدرولوجي  عليھا

 موقع عند حدوثه المتوقع الفيضان حجم مقدار يكون كم -١
 شبكة في أَو سريع طريق تحت مقام بربخ عند أومفيض شبكة في أَو سريع طريق تحت مقام بربخ عند أومفيض

  ما؟ لمدينة تصريف

 �غراض كافية مياه لتأمين المطلوبة الخزان سعة ھي ما -٢

؟الجفاف فترات خ/ل المنزلية لNغراض أو الري
 ا�خري السيطرة ومنشآت والحواجز الخزانات تأثير ھو ما - ٣

؟المائية المجاري في الفيضانِ  مياه تدفقِ  على المقامة



:يھتم علم الھيدرولوجيا بدراسة ا�تي

قي���اس المتغي���رات الھيدرولوجي���ة مث���ل قي���اس عم���ق  -١
ال��ذي قَ��د يح��دث ف��ي منطق��ة ) precipitation(الھط��ول 
معينة، 

دراسة مدي اSرتباط بين ھذه المتغيرات، مثل دراسة  -٢
اSرتباط بين تدفق المياه في ا�نھار واالھطول خصوصTا فTي اSرتباط بين تدفق المياه في ا�نھار واالھطول خصوصTا فTي 
حالة ما إذا كان المطلوب التنبؤ بمقدار التدفق في النھTر مTن 

قيم ا�مطار المقاسة،

التنبؤ بمدي التغير في ھذه المتغيTرات فTي المسTتقبل،  -٣
.مثل التنبؤ بالفياضانات، أو أوقات المطر الشديد



:استخدامات القياسات الھيدرولوجية

:تستخدم القياسات الھيدرولوجية في تقدير **

.التدفقات الدنيا في ا3نھار -١

مطل��وب تخزينھ��ا ل8م��داد بالمي��اه ف��ي فت��رات لكمي��ة المي��اه ا -٢
.الجفاف

) reservoirs(التدفق ا�قصي من خ/ل خزانات المياه  -٣

،)spillway(لتصميم المفيضات  ،)spillway(لتصميم المفيضات 
فTTي ) runoff(حجTTم ميTTاه ا�مطTTار أو الجريTTان السTTطحي  -٤

.المناطق الحضرية لتصميم البالوعات وأنابيب الصرف
.من بحيرات التخزين) evaporation(كمية البخر  -٥
مTTTTTTTTTن ) evapo-transpiration(نTTTTTTTTTتح -البخTTTTTTTTTر -٦

.لتحديد اSحتياجات المائية �غراض الري) المحاصيل



.ةتقدير مصادر المياه المتاح) ١((
.الحماية من والتنبؤ بالفيضاِنات) ٢(
).مقداره& نمط  الفيضان (إحتمال حدوث الفيضانات ) ٣(
.تشغيل وصيانة المشاريِع المقامة في وديان ا�نھار) ٤(
.التنبؤ بالتدفِق في النھر من بيانات المطر المقاسة) ٥( .التنبؤ بالتدفِق في النھر من بيانات المطر المقاسة) ٥(

تقدير حجم المياه الممكن تخزينھا من مشروع لتخزين المياه ) ٦(
ري، توليTTد الطاقTTة المائيTTة، الم/حTTة ، (ل/سTTتخدامات المختلفTTة 

.)اZمداد بمياه البلديات، وا�غراض الصناعية

.ستكشاف مصادر مياه جديدة لNغراِض ا�خرىا) ٧(

أعمال السيطرة علي المياه للحماية مTن تآكTِل وتلTوث ا�نھTار ) ٨(
.والمجاري المائية



إلي  يمكن تقسيم مجال الدراسة لعلم الھيدرولوجيا
:جزئين

  .)hydrological data(بيانات ھيدرولوجية  -أ  .)hydrological data(بيانات ھيدرولوجية  -أ

.)Method of analysis(تحليل البيانات  -ب



):  hydrological data(بيانات ھيدرولوجية  -أ

 أساسية ھيدرولوجية بيانات توفر جدا الضروري من -١

 .كافية

 عن كافية سابقة ھيدرولوجية بيانات وجود بدون -٢

 موقف في الھيدرولوجي يضع الدراسة، تحت المنطقة

 .صعب .صعب

 الھيئات من أكثر أو واحدة تمتلك البلدان معظم -٣

.البيانات تجميع عن المسئولة الحكومية

 ونشرھا، البيانات ھذه تجميع تم كيف معرفة المھمِ  من -٤

 لتفسير الصحيحة والطرق  البيانات، لھذه الدقة وحدود

.البيانات وتعديلِ 



):Method of analysis(تحليل البيانات  -ب

:َتتضمن المشاكل الھيدرولوجية القياسية ما يلي

 بيانات عينة من مرصودة غير لبيانات نھايات  تقدير -١

.صغيرة
 يتم مل مواقع في الھيدرولوجية الخصائص تحديد -٢

 من بكثير أكثر عددھا المواقعِ  ھذه مثل( عنھا بيانات تجميع من بكثير أكثر عددھا المواقعِ  ھذه مثل( عنھا بيانات تجميع

 .)بيانات عنھا المتوفر المواقعِ 
 الخصائِص  علىاZنسان فعل تأثيرات تخمين -٣

  .ما لمنطقة الھيدرولوجية



:ينقسم علم الھيدرولوجيا إلى

علم ھيدرولوجية 
المياه السطحية

Surface Water 
Hydrology

:ينقسم علم الھيدرولوجيا إلى
Hydrology

ھيدرولوجية لم ع
المياه الجوفية 

Groundwater
Hydrology(



 وتوزيع، حركة، يتناول الذي العلم ھو**
.ا3رض سطح فوق المياه وخصائص

 في السطحية المياه ھيدرولوجية علم تطبيقات في السطحية المياه ھيدرولوجية علم تطبيقات

:تشمل الھندسة مجال

.المطرية العواصف )modeling( نمذجة -١

 الجريان ونوعية بكمية )predicting( تنبؤ -٢

   .العواصف  تلك من الناتج السطحي



لNمطار temporal distribution)(ھو التوزيع الزمني 
. عند موقع معين ويسمي بمنحني توزيع ا�مطار أو بالھيتوجراف



ھو  التوزيع الزمني للجريان السطحي عند موقع معين 
ويسمى بالمنحني المائي أو بالھيدروجراف

التوزيع الزمني لتركيز الملوثات في الجريان السطحي ھو ھو 
ويسمى  بمنحني توزيع الملوثات أو بالبليوتوجراف 



الت���ي تحتويھ���ا مي���اه ) pollutants(أن���واع الملوث���ات �
الجري��ان الس��طحي تتض��من الم��واد الص��لبة العالق��ة، المع��ادن 

.الثقيلة، المواد المغذية، المواد العضوية، والبكتريا



مساحة الحوض التي يمكن أن تس�اھم ف�ي الجري�ان الس�طحي عن�د � مساحة الحوض التي يمكن أن تس�اھم ف�ي الجري�ان الس�طحي عن�د �
موق���ع مع���ين تعتم���د عل���ي ش���كل وطوبوغرافي���ة المنطق���ة الت���ي تح���يط 

تس��مي المس��احة الت��ي م��ن الممك��ن أن تس��اھم ف��ي الجري��ان . ب��الموقع
، والمس��احة )watershed(الس��طحي الن��اتج بمس��تجمع ا3مط��ار 

ض��من مس��تجمع ا3مط��ار الت��ي فوقھ��ا تح��دث ا3مط��ار تس��مي بمنطق��ة 
في معظم التطبيقات الھندس�ية، ). catchment area(ا\ستقبال 

. يؤخذ مستجمع المطر ھو نفسه منطقة ا\ستقبال



 المياه وتوزيع ونوعية، وكمية حركة، يتناول الذي العلم ھو*
.ا�رض سطح تحت

:ھي الجوفية المياه لعلم الرئيسية التطبيقات *

 المياه ا`باروممرات طريق المائيةعن الموارد تنمية -١

.المتسربة

.الملوثة الجوفية المياه ومعالجة تقليل، و تقييم،  -٢

.أرضية تحت خزانات في السطحية المياه تخزين -٣

.المحاصيل نمو لتحسين الجوفية المياه مناسيب خفض -٤







 في الھيدرولوجيا علم يلعبه الذي الھام الدور اشرح - ١١
.المياه لمصادر التخطيط

  ا�مطارا�مطار  توزيعتوزيع  منحنىمنحنى  منمن  كلكل  بينبين  الفرقالفرق  ماما  - - ٢٢  ا�مطارا�مطار  توزيعتوزيع  منحنىمنحنى  منمن  كلكل  بينبين  الفرقالفرق  ماما  - - ٢٢

(hyetograph)(hyetograph)،،  المائيالمائي  والمنحنىوالمنحنى  (hydrograph)(hydrograph)،،  
..((pollutographpollutograph))  الملوثاتالملوثات  ومنحنىومنحنى

 المياه ھيدرولوجيا علم –الھيدرولوجيا علم :عرف -٣

.الجوفية المياه ھيدرولوجيا علم –السطحية


