


::السطحيالسطحي  الجريانالجريان
  ويسببويسبب  المائيةالمائية  المجاريالمجاري  إلىإلى  بسرعةبسرعة  يتدفقيتدفق  الذيالذي  المطرالمطر  فائضفائض  ھوھو

..الفيضاناتالفيضانات

السطحي؟السطحي؟  الجريانالجريان  يحدثيحدث  متىمتى
  منمن  أكبرأكبر  بشدةبشدة  ا$مطارا$مطار  تتساقطتتساقط  عندماعندما  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  يحدثيحدث

..للتربةللتربة  الترشحالترشح  سعةسعة

  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  يحدثيحدث  قدقد  المنفذةالمنفذة  التربةالتربة  ذاتذات  القاحلةالقاحلة  البلدانالبلدان  فيفي
..عاليةعالية  شدةشدة  ذاتذات  مطريةمطرية  عواصفعواصف  نتيجةنتيجة  فقطفقط



..الھطولالھطول  خصائصخصائص  --١١

..الصرفالصرف  حوضحوض  خصائصخصائص  --٢٢

..الجيولوجيةالجيولوجية  الخصائصالخصائص  --٣٣ ..الجيولوجيةالجيولوجية  الخصائصالخصائص  --٣٣

..الجويةالجوية  با$رصادبا$رصاد  تتعلقتتعلق  خصائصخصائص  --٤٤

..جغرافيةجغرافية  خصائصخصائص  --٥٥

    ..التخزينالتخزين  خصائصخصائص  --٦٦



..الھطولالھطول  نوعنوع  --أأ

..الھطولالھطول  شدةشدة  - - بب

..الكثيفالكثيف  المطرالمطر  تكرارتكرار  --جج

..المطرالمطر  إستدامةإستدامة  --دد ..المطرالمطر  إستدامةإستدامة  --دد

..ا$مطارا$مطار  توزيعتوزيع  --ھھ

..المطريةالمطرية  العاصفةالعاصفة  حركةحركة  إتجاهإتجاه  - - وو

..المتساقطةالمتساقطة  الثلوجالثلوج  --ىى



::الھطولالھطول  نوعنوع  --أأ
..متساقطمتساقط  ثلجثلج  أوأو  مطرمطر  شكلشكل  فيفي  يكونيكون  إماإما  الھطولالھطول

..فورافورا  سطحيسطحي  جريانجريان  عنهعنه  ينتجينتج  المطرالمطر

  غطاءغطاء  صورةصورة  فيفي  مؤقتمؤقت  بشكلبشكل  حجزهحجزه  تمتم  ماما  سطحيسطحي  جريانجريان  ھيھي  المتساقطةالمتساقطة  الثلوجالثلوج
..ا$رضا$رض  سطحسطح  علىعلى  الثلجالثلج  منمن



::الھطولالھطول  شدةشدة  --بب
..))ساعةساعة//مممم((  الزمنالزمن  وحدةوحدة  فترةفترة  فيفي  تحدثتحدث  التيالتي  المطرالمطر  كميةكمية  ھيھي  

  كلماكلما  حيثحيث  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  وحجموحجم  معدلمعدل  منمن  كلكل  علىعلى  تؤثرتؤثر  الھطولالھطول  شدةشدة
..أكبرأكبر  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  كانكان  كلماكلما  المطرأعلىالمطرأعلى  شدةشدة  كانتكانت

::الكثيفالكثيف  المطرالمطر  تكرارتكرار  --جج
  ..أعلىأعلى  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  كانكان  كلماكلما  تكراراتكرارا  أكثرأكثر  الكثيفالكثيف  المطرالمطر  كانكان  كلماكلما  



::المطرالمطر  إستدامةإستدامة  --دد
  التربةالتربة  $ن$ن  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  أمدأمد  طالطال  كلماكلما  المطرالمطر  استدامةاستدامة  فترةفترة  زادتزادت  كلماكلما  

  أنأن  كماكما  الترشحالترشح  مقدارمقدار  فيفي  إنخفاضإنخفاض  يحدثيحدث  وبالتبعيةوبالتبعية  مشبعةمشبعة  تصبحتصبح
..البخرالبخر  فواقدفواقد  منمن  يقلليقلل  الرطبالرطب  الھواءالھواء

::ا$مطارا$مطار  توزيعتوزيع  --ھھ
  مساھمامساھما  الحوضالحوض  كلكل  وكانوكان  النھرالنھر  حوضحوض  علىعلى  مركزامركزا  المطرالمطر  يكونيكون  عندماعندما    مساھمامساھما  الحوضالحوض  كلكل  وكانوكان  النھرالنھر  حوضحوض  علىعلى  مركزامركزا  المطرالمطر  يكونيكون  عندماعندما  

..يمكنيمكن  ماما  أكبرأكبر  الناتجالناتج  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  يكونيكون

  النھرالنھر  حوضحوض  منمن  واحدواحد  جزءجزء  علىعلى  تسقطتسقط  شديدةشديدة  مطريةمطرية  عاصفةعاصفة  حالةحالة  فيفي
  مطريةمطرية  عاصفةعاصفة  حالةحالة  فيفي  منهمنه  أعلىأعلى  الناتجالناتج  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  يكونيكون

..الحوضالحوض  كلكل  علىعلى  تسقطتسقط  معتدلةمعتدلة



::المطريةالمطرية  العاصفةالعاصفة  حركةحركة  إتجاهإتجاه  --وو
  فترةفترة  عنھاعنھا  ينتجينتج  الصرفالصرف  نظامنظام  تدفقتدفق  إتجاهإتجاه  نفسنفس  فيفي  المتحركةالمتحركة  المطريةالمطرية  العاصفةالعاصفة

  المتحركةالمتحركة  المطريةالمطرية  العاصفةالعاصفة  حالةحالة  فيفي  عنهعنه  أعلىأعلى  وذروةوذروة  أقصرأقصر  سطحيسطحي  جريانجريان
..النھرالنھر  أعلىأعلى  إتجاهإتجاه  فيفي

::المتساقطةالمتساقطة  الثلوجالثلوج  --ىى
الناتجالناتج  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  تعيقتعيق  المتساقطةالمتساقطة  الثلوجالثلوج

مياهمياه  منمن  جزءجزء  إختزانإختزان  إلىإلى  وتميلوتميل  ا$مطارا$مطار  منمن مياهمياه  منمن  جزءجزء  إختزانإختزان  إلىإلى  وتميلوتميل  ا$مطارا$مطار  منمن
..ا$مطارا$مطار  

إلىإلى  ا$رضا$رض  سطحسطح  علىعلى  المتساقطةالمتساقطة  الثلوجالثلوج  تتجمعتتجمع
ذوبانهذوبانه  علىعلى  فتعملفتعمل  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تترتفعتترتفع  أنأن  
..سطحيسطحي  جريانجريان  عنهعنه  وينتجوينتج  



..المطرالمطر  حوضحوض  حجمحجم  --أأ

..الحوضالحوض  شكلشكل  --بب

..الحوضالحوض  ميلميل  --جج ..الحوضالحوض  ميلميل  --جج

..الحوضالحوض  توجيهتوجيه  --دد
  



:المطر حوض حجم -أ

 عن ٢كم لكل أعلى تصريف عنھا ينتج المساحة الصغيرة ا$حواض

.المساحة الكبيرة ا$حواض

 عادة تحدث الشديدة العاصفة $ن المساحة زيادة مع تتناقص التدفق ذروة

.صغيرة مساحة فوق

:الحوض شكل - ب  :الحوض شكل - ب 

 المطر مستجمعات أن حيث المطر مستجمع بشكل السطحي الجريان يتأثر
 المستجمعات منخفضةعن جريان معدJت عنھا ينتج الضيقة الطويلة

 الطويلة المستجمعات من الناتج الجريان $ن المساحة بنفس المنضغطة
J أن كما المنضغطة المستجمعات في يحدث كما بسرعة يرتكز 

.شديدة بعواصف تغطى بأن إحتماJ أقل الطويلة المستجمعات



::ميل الحوضميل الحوض  --جج
مناطق أحواض المطر ذات اLنحدارات المستوية وبدون مخارج سطحية مناطق أحواض المطر ذات اLنحدارات المستوية وبدون مخارج سطحية 
ينتج عنھا تدفق سطحي أقل من ا$حواض المطر ذات اLنحدار الشديد ينتج عنھا تدفق سطحي أقل من ا$حواض المطر ذات اLنحدار الشديد 

..وذات نمط تصريف واضح المعالموذات نمط تصريف واضح المعالم

:الحوض توجيه - د
 السائدة، الرياح Lتجاه بالنسبة الحوض لميل العام اLتجاه ھو الحوض توجيه

.الشمس ووضع العاصفة، حركة



..ونفاذيتھاونفاذيتھا  التربةالتربة  نوعنوع  منمن  بكلبكل  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  يتأثريتأثر

  $ن$ن  منفذةمنفذة  التحتيةالتحتية  والتربةوالتربة  التربةالتربة  كانتكانت  إذاإذا  أقلأقل  يكونيكون  السطحيالسطحي  الجريانالجريان
..أكثرأكثر  يكونيكون  الرشحالرشح

  منفذةمنفذة  غيرغير  كانتكانت  أوأو  صخريةصخرية  التربةالتربة  كانتكانت  إذاإذا  أكبرأكبر  يكونيكون  السطحيالسطحي  الجريانالجريان
..أقلأقل  يكونيكون  المياهالمياه  LمتصاصLمتصاص  التربةالتربة  قابليةقابلية  $ن$ن

  طريقھاطريقھا  تجدتجد  بأنبأن  ا$مطارا$مطار  لمياهلمياه  تسمحتسمح  والشروخوالشروخ  والشقوقوالشقوق  التصدعالتصدع  مناطقمناطق  طريقھاطريقھا  تجدتجد  بأنبأن  ا$مطارا$مطار  لمياهلمياه  تسمحتسمح  والشروخوالشروخ  والشقوقوالشقوق  التصدعالتصدع  مناطقمناطق
..أقلأقل  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  ويكونويكون  الفتحاتالفتحات  ھذهھذه  خPلخPل

مياه النز أو الرشح قد تتدفق إلىمياه النز أو الرشح قد تتدفق إلى
المجاري المائية أثناء فتراتالمجاري المائية أثناء فترات

التدفقات المنخفضة إذا كان لھاالتدفقات المنخفضة إذا كان لھا
مخرج في المجاري المائيةمخرج في المجاري المائية

الموجودة في مستجمعات مياهالموجودة في مستجمعات مياه
.   .   المطرالمطر



..يتأثر الجريان السطحي بكل من درجة الحرارة والرطوبة والرياحيتأثر الجريان السطحي بكل من درجة الحرارة والرطوبة والرياح
  بخربخر  فواقدفواقد  عنھاعنھا  ينتجينتج  قويةقوية  ورياحورياح  قليلةقليلة  ورطوبةورطوبة  العاليةالعالية  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات

..أقلأقل  سطحيسطحي  جريانجريان  وبالتاليوبالتالي  أعلىأعلى

..اLرتفاعاLرتفاع  --أأ
..شبكة الصرفشبكة الصرف  --بب
. . طبيعة سطح مستجمع المطرطبيعة سطح مستجمع المطر  --جج



::اLرتفاعاLرتفاع  --أأ
مستجمعات المطر العالية عادة ما تكون ذات إنحدارمستجمعات المطر العالية عادة ما تكون ذات إنحدار
شديد وتكون أقل نفاذية ولذا يكون الجريان السطحيشديد وتكون أقل نفاذية ولذا يكون الجريان السطحي

..الكلي الناتج أكبرالكلي الناتج أكبر  

الجريان السطحي في موسم الجفاف يكون أقل بكثيرالجريان السطحي في موسم الجفاف يكون أقل بكثير
..نتيجة أن المخزون ا$رضي من المياه يكون أقلنتيجة أن المخزون ا$رضي من المياه يكون أقل

تساقط الثلوج في قمم المرتفعات تعيق الجريان تساقط الثلوج في قمم المرتفعات تعيق الجريان 
السطحي الناتج من ا$مطار كما تعمل على إختزانالسطحي الناتج من ا$مطار كما تعمل على إختزانالسطحي الناتج من ا$مطار كما تعمل على إختزانالسطحي الناتج من ا$مطار كما تعمل على إختزان

. . جزء من مياه ا$مطارجزء من مياه ا$مطار  

::شبكة الصرفشبكة الصرف  --بب
  المجرىالمجرى  فيفي  سطحيسطحي  جريانجريان  عنھاعنھا  ينتجينتج  كفاءةكفاءة  وا$كثروا$كثر  كثافةكثافة  ا$كثرا$كثر  الصرفالصرف  شبكةشبكة

..بالعكسبالعكس  والعكسوالعكس  إندفاعاإندفاعا  أكثرأكثر  المائيالمائي

  تلكتلك  منمن  أقلأقل  سطحيسطحي  جريانجريان  عنھاعنھا  ينتجينتج  سطحيةسطحية  مخارجمخارج  بدونبدون  المطرالمطر  مستجمعاتمستجمعات
..حادةحادة  وبإنحداراتوبإنحدارات  المعالمالمعالم  واضحةواضحة  التصرفالتصرف  شبكةشبكة  ذاتذات



::طبيعة سطح مستجمع المطرطبيعة سطح مستجمع المطر  --جج
  بعضبعض  إلىإلى  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  تخفضتخفض  جيداجيدا  المثبتةالمثبتة  والتربةوالتربة  الكثيفةالكثيفة  النباتاتالنباتات

..المدىالمدى

  التيالتي  المياهالمياه  حجمحجم  تزيدتزيد  أيضاأيضا  ولكنولكن  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  تعيقتعيق  فقطفقط  ليسليس  النباتاتالنباتات
..رشحرشح  صورةصورة  فيفي  المائيةالمائية  المجاريالمجاري  وتدخلوتدخل  التربةالتربة  خPلخPل  منمن  تمرتمر

  خPلخPل  منمن  المياهالمياه  فواقدفواقد  زيادةزيادة  نتيجةنتيجة  أقلأقل  سطحيسطحي  جريانجريان  عنھاعنھا  ينتجينتج  الزراعةالزراعة
..واLعتراضواLعتراض  التخللالتخلل



  لمياهلمياه  كمستقبلكمستقبل  تعملتعمل  والمستنقعاتوالمستنقعات  المياهالمياه  وخزاناتوخزانات  البحيراتالبحيرات
  تعملتعمل  أنھاأنھا  كماكما  الفيضانالفيضان  ذروةذروة  خفضخفض  علىعلى  وتعملوتعمل  الفيضانالفيضان

..البخرالبخر  منمن  المياهالمياه  فواقدفواقد  زيادةزيادة  علىعلى



::يمكن تقدير الجريان السطحي بطرق مختلفة منھايمكن تقدير الجريان السطحي بطرق مختلفة منھا

..طريقة معامل الجريانطريقة معامل الجريان  - - ١١

..طريقة نسبة الجريانطريقة نسبة الجريان  - - ٢٢

..طريقة الجداول والمنحنياتطريقة الجداول والمنحنيات  - - ٣٣ ..طريقة الجداول والمنحنياتطريقة الجداول والمنحنيات  - - ٣٣

..طريقة المعادJت التجريبيةطريقة المعادJت التجريبية  - - ٤٤

..طريقة مؤشرات الترشحطريقة مؤشرات الترشح  - - ٥٥

..الطريقة المنطقيةالطريقة المنطقية  - - ٦٦



::الجريانالجريان  معاملمعامل  
  عنعن  يزيديزيد  الذيالذي  المجرىالمجرى  فيفي  الجريانالجريان  حجمحجم  بينبين  النسبةالنسبة  ھوھو

    ..الساقطةالساقطة  ا$مطارا$مطار  حجمحجم  إلىإلى  ا$ساسيا$ساسي  الجريانالجريان
::بالمعادلةبالمعادلة  الجريانالجريان  معاملمعامل  عنعن  يعبريعبر ::بالمعادلةبالمعادلة  الجريانالجريان  معاملمعامل  عنعن  يعبريعبر

R =R = K * PK * P

::حيثحيث

RR  ::  بالسمبالسم  عنهعنه  معبرامعبرا  السطحيالسطحي  الجريانالجريان..

:: PPبالسمبالسم  عنھاعنھا  معبرامعبرا  ا$مطارا$مطار..

KK  ::  الجريانالجريان  معاملمعامل..



  نوعنوع  حسبحسب  السطحيالسطحي  الجريانالجريان  لمعامللمعامل  المعتادةالمعتادة  القيمالقيم  تختلفتختلف
..التساقطالتساقط  منطقةمنطقة  سطحسطح

:ھي السطحي الجريان لمعامل المعتادة القيم

Kالمنطقة

0.05الغابات – 0.2

الحدائق العامة والمزارع 
والمراعي

0.05 – 0.3

والمراعي

0.3المناطق السكنية

0.5البساتين

المناطق المرصوفة بالخرسانة أو 
ا$سفلت

0.85

0.9المناطق التجارية والصناعية



::الجريانالجريان  نسبةنسبة

  الجريانالجريان  عنعن  يزيديزيد  الذيالذي  المجرىالمجرى  فيفي  الجريانالجريان  حجمحجم  بينبين  النسبةالنسبة  ھوھو

..الساقطةالساقطة  ا$مطارا$مطار  حجمحجم  إلىإلى  ا$ساسيا$ساسي

  حجمحجم  منمن  مئويةمئوية  كنسبةكنسبة  الجريانالجريان  نسبةنسبة  قيمقيم  BinnieBinnie  العالمالعالم  استنتجاستنتج  حجمحجم  منمن  مئويةمئوية  كنسبةكنسبة  الجريانالجريان  نسبةنسبة  قيمقيم  BinnieBinnie  العالمالعالم  استنتجاستنتج

::نھريننھرين  بياناتبيانات  علىعلى  بناءابناءا  ا$مطارا$مطار
Annual 

rainfall (cm)

Runoff %Annual 

rainfall (cm)

Runoff %

90345015

100386021

110437025

8029


